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 ■ Be kokių išmaniojo telefono programė-
lių nebegalėtų apsieiti televizijos laidų 
vedėja Ugnė Galadauskaitė? 11 p.
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tel. (8 5) 212 36 26
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 ■ Kokį cepelinų žemėlapį sudarė laidos „Beatos virtuvė“ vedėja Beata Nicholson ir kada 
ji atskleis „kugelio emigranto“ receptą? 40 p.

 ■ Kokius „stebuklus“ galima padaryti iš 
moliūgo, pataria tinklaraščio „Sezoni-
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Renata Ničajienė?  30 p.
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Nereikia laukti 
ypatiNgos dieNos, 
kad apsivilktum 
ypatiNgą sukNelę, 
geriau apsivilk 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė

- Po kelių mėnesių pertraukos grįžti 
į televiziją. Jau spėjai pasiilgti televizijos 
kamerų, užkadrinio šurmulio? 

- Sunku patikėti, kad vos prieš kelis mėne-
sius vedžiau kitą projektą, atrodo, visa tai nuti-
ko gerokai seniau. Matyt, kiti darbai įsuka ir 
nespėji susimąstyti, pasiilgai eterio ar ne. Ta-
čiau aš ir televizija esame kaip tolimi giminaičiai 
ar artimi draugai, kurie kartkartėmis susieina, 
ir nors būna ilgai nesimatę, visada turi apie ką 
pakalbėti, o pokalbis mezgasi taip, tarsi pasku-
tinis susitikimas būtų įvykęs vakar...

- Ar prieš pasirodydama su nauju 
amp lua žiūrėjai, kaip dirba kitos „Tele-
loto“ vedėjų poros, svarstei, kaip reikėtų 
vesti tokio pobūdžio laidą?

- Žiūrėjau, kaip dirba kolegos, lankiausi 
filmavimuose. Tai mane labai nuramino - žiū-
rovai ekrane mato tik du žmones, o už kadro 
dirba profesionali komanda, primenanti švei-
carišką mechanizmą, kurio kiekvienas sraig-
telis puikiai išmano savo darbą. Su kolega 
Tadu Rimgaila būsime nauji šio mechanizmo 
sraigteliai, kurie galbūt įneš šiek tiek sumaiš-
ties, tačiau, jei kiek ir nukrypsime, būsime 
greitai sugrąžinti į vėžes. Kaip kiekviena šei-
mininkė, gamindama tradicinį receptą, turi 
slaptą ingredientą, patiekalui suteikiantį sa-
vito skonio, taip ir mes su Tadu būsime tas 
prieskonis, laidoms neišvengiamai įnešiantis 
naujų spalvų. 

- Ar šokėją, renginių organizatorių, o 
dabar ir kolegą Tadą Rimgailą pažinojai 
anksčiau?

- Tiesą sakant, iš visų „Teleloto“ vedėjų 
Tadą pažįstu mažiausiai, tad džiaugiuosi, kad 
tai bus puiki proga susipažinti geriau. Su Gin-
tu Vaičikausku dažnai susitinkame M-1 kori-
doriuose - jis dirba eteryje, aš esu savirekla-

mos vadybininkė. Su Indre Stonkuviene esa-
me geros bičiulės. Kadangi Indrė su Gintu, o 
aš su Tadu dirbsime pakaitomis kas antrą 
sekmadienį, su Indre šeštadieniais veikiausiai 
nebesusitiksime, tačiau manau, kad mūsų 
draugystei tai nepakenks. (Juokiasi.)

- Garsėji kaip drąsi, neieškanti žodžio 
kišenėje ir mokanti pasijuokti iš savęs. To-
kia esi tik prieš kameras ar ir gyvenime? 

- Deja, tokia esu ir gyvenime. (Juokiasi.) 
Gali bandyti eteryje sukurti personažą, bet 
vargu ar pavyks būti ne savimi. Televizinis 
amplua kaip suknelė - ji gali puikiai tikti tavo 
draugei, bet nebūtinai tiks ir tau. Indrės ir 
Ginto pora turi savo charakterį, mes su Tadu 
jokiais būdais nesame Indrė ir Gintas ir ne-
bandysime jais tapti - ieškosime savo charak-
terio, spalvos ir bendravimo būdo. 

- Žadama, kad naujasis „Teleloto“ se-
zonas pateiks nemažai staigmenų, galbūt 
jau žinai kokių?

- Prisipažinsiu, sužinojusi, kiek ir kokių 
staigmenų naujame sezone žada „Teleloto“, 
pagalvojau kad gal geriau būčiau pati bilietą 
nusipirkusi nei kitiem sekmadieniais tuos pri-
zus dalinusi. (Juokiasi.) Nors, kita vertus, 
mes su Tadu taip pat laimėjome loterijoje - 
pildyti žmonių svajones, palaikyti juos kie-
kvieno žaidimo metu ir dalintis laimėjimo 
džiaugsmu - tai neįkainojama. Tikiu, netrūks 
gerų emocijų - tai bene pats pozityviausias 
šou!  Su nekantrumu laukiu, kada galėsiu 
žaidėjams išdalinti visus tuos prizus!

- Kaip manai, ar daugiau nei du de-
šimtmečius gyvuojantis „Teleloto“ jau 
tapo reiškiniu ir sekmadienio tradicija? 

- Be abejonės! „Teleloto“ gyvuoja daugiau 
nei du dešimtmečius, man - 28-eri, galima 
sakyti, užaugau su šiuo žaidimu. Per kiekvie-
ną gimtadienį ar Kalėdas gaudavau „Teleloto“ 
bilietą dovanų!

- „Teleloto“ vedėjai dalyvauti loteri-
joje negali, tačiau pasvajoti galima - ką 
darytum laimėjusi didelę sumą pinigų?

- Kol kas galimybės laimėti neturiu, tad 
nesuku galvos, ką daryčiau su laimėta suma. 
Veikiausiai man maloniau bus tuos pinigus 
dalinti juos laimėjusiems žaidėjams.

- Kaip manai, tave lydi sėkmė ar vis-
ko gyvenime tenka siekti ilgu ir sunkiu 
darbu?

- Darbo niekada nebijojau, būtų naivu pa-
sikliauti tik sėkme. Juk norint laimėti loteri-
joje reikia nusipirkti bilietą. Taip pat ir gyve-
nime. Gali būti talentingas, darbštus, gabus, 
bet vis tiek kartais reikia atsidurti tinkamu 
laiku tinkamoje vietoje. Kas iš to, kad daug 
dirbi, jei niekas tavo pastangų nemato ir ne-
vertina. Panašiai ir su sėkme - gali pagauti ją 
už uodegos, tačiau reikia įdėti pastangų, kad 
ją išlaikytum. Galiausiai, jei nežinosi, ką da-
ryti su savo sėkme, ji tave pražudys. Pastan-
gos ir sėkmė vienas be kito neveikia, svarbu 
atrasti tinkamą proporciją.

- Pati dirbi daug, dažniausiai turi ne 
vieną darbą. Esi darboholikė? 

- Nežinau, kokia skale tai matuojama... 
Pavasarį turėjau labai daug veiklos - rytais 
dirbau „Lietaus“ radijo eteryje, dieną M-1 
radijo stočių grupės savireklamos skyriuje, o 
savaitgaliais televizijoje. Man buvo be galo 
įdomu išbandyti skirtingus amplua, be to, 
skirtingi darbai ir maloniai sekina, ir savaip 
pakrauna, tačiau kai visko gyvenime tiek daug 
ir viskas klostosi taip greitai, reikia padaryti 
pauzę ir atsikvėpti. Vasarą nusprendžiau pa-
ilsėti ir turėjau tik vieną darbą. Tačiau nuo 
savęs nepabėgsi - atostogos daro stebuklus, 
atsikvepi ir vėl pradedi galvoti apie naujas 
veiklas, arba jos pačios tave suranda. Dabar 
džiaugiuosi nauju „Teleloto“ vedėjos amplua...

- Kai kurie žmonės, dirbdami tik vie-
ną darbą, skundžiasi nuovargiu, tu vieną 
darbą vadini atostogomis... 

- Reikia ir atostogų, tačiau ilgą laiką nieko 
neveikdamas žmogus gali išeiti iš proto. Mano 
atveju iš proto išeitų tie, kurie yra šalia manęs. 
Kiekvienam svarbu jaustis reikalingam, o dar-
bas dar ir vienas iš savirealizacijos būdų.  

Ieva StaSIulevIčIūtė: 
„Teleloto“ - bene pats pozityviausias šou!
Ryški, charizmatiška ir šmaikšti televizijos laidų vedėja Ieva StaSIulevIčIūtė (28) 
po kelių mėnesių pertraukos sugrįžta į eterį - nuo šiol ji naujoji „teleloto“ vedėja.  
Naująjį savo amplua mergina vadina laimėta loterija - ne kiekvienas gali džiaugtis  
darbu, kitiems teikiančiu tiek daug gerų emocijų bei džiaugsmo.   

Jei pamilsite 
savo darbą, 
nereikės pykti ant 
pirmadienių

tikiu, kad maistas, 
kurį valgai vienas, 
turi 0 kaloriJų
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„LaisvaLaikio“ interviu

Aš ir televizijA 
esAme kAip tolimi 
giminAičiAi Ar 
Artimi drAugAi, 
kurie kArtkArtėmis 
susieinA, ir nors 
būnA ilgAi nesimAtę, 
visAdA turi Apie ką 
pAkAlbėti
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Atsinaujinusį „Teleloto“ Ieva Stasiulevičiūtė 
ves drauge su kolega Tadu Rimgaila

„LaisvaLaikio“ interviu

Kiekvieno iš mūsų darbo rezultatai daro įtaką 
ir mūsų savivertei, patirtims, plečia akiratį. 
Galiausiai nesvarbu, ką žmogus dirba, svarbu, 
kad ta veikla skatintų augti, nuolat išmokytų 
naujų pamokų. Jei pamilsite savo darbą, nerei-
kės pykti ant pirmadienių. Be to, man patinka 
išeiti iš komforto zonos. Dėl to dažnai atsiran-
da nors ir trumpalaikių, bet skirtingų projek-
tų. Kai jaučiu, kad pasidarė labai patogu ir van-
duo nusistovėjo, stengiuosi jį išjudinti. 

- Kalbant apie judėjimą, vienas iš „Te-
leloto“ loterijos prizų - automobiliai. Ko-
kį automobilį vairuoji pati? 

- Automobilis man reikalingas nuvažiuoti 
iš vienos vietos į kitą, pernelyg jo nesureikš-
minu, tačiau nesakau, kad tai visiškai nesvar-
bu. Savo automobiliu esu labai patenkinta - jis 
šampano spalvos... (Juokiasi.) 

- Esi veikli moteris, ką dažniausiai 
įsimeti į automobilį?

- Ten yra visko! Draugai, pamatę, ko yra 
mano bagažinėje, sakė, kad jei vidury lauko 
pasibaigtų degalai, su mano automobilio tu-
riniu galima būtų išgyventi mėnesį. (Juokia-
si.) Vien drabužių ten yra įvairioms pro-
goms... tai lyg sandėliukas ant ratų. 

- Turi išskirtinį stiliaus pojūtį, ar vi-
suomet sutinki ir mielai vilki tai, ką pa-
renka laidų stilistai? 

- Ačiū! Visuomet suprantu, kad laida yra 
ne apie mane, kiekviena jų turi savo formatą, 
prie kurio prisitaikau. Vis dėlto jei laidos pro-
diuseriai pasirinko tave, dažniausiai ir tavo 
asmeninis stilius yra tinkamas. Jau teko ben-
drauti su „Teleloto“ komanda, dalyvauti įvaiz-
dinėje fotosesijoje ir man labai patiko koman-
dos požiūris į stilių. Laida yra labai atsinau-
jinusi, jaunatviška. Žiūrėdama „Teleloto“ at-
kreipiu dėmesį ir į tai, ką dėvi Indrė. Dėl 
suknelių su ja tikrai nesipyksime - esame 
ganėtinai skirtingos. Tai pamatė ir laidos sti-
listai, tad jie nesistengs mūsų daryti šablo-
niškų. Abi turime tokius charakterius, kurių 
po suknele nepaslėpsi. (Juokiasi.) Taigi, pa-
renkant drabužius filmavimams, bus atsi-
žvelgiama ir į asmeninį stilių ir esu tikra, 
kad aukso viduriuką rasime. Iš tiesų vi-
siems, ne tik moterims, svarbu, kaip jie at-
rodo, nes tai daro tiesioginę įtaką ne tik nuo-
taikai, bet ir darbo rezultatams. Juk su per 
mažais batais džiaugsmo veide bus mažai 
net dovanojant milijoną ar naujutėlaičio au-
tomobilio raktelius!   

- Manai, kad apranga gali pakelti nuo-
taiką arba ją sugadinti?

- Tikrai taip, ir kalbu iš patirties. Geriau 
pavėluosiu 15 minučių ir atrodysiu gerai, ne-
gu ateisiu laiku, bet atrodysiu prastai. Kai 
ateisiu pavėlavusi, žmonės bent jau matys, 
kodėl vėluoju. 

- Ar susiduri su galvosūkiu, kuo apsi-
rengti?

- Kaip suprantu, moterims tai opi proble-
ma, bet pastaruoju metu dėl to nesiskundžiu. 
Ir tikrai ne todėl, kad mano spinta pasipildė 
naujais drabužiais. Priešingai, drabužius per-
ku retai, be to, išmokau lengvai atsisveikinti 
su daiktais - jei drabužio nė karto neapsivil-
kau, vadinasi, nebeapsivilksiu. Pastebėjau, 
kad žmogui daug nereikia. Tiesiog manau, 
kad prie spintos moteris turi prieiti jau pasi-
dažiusi ir susišukavusi. Nekalbu apie progi-
nes šukuosenas ar ryškų makiažą, tačiau ji 
turi būti susitvarkiusi. Tuomet ir iš pirmo 
žvilgsnio paprasta suknelė atrodys puošni. 
Nesikuklinkit ir jūs puoškite drabužį! Net 
einant į vestuves verčiau investuoti į makia-
žą ir šukuoseną nei į suknelę taip pat rinktis 
patogesnę avalynę ir puoštis šypsena šokių 
aikštelėje nei rūgščiu veidu ieškoti pleistro 
nuospaudai. Kalbant apie madą, sunku pasa-
kyti, kas dabar nemadinga. Aš jaučiuosi sti-
linga, kai einu sostinės Gedimino prospektu 
dėvėdama kelnes su trimis juostelėmis ir ba-
sutes. Gal kažkam tai atrodo nesuvokiama, 
bet toks derinys atrodo labai gerai. Madoje 
neliko nesuderinamumo, tad iš garderobe 
esančių drabužių galite sudėlioti daugybę 
skirtingų derinių. Svarbu prie spintos atsipa-
laiduoti ir nekelti sau nerealių lūkesčių, su-
sigyventi su savimi, savo figūra ir rinktis jai 
tinkančius drabužius. Esu daug kartų keitusi 
įvaizdį, buvau ir tamsiaplaukė, ir blondinė, 
turėjau ilgus ir trumpus plaukus, taip pat ir 
drabužių turėjau visokių - ir griežtesnių, ir 
labai lėliškų... Tik bandant galima atsirinkti, 
kas tinka geriausiai, o kas netinka visai. Jau 
nežinau, ar dar yra drabužių, kokių nevilkė-
čiau, svarbiausia vieta, laikas ir derinys. Taip 
ir formuojasi stilius. 

- Kaip manai, koks drabužis būtinai 
turi būti spintoje?

- Viskas priklauso nuo žmogaus, jo figū-
ros tipo ir gyvenimo būdo. Bet kiekvienos 
moters spintoje turi būti budinti suknelė, 
savąją vadinu gelbėjimosi ratu. Tai drabužis, 
su kuriuo visuomet jautiesi saugi, net kai 
neturi nuotaikos ar tiksliai nežinai aprangos 
kodo. Taip pat reikia turėti kažką puošnaus. 
Jau išmokau drabužių netaupyti progoms. 
Nereikia laukti ypatingos dienos, kad apsi-
vilktum ypatingą suknelę, geriau apsivilk 
ypatingą suknelę ir diena bus ypatinga. Juo-
lab kad dabar madingi kontrastai. Mėgstu 
derinti šilkinę suknelę su sportinio stiliaus 

bateliais ar džinsus su aksomo švarku. Jei 
tik yra nuotaika, reikia puoštis ir nieko ne-
bijoti. O jei jos nėra - puoštis būtina!  

- Apskritai kokių turi moteriškų silp-
nybių? Galėtum kosmetikai ar drabu-
žiams išleisti neprotingą sumą pinigų?

- Nežinau, kokia suma yra protinga, kokia 
ne. Kaip ir kiekvienos normalios moters, ma-
no išlaidos dažnai būna didesnės už pajamas. 
(Juokiasi.) 

- Moki skaniai gaminti ir vertini ska-
nų maistą. Dažniau valgai mieste ar ga-
mini pati?

- Jei kam pavakarieniauti restorane yra 
šventė, tai man šventė - gaminti namuose. 
Mano draugai taip pat labai džiaugiasi, kai 
gaminu. Aš taip ilsiuosi. Labai mėgstu gamin-
ti, veikiausiai todėl, kad buitis šio malonumo 
iš manęs neatėmė ir galiu sau leisti sukiotis 
virtuvėje tik tada, kai noriu. Neretai tenka 
valgyti ir mieste. Esame darboholikų karta, 
tad verslo pietūs ar vakarienė su draugais 
tampa laiko praleidimo būdu. Valgyti vis tiek 
reikia, tad kodėl nesusitikus su seniai maty-
tu bičiuliu ir kartu nepavalgius?  

- Įmanoma tave pamatyti valgančią 
cepelinus ar greitojo maisto užkandinėje?

- Taip. Aš esu iš tų žmonių, kuriems mais-
tas yra arba skanus, arba ne. Ir tai vienintelis 
kriterijus. Tikiu, kad maistas, kurį valgai vie-
nas, turi 0 kalorijų.  

- Dažniausiai daug dirbi, kaip pakrau-
ni baterijas, atsipalaiduoji?

- Vieno recepto neturiu. Nuovargis būna 
skirtingas, jį sukelia skirtingos aplinkybės, 
todėl ir poilsis būna skirtingas. Kartais nori-
si pagulėti vonioje ir pasižiūrėti serialo „Sek-
sas ir miestas“ seriją, kartais kaip tik norisi 
susibanguoti plaukus, pasidažyti lūpas, pasi-
balnoti aukštakulnius ir išsiruošti į miestą, o 
kartais važiuoti pas močiutę į kaimą, miego-
ti prie krosnies ir valgyti pusryčius lovoje...  

- Ar yra dalykų, kuriuos gyvenime jau 
„išaugai“? 

- Išaugau savo 34 dydžio džinsus! (Juo-
kiasi.) O jei rimčiau, manau, kiekvienas tu-
rime gyvenime įvairių patirčių ir etapų, ku-
riuos išaugame tarsi marškinėlius. Ir tai nė-
ra blogai. Aš turiu gražią kolekciją gražių 
marškinėlių...  

Gali bandyti 
eteryje sukurti 
personažą, bet 
varGu ar pavyks 
būti ne savimi

kai jaučiu, kad 
pasidarė labai 
patoGu ir vanduo 
nusistovėjo, 
stenGiuosi jį 
išjudinti

6 laisvalaikis 2 0 1 7  r u g s ė j o  8
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Saulėtą praėjusio ketvirtadienio  
popietę Vilniaus Šv.Mikalojaus  
bažnyčioje susituokė grupės  
„Queens of Roses“ narė GiedRė 
GiRnytė (28) ir grafikos dizai-
neris LinaS LinkeVičiuS (29). 
dainininkę prie altoriaus palydė-
jo jos tėtis. Ji buvo pasipuošusi 
dizainerių MaS 924 balta sukne-
le. Jaunikis vilkėjo tamsiai mė-
lyną kostiumą. Po ceremonijos 
atlikėja pasirinko Linkevičienės 
pavardę. 

Nors dažniausiai vestuvėms jau-
nieji renkasi savaitgalį, Giedrė ir Linas 
netradiciškai pasirinko ketvirtadienį. 
„Nugirdome, kad rugpjūčio 31 d. 
bus labai gera diena, be to, anot as-
trologų, ketvirtadienis puiki diena 
tuoktuvėms“, - sakė jaunieji ir džiau-
gėsi, kad šią dieną juos palepino ir 
nuostabus oras. 

Iškart po ceremonijos kalbinta 
Giedrė prisipažino, kad dabar jau jau-
čiasi gerai. „Prieš tai labai jaudinau-
si, drebėjo ne tik rankos, bet ir kojos. 
Nepavyko sulaikyti ir ašarų“, - 
sakė dainininkė. Nors didelių nesu-
sipratimų ypatingą dieną išvengti 
pavyko, jaunoji į bažnyčią pavėlavo 
keliolika minučių. „Šiandien visi pas 
mane vėlavo 10-15 minučių, todėl ir 
aš užtrukau. Jau galvojau, kad kuni-
gas manęs nelauks“, - juokavo dai-
nininkė. 

Vestuvių šventei jiedu pasirinko 
kulinarijos studiją „Čiop Čiop“. Čia 
svečių laukė vaišės ir tradiciniai ri-
tualai - šeimos židinio perdavimas, 
puokštės metimas. Vykti kopinėti 
medaus kol kas jaunieji sakė nesku-
bantys. „Planuojame kelionę į kokius 
nors tolimesnius kraštus, bet ji bus 
ne iškart - artimiausią pusmetį, todėl 
kol kas nenorime atskleisti jokių de-
talių“, - sakė Giedrė ir Linas.  

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS 
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Veidai

„Queens of Roses“ narei G.Girnytei -
ypatinga paskutinioji vasaros diena
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Veidai

„Queens of Roses“ narei G.Girnytei -
ypatinga paskutinioji vasaros diena

Dainininkė  
Augustė Vedrickaitė

„Queens of Roses“ 
narė Akvilė Kisielienė

„Queens of Roses“ narė 
Dileta Meškaitė-Kisielienė  

su vyru Donatu

Ilgai dvejojusi dėl nuometo, vestuvių dieną 
Giedrė vis tik nutarė juo pasipuošti
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Veidai

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 telefonų programėlės
pagal ugnę galadauskaitę

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Google“ paieška
Visada viską „googlinu“, 

ypač, kai vyksta kokia nors 
diskusija, bet niekas nėra tik-
ras, kaip yra iš tiesų, imu į 
rankas telefoną ir surandu 
informaciją. Tai, bene, daž-
niausiai mano naudojama 
programėlė.

1
„Facebook messenger“ 

Jis pakeitė trumpąsias žinutes, ku-

rių aš jau beveik nebenaudoju.2

„Spotify“
Muzikos klausausi 

visada - ar važiuoju, ar 

einu pėsčiomis, ar esu 

automobilyje, ar namuo-

se, būtinai fone skamba 

muzika ir tai būna per 

„Spotify“ programėlę. Čia 

turiu ir savo grojaraštį, 

ir klausausi kitų, ieškau 

naujos muzikos.

3

Jau seniai telefonas nėra prietaisas, skirtas tik skam-
binti arba rašyti trumpąsias žinutes. Telefonu tikri-
name orus, klausomės muzikos, naršome internete, 
bendraujame su draugais ir darome begalę kitų daly-
kų. „Laisvalaikis“ pasidomėjo TV laidų vedėjos Ugnės 
gaLadaUskaiTės (27), kokios yra trys jos dažniausiai 
naudojamos išmaniojo telefono programėlės.
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Veidai

Pirmadienio vakarą netoli Vilniaus įsikūrusiame 
vandenlenčių parke „Wake Inn Vilnius“ įvyko vieno 
populiariausio lietuviško serialo „Moterys meluoja 
geriau“ naujojo sezono pristatymas. Dešimtą sezoną 
rodomo serialo aktoriai nepabūgo apniukusio oro, 
nėrė į ekstremalias vandens pramogas ir dalyvavo 
neeilinėse lenktynėse vandens atrakcionų parke. 

Šalto ežero vandens nepabūgo ir lenktynėse vandens 
atrakcionų parke dalyvavo Džiugas Siaurusaitis, Rokas 
Petrauskas, Darius Petkevičius ir Tomas Žaibus. Tarp 
susirinkusių svečių buvo galima sutikti ir aktorę Vitali-
ją Mockevičiūtę, stilistus Joringį Šatą ir Viktoriją Šauly-
tę, dainininkę Paulą Valentaitę. 

„Moterys meluoja geriau“ dešimtajame sezone ne-
trūks intrigų, nuotykių, kriminalų ir meilės. Jubiliejinis 
kultinio serialo sezonas į televizijos ekranus sugrįš ne 
tik su žiūrovų jau pamiltais, bet ir su naujais personažais. 
Ryškiausi pokyčiai laukia žavingosios Medos (aktorė 
Inga Norkutė). Ji susitiks su visomis savo 9-ių sezonų 
„meilėmis“. Tuo metu Galinos gyvenime prasidės nau-
jas etapas: ji išsiskirs su Kostia ir užmegs romaną su... 
„alfonsu“.

Serialo prodiuserė Agnieška Giedrikienė tikina, kad 
į TV3 eterį kultinis serialas grįžta atsinaujinęs. „Staig-
menų tikrai pateiksime. Viena iš jų - atsinaujinusi seri-
alo komanda. Prie serialo prisijungs Skaistė Anusevi-
čiūtė, Andrius Paulavičius, Darius Petkevičius. Žinoma, 
ir toliau išvysime visų mylimus aktorius“, - pasakojo 
serialo „Moterys meluoja geriau“ prodiuserė.

„Moterys meluoja geriau“  
sugrįžta su naujomis intrigomis

Aktorius Darius Petkevičius
Aktorė Vitalija Mockevičiūtė

Rolando Kondratjevo nuotr.

Stilistai Viktorija Šaulytė, Joringis 
Šatas ir dainininkė Paula Valentaitė Aktorius Džiugas Siaurusaitis
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ŽvaigŽdės

Kopenhagos universiteto Menų ir kultūros studijų  
fakultetas studentams siūlo paskaitas apie amerikiečių 
popmuzikos superžvaigždę Bijonsę noulz (Beyonce 
Knowles, 35). Į „Bijonsė, lytis ir rasė“ pavadintą paskaitų 
ciklą kitam semestrui užsirašė 75 studentai.

Paskaitas skaitysiantis profesorius Erikas Steinskogas 
(Erik Steinskog) planuoja nagrinėti ritmenbliuzo atlikėjos 
dainų tekstus, vaizdo klipus ir pasirodymus scenoje. Pro-
fesorius neslepia esantis didžiulis Bijonsės gerbėjas. „Ana-
lizuosime jos dainas ir muzikinius klipus. Taip pat bus 
skiriamas dėmesys lyčiai, seksualumui ir rasei. Vienas iš 
paskaitų tikslų yra pristatyti juodaodžių feminizmą, kuris 
kol kas menkai pažįstamas Skandinavijoje“, - kalbėjo uni-
versiteto profesorius.

Bijonsės darbai bus nagrinėjami panašiais metodais 
kaip ir operos ar literatūros kūriniai. Pasak Kopenhagos 
universiteto, dėl didelio užsirašiusių studentų skaičiaus 
paskaitas teks skaityti dvigubai erdvesnėje nei planuota 
salėje.

Garbės apdovanojimai - Džeinei 
Fondai ir Robertui RedforduiEP
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Kopenhagos universitete - Bijonsės 
muzikos ir gyvenimo studijos

Kopenhagos universiteto studentai 
nagrinės popmuzikos karalienės  
Bijonsės (Beyonce) fenomeną

EPA-Eltos nuotr.

Venecijos kino festivalio garbės apdova-
nojimai praėjusio penktadienio vakarą 
buvo įteikti Holivudo žvaigždėms 
Džeinei FonDai (jane Fonda, 79) ir 
RoBeRtui ReDFoRDui (Robert 
Redford, 81).  „auksiniai liūtai“ jiems 
skirti už gyvenimo kūrybą.

Po apdovanojimų ceremonijos buvo pa-
rodytas Ritešo Batros (Ritesh Batra) filmas 
„Mūsų sielos nakty“ („Our Souls at Night“), 
kuriame abu aktoriai pirmą kartą po ilgos 
pertraukos vėl kartu stovėjo prieš kamerą. 
Šioje meilės dramoje jie vaidina kaimynus, 
kurie pamažu suartėja. „Netflix“ prodiusuo-
tas filmas festivalio konkursinėje progra-
moje nedalyvauja.

„Aš būtinai prieš mirdamas dar norėjau 
padirbėti su Džeine“, - spaudos konferen-
cijoje prieš apdovanojimų ceremoniją sakė 
R.Redfordas. Dž.Fonda taip pat pasakojo, 
kaip žavisi savo kino partneriu. „Be to, no-
rėjau dar kartą jį įsimylėti. Taip, kaip kituo-
se filmuose, kuriuose kartu filmavomės“, - 
teigė ji.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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ŽvaigŽdės

Džordžas Klunis (George Clooney) su žmona Amal Alamudin (Amal Alamuddin)
EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Visų akys ir fotoobjektyvai krypo į juos ne 
tik dėl juodosios komedijos „Suburbicon“, ku-
rią jis režisavo ir kuri buvo parodyta pirmąją 
festivalio dieną, pristatymo. Didelis susidomė-
jimas kilo ir todėl, kad garsioji pora pirmąkart 
po dvynių gimimo pasirodė viešai. Jų mažyliai 
Aleksanderis (Alexander) ir Ela (Ella) gimė 
birželio 6 dieną. Pasipuošusi įspūdinga „Versa-
ce“ suknele, A.Kluni demonstravo nepriekaiš-

tingą figūrą, nors po gimdymo praėjo tik trys 
mėnesiai. Venecija garsiajai porai - ypatinga 
vieta. Čia jie prieš trejus metus susituokė.

Ne mažiau nei Dž.Klunio žmona, buvo ap-
tarinėjamas ir jo filmas. Kriminalinėje kome-
dijoje „Suburbicon“, kurią jis ne tik režisavo, 
bet ir buvo vienas iš scenaristų bei prodiuse-
rių, vaidino geras Dž.Klunio draugas Metas 
Deimonas (Matt Damon). Filmo pristatymo 

dieną ant raudonojo kilimo pasirodė ne tik 
M.Deimonas su žmona Lučiana (Luciana), bet 
ir komedijoje vaidinanti aktorė Džuliana Mur 
(Julianne Moore) su vyru Bartu Froindlišu 
(Bart Freundlich). Prognozuojama, kad di-
džiausia kova dėl Venecijos festivalio apdova-
nojimų gali įsiplieksti būtent tarp Dž.Klunio 
juodosios komedijos ir Dereno Aronovskio 
(Darren Aronofsky) siaubo filmo „Mama!“.

Venecijos kino festivalyje, be aktorių, ant 
raudonojo kilimo žibėjo ir modelių iš viso pa-
saulio desantas - garsiosios manekenės de-
monstravo vieną už kitą įspūdingesnes ir sek-
sualesnes sukneles.

Metas Deimonas (Matt Damon) su žmona Lučiana (Luciana)

Venecijos dėmesio centre - 
Džordžas Klunis su žmona Amal
Venecijoje (Italija) rugpjūčio 30 dieną prasidėjusio 74-ojo Venecijos kino festivalio dė-
mesio centre atsidūrė Holivudo superžvaigždė DžorDžAs KlunIs (George Clooney, 56) 
su žmona AmAl AlAmuDIn KlunI (Amal Alamuddin Clooney, 39).

Džuliana Mur (Julianne Moore)  

su vyru Bartu Froindlišu (Bart Freundlich)
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ŽvaigŽdės

Amerikiečių aktorė Kristen Vig (Kristen Wiig) Amerikiečių aktorė Amanda 
Saifred (Amanda Seyfried)

Brazilų modelis Izabelė Fontana 
(Izabeli Fontana)

Britų-amerikiečių aktorė 
Rebeka Hol (Rebecca Hall)

Italų aktorė Džasmina 
Trinka (Jasmine Trinca)

Brazilijos modelis Izabel 
Golart (Izabel Goulart)Italijos modelis Bjanka Balti (Bianca Balti)
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ŽvaigŽdės

„Karalienė Elžbieta II (Elisabeth II) ir abiejų 
tėvelių šeimos labai džiaugiasi šia naujiena“, 
teigiama rūmų išplatintame pranešime. 
Pranešama, kad, kaip ir laukiantis pirmųjų 
dviejų atžalų, taip ir šįkart hercogienė Ketrina 
kenčia nuo nėštumo komplikacijos, vadinamos 

„hyperemesis gravidarum“. Ji pasireiškia itin 
stipriu rytiniu pykinimu. Princas Viljamas su 
žmona jau turi ketverių metų sūnų Džordžą 
(George) ir dvejų dukterį Šarlotę (Charlotte).

Trečioji poros atžala taps penktuoju 
įpėdiniu eilėje į Didžiosios Britanijos valdovo 

sostą po princo Čarlzo (Charles), savo tėčio 
princo Viljamo bei brolio princo Džordžo ir 
sesers princesės Šarlotės.

Jauniausias princo Viljamo ir hercogienės 
Ketrinos vaikas bus jau šeštasis karalienės 
Elžbietos II proanūkis.

Puslapius parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Princas Viljamas su žmona Ketrina 
laukiasi trečiojo vaiko

Kurį laiką sklandę gandai, jog Kembridžo hercogas princas Viljamas (William, 35) ir hercogienė Ketrina (Catherine, 35) 
laukiasi trečiojo kūdikio, pasitvirtino. Šią džiaugsmingą žinią oficialiai pranešė Kensingtono rūmai.
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Holivudo Šlovės alėjoje - žvaigždė 
legendiniam Š.Aznavūrui
Los Andžele, Holivudo Šlovės alėjoje, neseniai atidengta žvaigž-
dė, skirta visame pasaulyje žinomam armėnų kilmės prancūzų 
dainininkui ŠArLiui AznAvūrui (Charles Aznavour, 93). Su jo 
dainomis užaugo ne viena karta.

„Norėčiau pasakyti šį tą svarbaus. Aš esu prancūzas ir armėnas. 
Atskirti vieną nuo kito taip pat neįmanoma, kaip atskirti pieną ir kavą, 
sumaišytus viename puodelyje“, - pareiškė per ceremoniją angliškai 
93 metų Š.Aznavūras.

„Aš vartoju prancūzų kalbą darbe, bet mano šeimos kalba visada 
buvo ir bus armėnų kalba“, - pridūrė jis.

Š.Aznavūras gimė 1924 metų gegužės 22 d. Paryžiuje armėnų 
emigrantų šeimoje. Per savo ilgą karjerą įžymusis prancūzų daininin-
kas parašė daugiau kaip tūkstantį dainų tekstų, surengė per tūkstantį 
koncertų ir atliko dešimtis vaidmenų kino filmuose. Pagal 1998 metais 
žurnalo „Time“ ir televizijos kompanijos CNN surengtos apklausos 
rezultatus, Š.Aznavūras buvo pripažintas geriausiu XX amžiaus estra-
dos atlikėju.

ŽvaigŽdės

Popmuzikos žvaigždė Madona 
persikėlė į Lisaboną
JAv popmuzikos žvaigždė MAdonA (Madonna, 59) per-
sikėlė į Portugalijos sostinę Lisaboną, kad vienuolikmetis 
jos sūnus deividAS (david) galėtų prisijungti prie futbo-
lo klubo „Benfica“ jaunimo akademijos.

„Madona nebe turistė, šiuo metu ji gyvena Lisabonoje“, - 
skelbė žiniasklaida. Nors dainininkė nusipirko namą už 
30 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Lisabonos įsikūrusiame 
Sintros kaime, ji yra apsistojusi sostinės viešbutyje. Atlikėja 
XIX amžiaus namą nusipirko už 7,5 mln. eurų, tačiau jo re-
novacija gali trukti apie šešis mėnesius.

Deividas yra vienas iš keturių vaikų, kuriuos Madona įsi-
vaikino iš Malavio. Dainininkė - ne pirma tarptautinio lygio 
žvaigždė, persikėlusi į Lisabonos sostinę arba turinti joje ant-
rus namus. Kino žvaigždės Džonas Malkovičius (John Mal-
kovich), Monika Beluči (Monica Belluci) ir Maiklas Fasben-
deris (Michael Fassbender) taip pat turi namus Lisabonoje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Šarlis Aznavūras (Charles Aznavour) pripažintas 
geriausiu XX amžiaus estrados atlikėju

EPA-Eltos nuotr.
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Pasak Viktorijos, D.Vapsvės autorinių darbų stilių 
lengva atpažinti, bet į jį kūrėja vis įterpia nematytų 
niuansų, apie kuriuos iš anksto, regis, nė nepagalvotum: 
„Dizainerė išradingai suderina klasiką ir inovatyvų 
požiūrį. Vienas iš pavyzdžių - nauju skiriamuoju 
dizainerės kūrybos bruožu tapę klostuoti diržai.“

Suknelės, sijonai, golfai, marškiniai, striukės, paltai - 
D.Vapsvės kolekcijoje sprendimų šaltajam metų sezonui 
netrūksta. Šįkart ji itin didelį dėmesį skyrė viršutiniams 
drabužiams, kurie jos ankstesnes kolekcijas papildydavo 
retai. Ji moterims siūlo net rudenį ir žiemą nepamiršti 
pagrindinio jų aksesuaro - suknelės. D.Vapsvė sukūrė ir 
paltą, kuris tiks visoms moterims, nepaisant jų amžiaus ar 
kūno apimčių. Jis yra skirtas vilkėti kartu su dideliais šiltais 
žieminiais megztiniais. Iki šiol dilemą, kaip suderinti šiuos 
du neatsiejamus šaltojo sezono aksesuarus, vargiai kam 
pavykdavo išspręsti. Žinodama, kad rudenį ir žiemą žmonės 
yra linkę pirmenybę teikti tamsios spalvos drabužiams, ji 
nutarė klasikinius derinius paįvairinti ryškiu, įdomių raštų 
audiniu. D.Vapsvė įsitikinusi, kad jos kūrybos gerbėjai at-
kreips dėmesį ir į naujus audinių derinius, kai, pavyzdžiui, 
džinsas ir kailis tampa to paties drabužio akcentais.

stilius

Inovatyvi Dianos
Vapsvės klasika

Palto audinio kirpimas leidžia lengvai po apačia dėvėti storus žieminius megztinius
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Asimetriški paltai turi ir klasikinių, 
ir inovatyvių elementų

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Dizainerė Diana VapsVė rudens-žiemos sezonui pristatė drabužius, stebinančius
netikėtais siuvimo technikos ir stiliaus sprendimais. naujosios jos kolekcijos veidu 
tapo stilistė Viktorija Šaulytė, pademonstravusi kelis išskirtinius derinius. 

Inovatyvi Dianos
Vapsvės klasika

Skiriamuoju 
dizainerės kūrybos 
bruožu jau tapo 
klostuoti diržai

Gedimino Žilinsko nuotr.

Žiemai ir rudeniui 
skirtus derinius 
pademonstravo 
stilistė Viktorija 
Šaulytė

stilius

Tamsius derinius dizainerė siūlo 
paįvairinti ryškiu, spalvingesniu, 
įvairių raštų drabužiu 
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Ar šepetys ir gumytė - svarbu? 
Nemanykite, kad plaukų šukavimas, šepečiai ar gumytės neturi jokios įtakos plaukų grožiui. 
Rekomenduojama prieš miegą visuomet tinkamai iššukuoti plaukus, ypač jei jie linkę sausėti ar lūžinėti. 
Geriausia šukuotis bent du kartus per dieną - dažnai šukuojant plaukus jie auga greičiau ir būna mažiau 
linkę išsausėti. Specialistai rekomenduoja trumpiems plaukams naudoti šukas, o ilgiems - šepečius. 
Jei naudojate šepečius, rinkitės plauką tausojančius, tinkamus besiveliantiems ir drėgniems plaukams. 
Niekada nešukuokite šlapių plaukų - leiskite jiems šiek tiek pradžiūti. Plaukai nukenčia mažiau, jei miegate 
ant šilkinių ar atlasinių pagalvių užvalkalų. Plaukų gumytes taip pat rinkitės tas, kurios mažiau kenkia 
plaukams - per daug jų nesuspaudžia ir nepalieka žymių. Šiuo metu itin populiarios gumytės, savo forma 
primenančios telefonų laidus, - jos pagamintos iš elastingo pluošto, tad nesuspaudžia plaukų, lengvai 
išsiima nepešdamos ir nepažeisdamos jų.

Kaip apsisaugoti nuo 
temperatūros?
Orai už lango taip pat turi nemenką įtaką plaukų 
būklei. Vasarą svarbu pasirūpinti priemonėmis 
su UV filtrais, o žiemą dėvėti kepurę ar bent 
jau rinktis paltukus su gobtuvu. Sausas 
patalpų oras taip pat turi įtakos plaukams - jie 
išsausėja, ima elektrintis, tad pravartu įsigyti 
elektrinimąsi mažinančias priemones. Žiemą 
plaukus vertėtų drėkinti prieš miegą, o ne 
pabudus ryte - taip plaukai dar labiau lūžinės ir 
bus pažeisti. Džiovintuvas neturėtų tapti kasdie-
nybe, dažniau leiskite plaukams išdžiūti savaime. 
Jei dažnai naudojate plaukų formavimo žnyples, 
pasirūpinkite plaukus nuo karščio apsaugančiomis 
priemonėmis.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Sveiki, gražūs ir prižiūrėti plaukai ne mažiau svarbu nei išpuoselėta oda ar 
tvarkingas drabužių derinys. Tačiau net ir sveikai žvilgantiems plaukams reikia 
priežiūros. Tik ar tikrai žinome, kaip tinkamai pasirūpinti plaukais? 

Grožio paletė

Ar tinkamai rūpinamės
plaukais? 

Kaip pasirinkti šampūną? 
Dažniausiai visų naudojama priemonė - 

šampūnas. Daugelis vonios spintelėje  turi 

tik vieną buteliuką, kurį naudoja visa šeima, 

tačiau nebūtinai tas pats šampūnas tinka 

kiekvienam šeimos nariui. Jei nenorite 

pakenkti plaukui, šampūną būtina rinktis pagal 

poreikius. Sausiems, linkusiems lūžinėti ir 

veltis plaukams reikėtų pakaitomis naudoti du 

šampūnus - vieną skirtą sausiems, kitą - rie-

biems plaukams. Riebiems plaukams reikėtų 

pakaitomis naudoti riebiems ir normaliems 

plaukams skirtus šampūnus. Jei galvos oda 

pleiskanoja, reikia naudoti gydomąjį šampūną, 

tačiau ir jo kasdien naudoti nepatariama - 

gydomuosius šampūnus pakaitomis reikėtų 

naudoti su švelnesniais šampūnais. Kasdien 

plaunantieji plaukus kas porą mėnesių turėtų 

pakeisti šampūną, kad jo poveikis nesumažėtų.

Kondicionierius ir 
balzamas skiriasi? 
Kad plaukai būtų sveiki, vien šampūno 
nepakanka, dar vertėtų įsigyti balzamą ir 
kondicionierių. 
Balzamai maitina ir gaivina plaukus, palengvina 
jų iššukavimą ir plauką padengia plėvele, 
padedančia apsisaugoti nuo formavimo 
priemonių ir prietaisų poveikio. Tačiau beveik 
visi balzamai yra nuplaunami ant plauko juos 
palaikius vos kelias minutes. Kondicionieriai - 
nenuplaunamos priemonės, atliekančios 
panašias funkcijas kaip ir balzamai, tačiau 
jų pagrindinis uždavinys - drėkinti ir maitinti 
plaukus. Parduotuvėse nemažai priemonių, 
ant kurių pakuotės nurodyta „šampūnas-
kondicionierius“ arba „balzamas-kondicionie-
rius“, tačiau specialistai rekomenduoja pirkti 
dvi atskiras priemones - įprastai priemonių 
funkcijos skiriasi, be to, jos gaminamos 
skirtingų medžiagų pagrindu. Priemonės „du 
viename“ geriausiai tinka tais atvejais, kai 
stinga laiko ir reikia greitai susiruošti.

Ar būtina naudoti 
kaukes? 
Net ir sveikus, žvilgančius plaukus reikia 
palepinti maitinamosiomis kaukėmis. Jos gali 
padėti išspręsti konkrečias plaukų proble-
mas - drėkinti sausus, pamaitinti nusilpusius, 
atkurti pažeistus plaukus ir panašiai. Tačiau 
nepamirškite, kad tai nėra kasdienė plaukų 
priežiūros priemonė, - kaukes reikia naudoti 
2-3 kartus per savaitę ir ant plaukų laikyti ne 
ilgiau, nei nurodyta etiketėje. Geriausia kaukes 
rinktis pagal plaukų būklę ir tipą. Dažytiems 
ir sausiems plaukams geriausiai tinka intensyviai 
drėkinančios ir regeneruojančios kaukės, greitai 
besiriebaluojantiems - riebalinių liaukų veiklą 
reguliuojančios priemonės.
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Vaikams gyvenimas yra žaidimas - taip teigia psichologai. Bet kaip padaryti, kad tas žai-
dimas būtų ne tik pramoga, bet ir pamoka? Šį uždavinį, pasitelkę naująsias technologijas, 
išsprendė vaikų laisvalaikio ir edukacijos centras „COSMOS Place“ ir jo įkūrėjas Darius Kup-
liauskas. Pavasarį „Ogmios mieste“ atsidaręs centras pradeda naują sezoną ir kviečia vai-
kus bei jų tėvelius čia ne tik praleisti laisvalaikį, švęsti gimtadienius, bet ir pasisemti žinių. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„COSMOS Place“ -
Apie užsiėmimus
„COSMOS Place“ edukatorė  
Austė AbrAškevičiūtė:

„COSMOS Place“ edukacinių užsi-
ėmimų tikslas - pažadinti ir išlaikyti 
vaiko smalsumą jį supančiam pasauliui 
bei paskatinti kurti. Iš viso centre yra 
7 skirtingos programos, skirtos 5-11 
metų vaikams. Viena programa kainuo-
ja 35 eurus ir trunka vieną mėnesį. Į ją 
įeina 4 užsiėmimai po 2 valandas. Tiesa, 
visos programos yra tęstinės - baigus 
vieną, einama prie kitos. 

Be to, mūsų centre vyksta ir 
vienkartiniai užsiėmimai. O atvykus 
čia švęsti gimtadienio, pasirūpinsi-
me, kad vaikai ne tik pramogautų, 
bet ir išmoktų naujų dalykų. Gimta-
dieniams ar kitų progų vakarėliams 
siūlome įvairias programas, pavyz-
džiui, „Gyvybė žemėje“. Vaikams pa-
sakojame apie dinozaurų atsiradimą, 
žemės evoliuciją, gaminame fosilijų 
modelį. Apskritai  visas centras yra 

Apie centrą 
„COSMOS Place“ įkūrėjas ir  
sumanytojas Darius KupliausKas:

„Dirbdamas inovatyvių medijų versle, pa-
stebėjau, kad  Lietuvoje trūksta naujųjų tech-
nologijų pritaikymo vaikams. Keliaudamas ma-
čiau ne vieną centrą, kuriuose vaikų laisvalaikio 
užsiėmimai paremti inovatyviomis technologi-

jomis, o mūsų rinkoje vaikų žaidimų kambariai 
visur daugmaž vienodi - laipiojimų trasos, čiuo-
žyklos, sūpynės, kamuoliukų baseinai, batutai, 
žaislai. Nusprendėme padaryti kažką kitokio. 
Dirbome su Lietuvos architektais, dizaineriais, 
žiūrėjome, kad tiek erdvės, tiek užsiėmimai 
būtų pritaikyti ne tik žaidimams, bet ir eduka-
cijai. Jiems tai buvo tikras iššūkis - kaip 420 
kvadratinių metrų plotą paruošti taip, kad vai-
kams būtų erdvu, o visos pramogos būtų šalia 
ir jungtųsi viena su kita. Juk naujausios tech-
nologijos čia yra naudojamos ne tam, kad vaikas 
būtų vienas paliktas su kompiuteriu, technolo-
gijos čia tik kaip įrankis vaikams padėti pažin-
ti ir suprasti jį supantį pasaulį. Turime anima-
torius, kurie visada bendrauja su čia žaidžian-
čiais vaikais, užsiima su jais. Kiekvienas jų 
būna išklausytas ir išgirstas“.

technologijos  
čia tik kaip įrankis 
vaikui padėti 
pažinti ir suprasti 
jį supantį pasaulį
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sukurtas taip, kad jis edukuotų. Turime 
daug idėjų, kaip tobulėti toliau ir kurti 

dar daugiau lavinančių pramogų mažie-
siems smalsuoliams.

Bene svarbiausia šiųmetė naujiena 
mūsų centre yra užsiėmimai ne tik vai-
kams, bet ir tėveliams - pozityvi tėvystė. 
Jų metu tėvams bus skirti vieni užsiėmi-
mai, vaikams - kiti. Planuojame disku-
tuoti su psichologais, edukologais ir ki-
tais specialistais tokiomis temomis kaip 
ribų nustatymas, emocinio intelekto ug-
dymas, adaptacijos problemos. Be to, tu-
rime idėją suteikti konsultacinę pagalbą 
ir ką tik pagimdžiusioms mamoms, susi-
duriančioms su naujais iššūkiais ir išban-
dymais“.

UGDYMO KODAS

„Laikas“
Programa skirta 6-8 metų vaikams. 

Čia vaikai mokysis pažinti laiką ir su 
juo susijusius objektus, aiškinsis laikro-
džių veikimo principus, bandys suvok-
ti, kaip kinta para, mokysis matuoti ir 
lyginti temperatūrą. 

„Formos“
Programa skirta 5-8 metų vaikams. 

Jos tikslas pažinti ir lyginti įvairias figū-
ras ir formas. Pateikiama informacija 
skatins domėtis istorija ir kultūra. Nau-
dojant vaidmenų žaidimus vaikai taps 
„COSMOS Place“ miesto architektais. 

„Gyvybė žemėje“
Programa skirta 5-8 metų vaikams. 

Pagrindinis jos tikslas sužinoti, kaip 
veikia gamtos dėsniai ir turimas žinias 
pritaikyti kasdienybėje. Čia vaikai su-
sipažins su gyvūnijos ir augalijos evo-
liucija, taps mokslininkais, kurie tirs 
dar neatrastas gyvybės formas. 

„Emocijų žemėlapis“
Programa skirta 5-11 metų vaikams. 

Jos tikslas mokytis atpažinti savo ir ki-
tų jausmus bei emocijas, rasti ir pasi-
rinkti būdus, padedančius įveikti kylan-
čius sunkumus, ieškoti tinkamų būdų, 
kaip suvaldyti pyktį, baimę, liūdesį. 

„Robotika“
Programa skirta 5-11 metų vai-

kams. Jos tikslas mokytis programavi-
mo ir projektavimo pagrindų. Dalyviai 
suvoks pagrindinius elektronikos, pro-
jektavimo ir programavimo principus. 
Edukacija sukurta remiantis STEAM 
metodika. 

„Sumanieji“
Programa skirta 5-11 metų vai-

kams. Jos tikslas mokytis suprasti žmo-
gų lydinčius reiškinius ir gebėti paaiš-
kinti, kas daro įtaką jų pasireiškimui. 
Pavyzdžiui, kas yra melas, ašaros, se-
natvė, kodėl verkiama ar senstama. 

„Kosmosas“
Programa skirta 9-11 metų vaikams. 

Jos tikslas suprasti saulės sistemos vei-
kimo principus. Vaikai čia aiškinsis na-
tūralių ir dirbtinių kosminių palydovų 
atsiradimo priežastis, jų paskirtį, pagrin-
dinius erdvėlaivių kūrimo principus. 

vieta, kur žaidimai ir 
edukacija eina išvien

Atvykus  
čiA švęsti  
gimtAdienio, 
pAsirūpinsime,  
kAd vAikAi  
ne tik 
prAmogAutų,  
bet ir išmoktų 
nAujų dAlykų

„COsMOs PlaCe“ siūlOMOs 
edukaCinės PrOgraMOs
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Ko reikia vaikams? 
Anot psichoterapeuto Eugenijaus LAuri-
naičio, bėgant laikui, keičiasi tik žaislai, 
bet ne vaikai ir jų poreikiai, kurių svar-
biausias - kurti santykį su kitu žmogumi. 
Būtent komandinis darbas, mokėjimas  
bendradarbiauti, santykių kūrimas bei  
puoselėjimas ir yra skatinamas „CoSMoS 
Place“ centre. apie tai, kaip žaidimai gali 
ugdyti ir kaip čia gali padėti naujosios  
technologijos, pasakojo psichoterapeutas 
E.Laurinaitis.  

- „COSMOS Place“ centre naujausios 
technologijos padeda vaikams tiek žais-
ti, tiek mokytis, tiek bendrauti. Bet būna 
situacijų, kai kompiuteriai ar išmanieji 
telefonai daro meškos paslaugą vaikų ug-
dymui. Kodėl kartais televizorius vai-
kams tampa svarbesnis už bendravimą 
su tėvais?

- Nes tėvai nemoka bendrauti. Jie moka 
nurodinėti, vadovauti, bet nemoka vaiko klau-
syti. Pažiūrėkite, kas iš suaugusiųjų moka 
išgirsti vaiką? Išgirsti jo klausimą, suprasti, 
kad nebūna kvailų klausimų, būna tik kvaili 
atsakymai. Kartais tėvai nori, kad vaikai kuo 
greičiau viską sužinotų, jiems viską susako 
ir nusiplauna rankas, kad galėtų po darbų pa-
ilsėti. O tai yra visiškas bendravimo atsisa-
kymas, savo pareigų nevykdymas. Suaugu-
siojo užduotis yra padėti vaikui suvokti šitą 
pasaulį, atskleisti vertybes, kurios jam padės 
ateityje, įskiepyti sugebėjimą savarankiškai 
spręsti tam tikras problemas. Tam reikia laip-

telių, laiko ir proceso. O suaugusieji neturi 
kantrybės, ir tai yra jų bėda, dėl kurios kenčia 
vaikai. Tada jie gelbėjasi kaip gali, ir jei vaikai 
daro kažko daugiau negu nori suaugusieji, 
suaugusieji turėtų pirmiausia atsigręžti į sa-
ve ir pagalvoti, ko nepadarė, jei vaikui su 
kompiuteriu geriau negu su jais pačiais. 

- Šiame centre ugdymas vyksta per 
žaidimus, fizines užduotis, pavyzdžiui, 
grojančios virvės, kuriomis kopiant aukš-
tyn garsas vis stiprėja. Kaip tai padeda 
vaikams?

- Labai gerai, kad daug veiklų čia paremta 
fiziniu lavinimu. Vaikui jo gyvenimas yra žaidi-
mas, bet tas žaidimas turi būti susietas su kū-

nu. Daugelio dalykų vaikai dar nemoka išreikš-
ti žodžiais, jie tai išreiškia per judesį, per kala-
dėlių statymą, per žaidimą. Todėl čia naudojami 
virtualūs dalykai yra labai atitinkantys vaiko 
raidos etapus, kad jis be didelių pastangų ga-
lėtų dirbti su išorine realybe. Be to, žaidimuo-
se yra gerai tai, kad nėra atsakomybės dėl to, 
ką padarei blogai. Klaidos yra natūralus žaidimo 
elementas, už jas niekas nebaudžia. Pamenate, 
kai žaisdavome kieme, būdavo toks stebuklin-
kas žodis „čiur“, - kas nors neišeidavo - „čiur“ 
žaidžiame iš naujo. Suaugusieji nemoka pasa-
kyti „čiur“. Su jais labai sunku. Gal dėl to su 
seneliais lengviau. Jie labiau atsipalaidavę. 

- Manote, kad jei vaikas neklauso, tai 
kažką blogai daro suaugusysis?

- Taip. Yra labai paprasta taisyklė - jei kas 
nors neišeina taip, reikia daryti kitaip. Kai 
tėvai, pavyzdžiui, pasako eik miegoti, o vaikas 
neina, reikia suprasti, kodėl jis neina, o ne 
kelti toną. Ar tai padės vaikui užmigti? Ne. 
Reikia domėtis, kodėl jis nenori miegoti. Gal 
pasirodys, kad jis sapnuoja košmarus, o gal 
jam labai įdomi to filmo pabaiga, kurį dabar 

Džiaugiuosi, kaD 
„CosMos PlaCe“ 
Centro filosofija 
yra ugDyti santykį 
tarP žMonių 
Per įvairius 
interaktyvius 
užsiėMiMus

„COSMOS Place“ centre visos erdvės pritaikytos ne tik žaidimams, bet ir edukacijai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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visi žiūri, o gal pasirodys, kad jis bijo būti vie-
nas savo kambaryje. Gali pasirodyti labai daug 
dalykų, bet tam reikia ir tėvams atsitraukti 
nuo televizoriaus ir pabendrauti su vaiku. 

- O kaip žiūrite į teorijas apie susita-
rimą, apdovanojimus?

- Žinoma, vaikas turi gauti apdovanojimą 
už gerus poelgius. Tik vienas dalykas yra 
apdovanoti, kitas - papirkti. Šitą ribą reikia 
suvokti. O riba paprasta - apdovanojimas yra 
tada, kai jis iš tikrųjų adekvatus susitarimo 
veiksmui. Jei mes susitarėme, kad vaikas 
mokykloje visus metus gaus nemažiau nei 6 
ir po to važiuosime į užsienį ten, kur nori jis, 
tai adekvatu. Bet jei už vieną pažymį mes 
visi važiuosime ten, kur jis nori, akivaizdu, 
kad neadekvatu. Tai svarbu vaikui, nes jis 
pradeda suvokti kiekį - kas yra daug, o kas 
yra mažai. Deja, daugelis užsiėmusių, daug 
uždirbančių ir „teisingų“ tėvelių dabar dažnai 
vaikus papirkinėja. Jie taip pavargsta savo 
darbe, kad grįžę nori tik ramybės - įbesti 
nosį į televizorių ir užsidengti laikraščiu. To-
dėl savo vaikams perka viską, kad tik šie 
netrukdytų. Bet čia jau yra korupcija. Vaikas 
ne kvailas, jis supranta, kad reikia netrukdy-
ti, bet jis supranta ir kitą - jei jis trukdys, 
gaus dar ką nors. Bet gyvenime taip nebus. 
Toks vaikas, atėjęs į savo bendruomenę, liks 
nesuprastas. Jam susirasti savo vietą bus la-
bai sunku. 

- Kaip pasakojo centro „COSMOS 
Place“ edukologė, čia daugelis žaidimų 
yra paremti komandiniu darbu. Kokią 
įtaką tai daro vaiko raidai?

- Vaikui nuo 3-4 metų jau reikia kitų vaikų, 
nes atsiranda suvokimas „aš“ ir „ne aš“. Tas, 
kas „ne aš“, tampa įdomus. Bet kai kalbame 
apie kolektyvinį darbą, jis prasideda nuo mažų 
dalykų - kai dviese traukiame vieną vežimėlį 
arba dviese sėdime viename vežimėlyje. Su-
vokimas, kad negalima daryti kitam to, ko ne-
nori, kad darytų tau, ateina per sąveiką, o ne 
per žodžius. Lygiai taip pat ir komandinio dar-
bo svarba. Vaikas turi suprasti, kad ne viską 
gali padaryti pats vienas, kad su kitais jis gali 
pasiekti geresnį rezultatą. Visa tai irgi ateina 
tik per kolektyvinį bendravimą ir žaidimus. 

- Kartais, matyt, nėra taip paprasta 
vaiką išmokyti bendradarbiavimo su ki-
tu vaiku, juk Z kartos (Z kartos vaikai 
yra gimę nuo 2003 m.) vaikai yra indivi-
dualistai. Kuo dar Z kartos vaikai skiria-
si nuo kitų kartų? 

- Visų pirma tuo, kad mes juos labai už-
maitinome technologijomis. Jie visko daug 
greičiau išmoksta. Bet gyvenimas nesikeičia, 
žaislai keičiasi. Keičiasi tėvų įsivaizdavimas, 
kad jei daviau vaikui žaislą, manęs jam jau 
nebereikia. Tėvai nusiplauna rankas, o Z kar-
tos vaikai išauga labai vieniši.

- Bet ar ne taip buvo visą laiką? Juk 
vargu, ar tarpukariu, ar dar anksčiau, 
kai reikėdavo visus ūkio darbus nudirb-
ti, tėvai turėdavo laiko žaisti su vaikais...

 - Neužmirškime vieno dalyko, kad tiek 
Lietuvoje, tiek visame pasaulyje anksčiau 
niekada vienuose namuose negyveno dviejų 
kartų šeimos. Gyveno trijų kartų šeima - tė-
vai, seneliai ir anūkai. Seneliai su anūkais 

turėdavo galimybę užsiimti kartu. Juk ne be 
reikalo buvo tokia patarlė „senas ką mažas“. 
Jų jėgų būdavo panašiai, jų tempas panašus, 
kas buvo didžiai skirtinga - patirtis. Ir jie ją 
perduodavo savo anūkams. Tradicinėje visuo-
menėje buvo vaidmenų pasidalijimas, kad vai-
kas nebūtų paliktas vienas. Dabar mūsų vi-
suomenėje vaikas dažnai suvokiamas kaip 
trukdis - trukdis karjerai, trukdis draugams, 
hobiams, todėl vaikui ieškoma specifinės vie-
tos, kad jis mažiausiai trukdytų. Niekas taip 
nekalba, niekas taip nesako ir garsiai negal-
voja, bet daro. Kiekvienas vaikas dabar turi 
po savo kambarį, po savo televizorių, po savo 
kompiuterį, po savo planšetę ir dar po savo 
šuniuką ar žiurkėną, kad tik sėdėtų savo kam-
baryje. Taip mes auginame Z kartą. Kas pas-
kui išeina? Santykiai jiems nebebūna tokie 
svarbūs. Jiems svarbus tampa tik savo porei-
kių patenkinimas. 

- Sutikite, kad įvairios žaidimų aikš-
telės prekybos centruose irgi yra viena 
iš formų, kaip tų vaikų atsikratyti...

- Galbūt, bet tada jau reikia žiūrėti, kokia 
yra tos žaidimų aikštelės filosofija. Džiaugiuo-
si, kad „COSMOS Place“ centro filosofija yra 
ugdyti santykį tarp žmonių per įvairius inter-
aktyvius užsiėmimus.

UGDYMO KODAS

Yra labai paprasta 
taisYklė - jei kas 
nors neišeina 
taip, reikia darYti 
kitaip
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Kopūstai

Tikriausiai tai mažiausiai vertinama dar-
žovė, tačiau kai perskaitysite kopūstų nau-
dingąsias savybes, tučtuojau pradėsite juos 
valgyti. Taigi, kopūstai pasižymi antibakte-
riniu ir antivirusiniu poveikiu, o tai ypač ak-
tualu rudenį, kai norime sustiprinti imuninę 
sistemą. Kopūstuose gausu antioksidantų ir 
medžiagų, valančių organizmą bei apsaugan-
čių nuo įvairių lėtinių ligų. Kopūstai ypač 
aktuali daržovė tiems, kurie skundžiasi ants-
voriu, valgant kopūstus kasdien galima pa-
siekti puikių rezultatų ir sulieknėti.

SKONIO KODAS

Rudens gėrybės - ir maistas, ir vaistas

Dėmesio, moterys, 
burokėliai -  
grožio Daržovė! 
Jie skaistina oDą 
ir  gyDo aknės 
bėrimus

Ne paslaptis, kad prekybos centruose dažnas užmeta akį į egzotinius vaisius ir  
daržoves, bet numoja ranka į mūsų vietines gėrybes. O be reikalo. Anot mitybos  
specialistų, nereikėtų pamiršti, kad ruduo turtingas ne tik lietumi, bet ir daržovėmis. 
Homeopatė ir mitybos specialistė DeimANtė RApAlytė papasakojo, kokių teigiamų 
savybių turi dažniausiai ant mūsų stalo dedamos rudens gėrybės. 

Bulvės
Tai sočiausias maistas šioje žemėje! 

Dažnai žmonės daro klaidą ir visiškai at-
sisako bulvių, o be reikalo! Jos turtingos 
vitaminais C ir B6 bei mineralais, tokiais 
kaip varis ir manganas. Bulvės turi daug 
skaidulų, apsaugo nuo akmenų formavi-
mosi, valo kepenis bei mažina įvairius 
uždegimus. Svarbiausia valgyti bulves 
teisingai paruoštas, pvz.: virtas ant garų 
ar keptas orkaitėje su lupena. Taip išsau-
gomi visi vitaminai ir mineralai.

Burokėliai 

Tai daržovių „karalius“. Tikriausiai 
net neužtektų šio lapo išvardyti visas 
sveikatai naudingas medžiagas, kurio-
mis pasižymi burokėliai. Juos nudažan-
ti ryškiai raudona spalva - tai galingas 
antioksidantas, galintis apsaugoti nuo 
įvairių onkologinių susirgimų, akių ar 
širdies ligų. Dėmesio, moterys, buro-
kėliai -  grožio daržovė! Jie skaistina 
odą ir  gydo aknės bėrimus. Taip pat 
burokėliuose gausu geležies, o tai ak-
tualu sergantiems mažakraujyste ar tie-
siog stokojantiems energijos.

Morkos 
Morka taip pat vadinama daržovių 

„karaliene“, nes savo teigiamomis sa-

vybėmis sveikatai lenkia daugelį daržo-

vių. Morkos valo odą, o esantis antiok-

sidantas beta-karotenas dar ir suteikia 

jai sveiką spalvą. Morkose esantys vi-

taminai ir mineralai stiprina akis, dantis 

bei teigiamai veikia žarnyną. Morkos 

valo kepenis ir mažina cholesterolį. Vie-

na morka į dieną - daktaro nė vieno!

Moliūgai 

Juose gausu vitamino A, beta-karo-
teno, cinko ir daug kitų vitaminų bei mi-
neralų. Moliūgai yra puikus skaidulų 
šaltinis, gerina virškinimą bei mažina 
cholesterolį. Jie labai nekaloringi, todėl 
yra puiki daržovė, norintiems sumažin-
ti svorį. Moliūguose esančios sėklos - 
puikus baltymų ir omega-3 šaltinis.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Naminė moliūgų tyrė
Ypač rekomenduoju šį paprastą bazinį receptą, nes tai puikus moliūgų 
apdorojimo būdas, leidžiantis prapjautą didelį moliūgą išlaikyti ilgiau ar net 
užšaldyti. Tokią moliūgų tyrę galima panaudoti verdant košę, gaminant deser-
tus, kepant pyragus ar duoną. Jei receptams reikia sausesnės moliūgų tyrės, 
nakčiai palikite ją drobėje, kad nuvarvėtų.

Reikės:
● 1 vidutinio dydžio moliūgo
● 1 stiklinės vandens

Moliūgą perpjaukite pusiau ir išimkite sėklas. Kepimo skardą išklokite kepimo 
popieriumi ir dėkite perpjautą moliūgą nupjautąja dalimi į viršų. Į kiekvieną 
moliūgo ertmę įpilkite po pusę stiklinės vandens ir kepkite iki 180 °C 
įkaitintoje orkaitėje apie valandą, kol visiškai suminkštės. Iškepusį moliūgą 
išskaptuokite. Moliūgo vidus turi būti visiškai minkštas ir lengvai kabintis 
šaukštu. Moliūgo minkštimą sutrinkite trintuvu iki tyrės konsistencijos.
Kad moliūgų tyrė būtų ne tokia drėgna, sukrėskite ją į drobę ir pakabinkite 
virš puodo. Per naktį iš moliūgų tyrės nuvarvės sultys ir ji taps tirštesnė.
Taip paruoštą moliūgų tyrę galima laikyti šaldytuve iki savaitės arba sukrėsti į 
šaldymo maišelius bei indelius ir užšaldyti.

Ką pagaminti iš sezoninių daržovių?
Kad daržovės yra sveika, niekas nesi-
ginčija. Kad šviežios ir savame krašte 
užaugintos daržovės yra naudinga - 
taip pat ne naujiena. O štai ką daryti, 
kad tas daržoves mielai valgytų tiek 
dideli, tiek maži? Tinklaraščio „Sezo-
ninė virtuvė“ ir receptų knygų autorė 
ReNaTa NičajieNė su „Laisvalaikio“ 
skaitytojais dalijasi receptu iš savo kny-
gos „Gero maisto dienoraštis. Ruduo“, 
kuris paįvairins kasdienius pietus ar 
vakarienę. 
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Ką pagaminti iš sezoninių daržovių?

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Naminiai moliūgų makaronai
Tokius makaronus galima paruošti tik iš moliūgų tyrės ir miltų - viso labo dviejų 
sudedamųjų dalių.
Šiam receptui visai nenaudojami kiaušiniai. Moliūgų makaronus patogiausia  
gaminti su makaronų gaminimo mašina, nors juos galima iškočioti ir paprastu  
kočėlu bei peiliu supjaustyti norimo storio juostelėmis. Skaniausi naminiai  
makaronai paruošiami su kietagrūdžių kviečių miltais (it. semola di grano duro), 
kurių galima rasti specializuotose parduotuvėse.

4 asmenims
Reikės:
● 1 stiklinės nuvarvintos moliūgų tyrės
● 3 stiklinių kietagrūdžių kviečių miltų (galima naudoti paprastus arba 
speltos miltus)

Patiekti:
● 3 šaukštų lydyto sviesto
● 1 saujos šviežių šalavijų lapelių
● tarkuoto kietojo sūrio

Nuvarvintą moliūgų tyrę sumaišykite su miltais ir minkykite, kol tešla taps kieta. Jei 
tešla per skysta, papildomai įberkite miltų. Miltų kiekis priklauso nuo moliūgų tyrės 
drėgnumo. Paruoštą makaronų tešlą iškočiokite ir supjaustykite makaronų gaminimo 
mašina, o jei tokios neturite, iškočiokite 4 mm storio lakštą ir supjaustykite jį 1 cm 
storio makaronais. Kočiodami tešlą arba dirbdami su makaronų gaminimo mašina, 
tešlą gausiai apibarstykite miltais, kad ji neliptų prie rankų ir stalo.
Paruoštus makaronus apibarstykite miltais, kad jie nesuliptų, ir iš karto virkite. 
Jei norite, tokius makaronus galite užšaldyti. Moliūgų makaronus virkite gau-
siai sūdytame vandenyje, nes į pačią makaronų tešlą nereikia dėti druskos. 
Šviežius makaronus virkite tik 3-4 minutes, nes tokie makaronai išverda daug 
greičiau.
Išvirusius perkoškite ir patiekite su lydytame svieste pakepintais šalavijų lapeliais.
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lietuvos eXPo Paviljonui - 
garbingas aPdovanojimas

Tarptautinei parodai „EXPO 2017“ 
Astanoje skirtas Lietuvos paviljonas pelnė 
pagrindinį apdovanojimą „Elementų ir 
detalių“ kategorijoje už lazerio gimimą 
simbolizuojančią LED šviesų instaliaciją.

Apdovanojimus skiria tarptautinis 
parodų verslo žurnalas „EXHIBITOR 
Magazine“, o „Elementų ir detalių“ ka-
tegorijos apdovanojimą teikia iš profesio
nalų sudaryta komisija. Žurnalo redak-
torius Trevisas Stentonas (Travis Stan-
ton) paviljonui atsiųstame laiške asme-
niškai pasveikino gavus šį garbingą ap-
dovanojimą ir pabrėžė, kad Lietuva juo 
gali pelnytai didžiuotis.

Žiuri ataskaitoje rašoma, kad Lietu-
vos prisistatymas yra tarsi „didelės este-
tinės vertės architektūrinėje erdvėje su-
stabdyta šviesų, energijos ir greičio aki-
mirka. (...) Tai buvo fenomenaliai futu-
ristinis elementas. Pasaulinių parodų 
požymis  išskirtinumas, o Lietuvos pa-
viljono LED instaliacija, skirta atkreip-
ti dėmesį į Lietuvos lazerius, yra kvapą 
gniaužianti ir nepaneigiamai įsimintina 
visais lygiais“.

Pasaulinių parodų paviljonus vertina 
tarptautinė komisija, į kurią šiemet buvo 
pakviesti profesionalai iš JAV, Jungtinės 
Karalystės, Vokietijos, Portugalijos, Ar-
gentinos, Turkijos ir kitų pasaulio vals-
tybių. Geriausio didelio paviljono kate-
gorijoje jau ketvirtą kartą iš eilės apdo-
vanotas Vokietijos projektas, žurnalo re-
dakcija savo simpatijų prizą skyrė Pran-
cūzijai, o interneto svetainėje balsavę 
daugiau kaip 50 tūkstančių internautų 
savo favoritu išrinko Kataro paviljoną.

Paryžiuje atidarytas 
Pirmasis nudistų Parkas

Netoli Prancūzijos sostinės Pary-
žiaus įkurtame viešame Venseno miško 
parke atidaryta zona nudistams.

Futbolo aikštės dydžiui prilygstanti 
parko dalis bus skirta nuogaliams. Ši 
vis dar eksperimentine laikoma parko 
zona bus atidaryta iki spalio 15osios. 
Pareigūnų teigimu, parke nebus toleruo-
jamas ekshibicionizmas ir vojerizmas.

Paryžiuje jau yra vienas viešas ba-
seinas, kuriame tris kartus per savaitę 
žmonės gali maudytis nuogi. Šalyje iš 
viso yra apie 460 zonų, kuriose galima 
nusimesti drabužius, tarp jų 155 stovyk
lavietės ir 73 paplūdimiai.

Eltos inf.

Įdomu

Amazonės žemumoje rasta beveik  
400 naujų augalų ir gyvūnų rūšių

Tyrėjai Amazonės žemumoje ap-
tiko beveik 400 naujų augalų ir gy-
vūnų rūšių. Pasaulio gamtos fondas 
(WWF) ir Mamiraua institutas nese-
niai San Paule (Brazilija) pristatė są-
rašą iki šiol nežinomos faunos ir flo-
ros rūšių, tarp kurių yra daugiau kaip 
200 įvairių augalų, 90 žuvų, 50 am-
fibijų ir reptilijų bei 20 žinduolių.

Amazonės baseino džiunglės drie-
kiasi per devynias Pietų Amerikos ša-
lis, didelė teritorijos dalis priklauso 
Brazilijai. Sostinės Brazilijos teismas 
neseniai sustabdė vyriausybės dekre-
tą, kuris leido viename Amazonės že-
mumos rezervate pradėti kalnakasybą.

Aplinkosaugininkai baiminasi di-
džiulės žalos, jei dabar vyriausybės 
apeliacija būtų sėkminga. Vyriausy-
bė komercinėmis aukso ir mineralų 
paieškomis nori prisidėti prie eko-
nominės krizės Brazilijoje įveikimo.
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ĮDOMYBĖS

Kopenhagos universiteto Menų ir kultūros studijų 
fakultetas studentams siūlo paskaitas apie amerikiečių 
popmuzikos superžvaigždę BIJONSĘ NOULZ (Beyonce 
Knowles, 35). Į „Bijonsė, lytis ir rasė“ pavadintą paskaitų 
ciklą kitam semestrui užsirašė 75 studentai.

Paskaitas skaitysiantis profesorius Erikas Steinskogas 
(Erik Steinskog) planuoja nagrinėti ritmenbliuzo atlikėjos 
dainų tekstus, vaizdo klipus ir pasirodymus scenoje. Pro-
fesorius neslepia esantis didžiulis Bijonsės gerbėjas. „Ana-
lizuosime jos dainas ir muzikinius klipus. Taip pat bus 
skiriamas dėmesys lyčiai, seksualumui ir rasei. Vienas iš 
paskaitų tikslų yra pristatyti juodaodžių feminizmą, kuris 
kol kas menkai pažįstamas Skandinavijoje“, - kalbėjo uni-
versiteto profesorius.

Bijonsės darbai bus nagrinėjami panašiais metodais 
kaip ir operos ar literatūros kūriniai. Pasak Kopenhagos 
universiteto, dėl didelio užsirašiusių studentų skaičiaus 
paskaitas teks skaityti dvigubai erdvesnėje nei planuota 
salėje.

Garbės apdovanojimai - Džeinei 
Fondai ir Robertui RedforduiEP

A-
El

to
s n

uo
tr.

Kopenhagos universitete - Bijonsės 
muzikos ir gyvenimo studijos

Kopenhagos universiteto studentai 
nagrinės popmuzikos karalienės 
Bijonsės (Beyonce) fenomeną

EPA-Eltos nuotr.

Venecijos kino festivalio garbės apdova-
nojimai praėjusio penktadienio vakarą 
buvo įteikti Holivudo žvaigždėms 
DŽEINEI FONDAI (Jane Fonda, 79) ir 
ROBERTUI REDFORDUI (Robert 
Redford, 81).  „Auksiniai liūtai“ jiems 
skirti už gyvenimo kūrybą.

Po apdovanojimų ceremonijos buvo pa-
rodytas Ritešo Batros (Ritesh Batra) filmas 
„Mūsų sielos nakty“ („Our Souls at Night“), 
kuriame abu aktoriai pirmą kartą po ilgos 
pertraukos vėl kartu stovėjo prieš kamerą. 
Šioje meilės dramoje jie vaidina kaimynus, 
kurie pamažu suartėja. „Netflix“ prodiusuo-
tas filmas festivalio konkursinėje progra-
moje nedalyvauja.

„Aš būtinai prieš mirdamas dar norėjau 
padirbėti su Džeine“, - spaudos konferen-
cijoje prieš apdovanojimų ceremoniją sakė 
R.Redfordas. Dž.Fonda taip pat pasakojo, 
kaip žavisi savo kino partneriu. „Be to, no-
rėjau dar kartą jį įsimylėti. Taip, kaip kituo-
se filmuose, kuriuose kartu filmavomės“, - 
teigė ji.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Scena

Nors A.Makarevičius ir V.Tarasovas pa-
žįsta vienas kitą jau seniai, kūrybinis meni-
ninkų bendradarbiavimas prasidėjo prieš dve-
jus metus sostinės Kalnų parke atgimusiame 
festivalyje „Lituanika“. Tuomet scenoje 
skambėjusios legendinės grupės „Mašina 
vremeni“ dainos buvo nuspalvintos naujomis 
džiazo improvizacijų spalvomis. Tačiau abu 
kūrėjai linkę eksperimentuoti, nuolat siekia 
iššūkių, tad antrasis jų bendras projektas 
„Apie...“ įgauna naują formą, naują prasmę ir 
neabejotinai bus įdomus ne tik melomanams, 
bet ir poezijos gerbėjams.

Koncerto metu skambės naujausios  
A.Makarevičiaus eilės, tačiau visa tai vyks 
improvizuotai ir spontaniškai - tai bus penkių 
instrumentų dialogas, egzistuojantis tik čia 
ir dabar bei išnyksiantis sulig paskutiniu gar-
su. Galima sakyti, tai bus lietuviškos džiazo 

mokyklos galios ir dabartinės rusiškos poe-
zijos gelmės sintezė. Tai bus aštru, jautru ir 
visiškai kitaip.

„Aš visada iš savo džiazo „lango“ stebė-
jau, ką daro Andrejus Makarevičius. Todėl 
nebuvo nė lašo abejonės dėl mūsų pirmo 
bendro projekto, kuris prieš dvejus metus 
buvo pristatytas „Lituanikos“ festivalyje 
Vilniaus Kalnų parke. Andrejus yra nuosta-
bus poetas ir atlikėjas su absoliučiai teisin-
gu džiazo svingu ir mąstymu“, - sakė V.Ta-
rasovas.

„Pažįstu Vladimirą Tarasovą jau daugelį 
metų, o prieš dvejus metus festivalyje „Litu-
anika“ įvyko mūsų pirmas bendras eksperi-
mentas. Šiandien projekte „Apie...“ mes no-
rime sujungti mūsų muziką su mano eilėraš-
čiais. Ir komanda išėjo išties tarptautinė,- pa-
sakojo A.Makarevičius.

andrejus Makarevičius -  
ne tik „Mašina vremeni“

Kai XXI amžiaus pradžioje grupės „Maši-
na vremeni“ lyderis susidomėjo džiazo muzi-
ka, niekas juo ypatingai nepatikėjo. Sunku net 
pasakyti, ar jis pats tuo metu tikėjo savimi. Juk 
lengva užsukti į svetimą pievą ir pradėti ten 
viską nuo pradžių, kai tau dvidešimt metų, o 
kas, jei tau jau beveik penkiasdešimt? Bet... 
Gimė Kreolų tango orkestras, paskui „Džiazo 
transformacijos“, „L.O.V.E. - dainos apie mei-
lę“, „Yiddish Jazz“, „Your 5“, bendras projektas 
su muzikantu iš Sankt Peterburgo Ildaru Ka-
zachanovu, ir pamažu skeptiškos „estetų“ šyp-
senos pradėjo nykti, daugėjo kvietimų iš dide-
lių festivalių ir prestižinių koncertų salių, jos 
kaskart būdavo vis pilnesnės.

Dabar A.Makarevičius turi nuosavą džiazo 
erdvę „Jam Club“ pačiame Maskvos centre. 
Klube kas vakarą vyksta po keletą koncertų 
septynias dienas per savaitę, o savaitgaliais an-
sambliai pasirodo dar ir dienos metu. Juolab kad 
pats šeimininkas gali bet kada paimti gitarą į 
rankas ir prisijungti prie bendro „jam session“.

Vilniuje - „Mašina vremeni“ lyderis 
A.Makarevičius ir V.Tarasovas skambės „visiškai kitaip“

Rugsėjo 17 d. Vilniaus kongresų rūmuose vyks ypatingas renginys - čia bus pristatytas 
naujas tarptautinis projektas „Apie...“, kuriame dalyvauja legendinės grupės „Mašina 
vremeni“ siela Andrejus Makarevičius, džiazo muzikantas Vladimiras Tarasovas, taip 
pat Liudas Mockūnas iš Vilniaus ir Jevgenijus Borecas bei Sergejus Hutas iš Maskvos.

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

Vilniuje, Gargžduose, Skapiškyje

www.tai-aš.lt   www.kultura.lt

Festivalio rengÎjas Pagrindinis rÎmÎjas

ir čia prasideda nauja istorija

Iš tikrųjų ji prasidėjo prieš dvejus metus 
festivalyje „Lituanika“, kur netikėtai A.Ma-
karevičius pasirodė su Vladimiro Tarasovo 
suburtu trio (Tarasovas, Mockūnas, Kane-
vičius). Taip, tuo pačiu Tarasovu, kuris buvo 
legendinio muzikos trio GTŽ narys. Aštun-
tajame dešimtmetyje net „free jazz“ žinovai 
nesuprato, kaip TAI buvo įmanoma sugalvo-
ti ir sugroti (ir dukart labiau nesuprato, kaip 
tai buvo galima sugalvoti ir sugroti gūdžiais 
TSRS laikais). Tarasovas išgavo iš savo bū-
gnų tokius garsus, kokių iš principo neįma-
noma iš jų išgauti. Tačiau esmė buvo net ne 
technika, o tai, kaip jis mąstė ir kaip girdėjo 
savo partnerius. Jau 50 iš savo 70-ies metų 
(šiemet V.Tarasovas švenčia jubiliejų) būgni-
ninkas gyvena Vilniuje, o pastaruoju metu 
jo kūrybinės veiklos ratas dar labiau prasi-
plėtė - jis dabar yra ir režisierius, ir audio-
vizualinių instaliacijų autorius. Jo nuolatinis 
muzikos partneris Liudas Mockūnas išėjo 
Vladimiro Žekasino mokyklą - taigi jau du 
naujojo projekto „Apie...“ dalyviai teikia 
prio ritetą išties radikaliems eksperimen-
tams muzikoje. A.Makarevičius, J.Borecas 
ir S.Hutas visų savo projektų metu grojo 
šiek tiek ramiau, tačiau ir jie yra pasiruošę 
naujam iššūkiui ir nori išbandyti tiek save, 
tiek publiką. Festivalyje „Lituanika“ viskas 
praėjo pakankamai kultūringai, koncerto me-
tu buvo galima matyti, kaip abi šalys dėme-
singai stebi viena kitą. Dabar taip kultūringai 
ir švelniai nebus.

A.Makarevičius šiame koncerte gros gi-
tara, deklamuos savo eiles pagal veiksmą 
scenoje ir, be abejo, sudainuos. Ir jokio atsi-
palaidavimo pagal nuo vaikystės žinomas me-
lodijas nebus: vietoj jo bus vien laisvas ir 

nevaržomas penkių muzikos instrumentų 
dia logas, išnyksiantis į nebūtį kartu su pa-
skutine nata. Ir visa tai pagal atvirai aštrias, 
be proto jautrias ir nuoširdžiai karčias A.Ma-
karevičiaus eiles.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Vilniuje - „Mašina vremeni“ lyderis 
A.Makarevičius ir V.Tarasovas skambės „visiškai kitaip“

Koncertas „Apie...“ - rugsėjo 17 d. 19 val.  

Vilniaus kongresų rūmuose.  

Bilietus platina www.bilietai.lt

Su „Laisvalaikio“  kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Vladimiras Tarasovas
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Populiariausia ir  geriausia Lietuvos roko 
grupe rinkti „Colours of Bubbles“ skelbia 
apie naują kūrybinį etapą - bendradarbia-
vimą su Vilniaus Šv.Kristoforo kameriniu 
orkestru ir lapkričio mėnesį įvyksiančius 
bendrus koncertus „Untold Story“.

Lietuvos „indie“ roko vėliavnešiais dažnai 
vadinami „Colours of Bubbles“, praėjusį penk-
tadienį savo kūrybą pristatė iki šiol didžiausiai 
publikai - koncerto Vilniaus širdyje „Sostinės 
dienų“ metu klausėsi daugiatūkstantinė minia, 
užpildžiusi visą Katedros aikštę.

„Matyti tokią minią savo koncerte - ne-
realus jausmas! Po tokių koncertų tik dar 
labiau norisi augti, plėstis ir kuo įdomiau  
pristatyti savo kūrybą“, - teigia nestovintys 
vietoje ir jau šiandien apie naują projektą 
skelbiantys „Colours of Bubbles“ nariai. Pa-
sak muzikantų, atlikti kūrinius su orkestru - 
sena visų grupės narių svajonė.

„Kurdami naująjį albumą „She Is the 
Dark ness“ naudojome daug orkestrinių ele-
mentų, dainos skamba pakiliai, didingai, sie-
kėme išgauti kinematografinį skambesį, bū-
dingą Hans Zimmer, Ennie Morricone kūry-
bai. Dabar, kai grosime kartu su Šv.Kristofo-
ro kameriniu orkestru, mūsų dainos suskam-
bės taip, kaip yra sumanytos ir kaip dar nie-
kada neskambėjo“, - teigia grupės vokalistas 
Julijus Aleksovas.

Koncertuose su dirigento Modesto Bar-
kausko vedamu orkestru bus atliekamos tiek 
pirmo, tiek antro grupės albumo dainos. Spe-
cialiai šiam projektui ruošiamos naujos „Co-
lours of Bubbles“ kūrinių aranžuotės, o visas 
atlikimo detales tiek grupės nariai, tiek pro-
fesionalumu pasižymintis ir eksperimentuo-
ti nevengiantis orkestras derina iki menkiau-
sių smulkmenų.

„Akivaizdu, kad pasirodymas su orkestru 
perkelia muziką į kitą lygį. Tai didinga, emo-
cionalu ir mums reiškia labai daug, norime tam 
gerai pasiruošti“, - teigia grupės nariai.

Galinga roko muzika su didingomis or-
kestro melodijomis susijungs vos du kartus - 
Vilniuje ir grupės gimtuosiuose Šiauliuose. 

„Laisvalaikio“ inf.

scena

Išskirtiniai „Colours of Bubbles“ koncertai 
su Šv.Kristoforo kameriniu orkestru

„Colours of Bubbles“
Monikos Penkutės nuotr.

n Lapkričio 4 dieną „Colours of Bubbles“ 
ir Šv.Kristoforo kamerinis orkestras su „Untold 
Story“ programa pasirodys Vilniaus Šv.Kotrynos 
bažnyčioje
n Lapkričio 5 dieną - Šiaulių koncertų salėje 
„Saulė“

koncertai
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

apie vaikus

„Kol neturėjau vaikų, vi-

sada sakiau - su jais smagu 

tol, kol gali dienos pabaigoje 

pabučiuoti, atsisveikinti ir 

grąžinti tėvams, o pats grįžti 

į savo namus. Kai tapau tėčiu, 

mano požiūris kardinaliai pa-

sikeitė. Vaikai keičia gyveni-

mą, ir jei dar jų neturite, re-

komenduoju.“

apie monogamiją
„Jei manęs paklaustumė-

te, ar žmogui lemta 40 metų 
susieti savo gyvenimą tik su 
vienu žmogumi, būti ištiki-
mam ir monogamiškam, atsa-
kyčiau, kad ne. Kas pasakė, 
kad taip reikia? Nebent Bibli-
ja. Niekas kitas nepatvirtino, 
kad tai yra gera idėja. Man pa-
tinka prancūzų ir italų požiū-
ris į santykius - visi žino, kad 
penktą valandą po pietų gali 
nusukti į kairę, bet garsiai 
apie tai niekas nekalba. Man 
atrodo, tokia taisyklė ir išlaiko 
santuokas.“  

Jis žavingas, talentingas ir vis dar 
trokštamas svajonių jaunikis.  
Britų aktorius HJu Grantas 
(Hugh Grant) rugsėjo 9 d. atšvęs 
savo 57-ąjį gimtadienį. Pastarieji 
penkeri metai jam buvo tikrąja 
to žodžio prasme vaisingi. Per 
beveik vienus metus jis sulau-
kė trijų vaikų, o prieš porą me-
tų - ir ketvirtojo. nepaisant to, 
H.Grantas dar niekada nebuvo 
vedęs ir prisipažįsta, kad kol kas 
žengti prie altoriaus neketina. 

H.Grantas - amžinas svajonių jaunikis 

n Aktorius Hju Grantas (Hugh Grant) 
gimė 1960 m. rugsėjo 9 d. Didžiojoje 
Britanijoje

n Aktoriaus karjerą pradėjo 1982 m. 

n Turi keturis vaikus - su restorano 
administratore Tinglan Hong sūnų 
Feliksą (Felix, 4) ir dukrą Tabitą 
(Tabitha, 5), su prodiusere Ana 
Eberštein (Anna Eberstein) - sūnų 
Džoną (4) ir beveik dvejų metų dukrą

DosjĖ

Parengė Agnė  
VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

apie aktorystę

„Esu siaubingas aktorius. 
Vis dar mokausi aktorystės 
meno. Kai pradėjau savo kar-
jerą, labai nepasitikėjau savi-
mi. Panikuodavau prieš kiek-
vieną vaidmenį, persisteng-
davau repetuodamas, o tai 
labai atsispindėdavo ir filma-
vimo aikštelėje. Amerikiečiai 
aktoriai yra labiau atsipalai-
davę negu britai. Jei būčiau 
žinojęs, kaip labiau savimi 
pasitikėti, būčiau geresnis. O 
gal ir žilų plaukų dabar turė-
čiau mažiau.“ 

apie vaiDmenis

„Nors nesu geriausias, mo-

ku labai gerai pasirinkti vaid-

menis - ką vaidinti, o ko atsisa-

kyti. Niekada neatsisakiau pro-

jekto, kuris buvo sėkmingas. 

Bet atsisakiau daug pasiūlymų, 

kurie, galiausiai pasirodė, ne-

buvo verti mano darbo.“ 

apie savo agentą
„Nors dabar savo agentą 

jau turiu, keletą metų jo ne-
turėjau. Pats buvau savo 
agentu - susikūriau kitą elekt-
roninį paštą ir pats bendravau 
su žmonėmis. Bet galiausiai 
užsakovai sugalvodavo susi-
tikti ar paskambinti, keletą 
kartų net atsakydamas laiš-
kus netyčia pasirašiau savo 
vardu, todėl teko kažką keis-
ti ir susirasti agentą.“ 

apie karjeros 
pabaigą

„Aš niekada nebuvau tas, 

kuris sakytų: jei nevaidinsiu, 

negyvensiu. Niekada nede-

giau aistra vaidybai. Niekada 

neplanavau daug vaidinti, no-

rėjau studijuoti istoriją. Pas-

taruosius metus filmavimo 

aikštelėje buvau retas sve-

čias ir galiu pasakyti, kad vi-

sai nepasigedau šios veiklos 

savo gyvenime.“ 

EP
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Dovilės Jakštaitės nuotr.

Interviu su Beata skaitykite - 40 p.

Kokių gėrybių rudeniui paruošė 
Beata NicholsoN?

2017 m. rugsėjo 8-14 d.
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ETERIO ŽMONĖS

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

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

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

NTV Mir Lietuva 1,8 %
PBK 1,7 %
LRT Kultūra 0,9 %
REN Lietuva 0,7 %
Liuks! 0,3 %

TV3 16,3 %

LNK 11,9 %

TV3 20,6 %

LRT Televizija 
11,8 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 5,1 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 6 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 6,3 %

LRT Televizija 
10,4 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LNK 10,9 %

Kiti  
kanalai 25,6 %

Kiti  
kanalai 22,3 %

BTV 6,3 %

TV
 To

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas
1 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/ITALIJA-LIETUVA  TV3 16,7

2 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/IZRAELIS-LIETUVA  TV3 15,4

3 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/GRUZIJA-LIETUVA  TV3 14,0

4 TIESIAI IŠ EUROBASKET 2017 TV3 10,9

5 TV3 ŽINIOS    TV3 8,9

6 DĖMESIO CENTRE LRT  7,4

7 PANORAMA LRT  6,8

8 LNK ŽINIOS LNK 6,6

9 DŽIUNGLIŲ KNYGA 2. 2 RODYMAS TV3 6,1

10 2 BARAI. IŠLIKIMO KOVOS TV3 6,0

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 3 d.

Žurnalistė, kulinarinių laidų vedėja, knygų 
autorė Beata NIChOLSON (37) pastaruoju 
metu nemažai dėmesio skiria tradicinei 
mūsų šalies virtuvei ir skatina džiaugtis 
tuo, ką turime bei užauginame čia pat, 
Lietuvoje. Taip pat ji pastebi, kad nors 
esame naminio maisto ir iš kartos į kartą 
perduodamų tradicijų gerbėjai, galime 
didžiuotis, kad esame ir labai pažangūs 
maisto gaminimo srityje.
Eimantė Juršėnaitė

- Nuo šiol gaminate LRT žiūrovams, 
kaip atsinaujina populiariausia kulinari-
nė laida „Beatos virtuvė“? 

- Naujoji laida „Beatos virtuvė“ lankys 
visą Lietuvą ir kvies kartu ieškoti maisto 
herojų - žmonių, kurių dėka valgome skanes-
nį, įvairesnį ir sveikesnį maistą. Matau, kaip 
mūsų įpročiai keičiasi - vis dar esame ištiki-
mi cepelinų gerbėjai, bet ir vis dažniau į sa-
vo virtuvę įsileidžiame kanapių aliejų, šilauo-
ges ar putino uogas, į kepinius bandome dė-
ti mažiau cukraus ar kepti juos su viso grūdo 
miltais. Mano manymu, esame labai pažan-
gūs maisto srityje, tad kodėl tuo nepasidžiau-
gus ir nepasididžiavus?! Taigi, atsinaujinu-
sioje laidoje naudingų idėjų suras kiekvie-
nas: ir norintys išmokti kepti tortus, ir no-
rintys lieknėti, ir šeimos, nebežinančios, 
kaip atnaujinti pabodusį kasdienį meniu. Taip 
pat netrūks kelionių po Lietuvą ir susitikimų 
su žmonėmis, kurie patikėję, kad svajonė 
gali tapti realybe, ėmė ir pradėjo auginti ka-
napes, sraiges, šaltalankius, ekologiškas dar-
žoves ar šitaki grybus. Be to, į mano virtu-
vę užsuks ir žinomi Lietuvos žmonės - kur 
gi daugiau, jei ne virtuvėje, vyksta įdomiau-
si pašnekesiai.

- Sakėte, laidoje idėjų suras ir norin-
tys sulieknėti... 

- Laidos rubrikoje „Lengvai ir sveikai“ iš-
girsime sėkmės istorijų žmonių, kurie suge-
bėjo pakeisti savo mitybos įpročius ir dabar 
džiaugiasi lengvesniu gyvenimu. Šios rubrikos 
tikslas - įtikinti Lietuvos žmones, kad jei jau 
sugalvojai kontroliuoti savo svorį, nebūtina 

nuolat jaustis alkanam. Pirmiausiai reikia keis-
ti įprastus produktus, mitybos ir judėjimo įpro-
čius, o ne tikėti badavimais ir stebuklingomis 
dietomis. Laikas stengtis būti ne kūdesniems, 
o lengvesniems ir energingesniems.

- Gaminsite ir tradicinius lietuviškus 
patiekalus?

Beata NicholsoN: kad galėtume didžiuotis  savo virtuve, turime ją pažinti

LAIKAS STEnGTIS 
būTI nE 
kūdesniems, O 
LEnGVESnIEMS IR 
EnERGInGESnIEMS
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- Žinoma! Namų virtuvės hitais tampa eu-
ropietišką pagrindą turintys patiekalai, kad ir 
truputį atnaujinti kitų šalių prieskoniais ar įdo-
mesniu produktu. Kai renkuosi, ką gaminti, 
pagrindinė mintis tokia: ingredientai turi būti 
sezoniški, suprantami ir lengvai randami, juo-
lab kad dabar tiek daug kokybiškų, lietuviškų 
produktų. 

- Pastaruoju metu daug dėmesio ski-
riate kulinariniam paveldui ir tradicinei 
virtuvei, kodėl? 

- Man atrodo, kad tradicijos - nesvarbu, 
ar tai bendros šeimos vakarienės, ar sekma-
dienio pietūs su seneliais, ar kulinarinis pa-
veldas - kuria bendrumo, šilumos, meilės ar-
timam ir šaliai jausmus. Kad galėtume di-
džiuotis savo kilme, savo virtuve, turime ją 
pažinti. Dar man labai svarbu, kad kuo dau-
giau žmonių pajaustų, jog Lietuva tai ne vie-
ta žemėlapyje, tai - mes visi. Kokioje šalyje 
gyvensime, priklauso nuo to, kaip patys elg-
simės. Žodžiu, pradėti reikia nuo savęs, o 
tada jau galima kurti didelius dalykus. Mais-
to tradicijos - ne išimtis.

- Rudeniui skirtame kulinarinio žur-
nalo „Beatos virtuvė“ numeryje patei-
kėte apklausos apie didžkukulių valgymo 
įpročius rezultatus. Tikrai esame cepe-
linų mėgėjų kraštas?

- Jau seniai norėjau, kad kuris nors ruduo 
būtų skirtas tiems mūsų didžkukuliams ir štai 
pagaliau cepelinai - kartu su manim ant viršelio. 
Mano feisbuko sekėjai labai aktyviai dalyvavo 
apklausoje, per kelias dienas balsavo daugiau 
nei 1300 cepelinų valgytojų, jie taip pat išrinko 
cepeliną lietuviškojo stalo karaliumi. Nors di-
džkukulių nepaveldėjome, bet išmokome ga-
minti iš vokiečių ir airių, penktadalis respon-
dentų atsisakė tikėti istoriniais faktais ir teigia, 
kad jei „ant cepelinų“ užaugo ne tik jie patys, 
bet ir tėvai bei seneliai, tai skanieji bulvių didž-
kukuliai yra tikrų tikriausia lietuvių kulinarinio 
paveldo dalis. Džiugu, kad apklausa patvirtino, 
jog esame naminio maisto ir iš kartos į kartą 
perduodamų tradicijų gerbėjai. Tai paskatino 
sudaryti cepelinų žemėlapį, sužinoti, kokius 
juos valgo dzūkai, kokius aukštaičiai. Nustebau 
sužinojusi, kad Mažojoje Lietuvoje cepelinus 
darydavo su silkės įdaru, buvo įdomu paragau-
ti zanavykiškų nūdelių ir dzūkų šaltanosių!

- Ar pati mėgstate cepelinus? Kaip 
juos vertina jūsų vyras ir vaikai, draugai 
iš užsienio?

- O taip! Aš pati vaikystėje buvau lepina-
ma cepelinais ir dabar juos labai mėgstu. Ma-
no vyras Tomas labiausiai mėgsta keptus ce-
pelinus, vaikai valgo visokius. Beje, dar kai 

gyvenome Anglijoje, esu ten surengusi kelis 
cepelinų vakarėlius - britai juos ragavo pirmą 
kartą, bet sukirsdavo po kelis, ir gyrė. Tik, 
žinoma, toks maistas - ne kasdienai.

- Kurie lietuviškos virtuvės patiekalai 
labiausiai patinka jūsų šeimai, kurie ma-
žiausiai?

- Neturime nemėgstamų patiekalų. Mano 
favoritas yra burokėliai, todėl dažnai verdu 
sau ir šeimai burokėlių sriubą, vasara nepra-
eina be daugybės serijų šaltibarščių. Ruošda-
masi naujam laidos sezonui išbandžiau net 
kelis bulvių plokštainio variantus ir manau, 
kad radau tobulą! Jį iškepiau savo bičiuliui, 
vienam žinomiausių Lietuvos tenorų - Edga-
rui Montvidui, kai šis atėjo į mano laidą. Kol 
kas nenoriu atskleisti, kur to kugelio paslaptis, 
galiu tik pasakyti, kad mes jį juokais pavadi-
nome „kugeliu emigrantu“, o vos nufilmavus 
laidą skarda ištuštėjo per kelias akimirkas...

- Kokių produktų visuomet yra jūsų 
šaldytuve?

- Tikrai visada yra jogurto, varškės, silkės 
ir įvairiausių daržovių. Kartais nusiperku dau-
giau naminės vištienos, tuomet užšaldau. Dar 
šaldiklyje visada yra uogų. O šaldytuvo durelė-
se - vandens, mano vaikai mėgsta gerti jį šaltą. 

- Ar namuose gaminate kasdien? 
- Beveik kasdien. Žinoma, būna dienų, 

kai, tarkim, filmuojame laidas, tuomet laiko 
lieka tik rytinei košei išsivirti. Tokiu atveju 
vakarienei valgome tai, ką parsinešu iš filma-
vimų arba išsiruošiame pavalgyti į miestą. 
Neretai gamina ir mano vyras Tomas, kartais 
pajuokaujantis, kad ir aš gaminti išmokau iš 
jo. Dabar vis dažniau prie viryklės sukiojasi 
ir mano vyresnėlė Izabelė, tiesa, kol kas jai 
įdomiausi kepiniai. 

- Bendra šeimos vakarienė - atrodo, 
kad yra nelaužoma jūsų šeimos tradicija?

- Taip, ir man, ir Tomui labai svarbu, kad 
šeimoje būtų bendras laikas, kai galime ramiai 
pasikalbėti ir tiesiog pabūti kartu. Stalą visada 
serviruoju, dažnai man padeda ir vaikai, visi 
valgome šakutėmis ir peiliais, ne bet kaip. Yra 
labai daug patiekalų, kuriuos truputį paruošus 
iš anksto, vakare lieka pašauti į orkaitę - tokius 

receptus labai mėgstu pati ir jais dalinsiuosi 
naujojoje laidoje, nes gaminti smagu tuomet, 
kai virtuvėje nereikia praleisti dvylikos valandų. 

- Kovo 21 d. jums gimė sūnus Hari-
sonas, o rudenį pradedate pristatydama 
atsinaujinusią laidą ir naują žurnalo nu-
merį. Panašu, kad motinystės atostogos 
buvo darbingos...

- Visada atsakau tą patį, kad nuolat sten-
giuosi veikti tik tuos dalykus, kurie mane džiu-
gina, „veža“. Jei nenorėčiau kurti naujos lai-
dos - nekurčiau. Bet kai turiu tokią komandą - 
filmuoti yra didelis malonumas. Žinoma, visi 
pavargstame, bet pailsėję ir vėl pasiilgstame 
to šurmulio. Haris apskritai yra visos mūsų 
šeimos džiaugsmas, jis tikras „laimės burbu-
las“. Turbūt dėl tos didžiulės laimės ir meilės, 
kurią atsinešė mūsų kūdikis, jaučiuosi ne tik 
pailsėjusi, bet ir užsiauginusi sparnus.

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS
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Laidą „Beatos virtuvė“ žiūrėkite 
penktadieniais 19:30 per LRT 

Lietuva tai ne vieta 
žemėLapyje, tai - 
mes visi. KoKioje 
šaLyje gyvensime, 
priKLauso nuo to, 
Kaip patys eLgsimės

Beata NicholsoN: kad galėtume didžiuotis  savo virtuve, turime ją pažinti
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.30  „Savas žmogus“  16.50  „Likimo melodija“ 19.30   Beatos virtuvė 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Galingasis 6“

 TV8
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 TV Pagalba (N-7). 
8.15 „Šunyčiai patruliai“. 8.50 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.05 Senoji animacija. 9.50 Drama 
„Žmonės kaip žmonės“ (N-7). 12.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Me-
dikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Melodrama „Australija“ (N-7). 0.20 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14). 1.10 „Dauntono abatija“ 
(N-7). 2.05 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 2.55 „Medikopteris“ (N-7). 

 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 @rimvydasvalatka. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 @rimvydasvalatka. 24.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00,  14.45 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komisa-
rė“. 14.15 Kontrolinis pirkinys. 15.00 Mados 
nuosprendis. 16.00 Susituokime. 16.55 Vyriška/
Moteriška. 17.55 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
Jumorina. 23.15 Vakaras su Urgantu. 0.10 „Gena-
dijus Špalikovas. Žavingo žmogaus gyvenimas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 18.00 
A.Malachovas. 19.00 60 minučių. 21.00 Humoro 
laida. 23.50 „Šnabždesys“. 1.45 „Žiemos vyšnia“.

 Ren
7.55 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.05 Čapman paslaptys. 13.55 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 14.55 Pasaulio 
paslaptys. 15.45 „Kitas 2“. 17.30 Tinkama prie-
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 „Žmonijos paslaptys su Olegu 
Šiškinu“. 23.20 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.20 „Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00, 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą 
atliko... 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 
Kovinis f. „78 paragrafas“. 21.35 „Kilpa“. 1.30 
Mes ir mokslas. Mokslas ir mes.

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 7.55 A.Gargas tyrimas. 
8.25, 17.55, 2.15 Naminukai. 8.50, 18.20, 5.10 
Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Panorama. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.30, 23.05, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.45, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 Ži-
nios. 13.50 „107 kambarys“. 14.25 „Seserys“. 
15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.10, 4.30 Varšuvos 
sukilimas: diena po dienos. 16.15 Tiesioginė per-
laida. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.15 Lenkiškas grilis. 
19.25 Baltijos jūra. 19.55, 4.40 „107 kambarys“. 
20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Raganius“. 22.35 
Dienos receptas. 0.15 „Eska Music Awards“ - va-
saros hitai. 1.50 Laida iš Amerikos.

 TV1000
8.55 „Lemiamas taškas“. 11.20 „Žiemos mie-
gas“. 15.15 „Meilė trunka trejus metus“. 17.20 
„Protas ir jausmai“. 20.10 „Spalio dangus“. 
22.15 „Pykčio regimybė“. 0.25 „Didysis Le-
bovskis“. 2.30 „Iliuzionistas“.  

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35, 21.00, 2.50 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Paskui 
klasikinius automobilius. 10.05, 1.00 Sunkve-
žimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima 
iš miško. 22.00, 3.40 Gelbėtojai su sunkiaisiais 
automobiliais. 23.00, 4.30 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
8.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 8.30, 
13.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 16.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00, 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 2.00 Turto 
gelbėtojai. 22.00, 3.00 Statybos Aliaskoje. 23.00, 
4.00 Namų medžiuose gyventojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Didvyrių draugužiai“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
11.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (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.
19.30 Premjera! 

Animacinis f. 
„Galingasis 6“ (N-7).

21.45 Premjera! Nuotykių f. 
„Fantastiškas ketver-
tas“ (N-7).

23.45 Komedija „Karšta 
pupytė“ (N-7).

1.40 Romantinė kome-
dija „Rubė Sparks“ 
(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 Animacinis f. 
„Linksmieji  
detektyvai“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

(N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Tarp mūsų,  
berniukų“ (N-14).

22.50 Kriminalinis f. 
„Įtėvis“ (N-14).

0.55 Siaubo trileris 
„Nesumerkiant akių“ 
(N-14).

2.40 Veiksmo trileris 
„Geras žmogus“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas 

„Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminalinė

policija 1“ (N-7).
10.55 „Aukštuomenės 

daktaras 3“ (N-7).
11.45 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastinis nuotykių f.

„Mumijos  
sugrįžimas“ (N-14).

1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

9.30 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

11.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

13.45 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

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

15.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“ 

(N-7).
19.30 Amerikietiškos

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Antigangsteriai“ 
(N-14).

23.20 Veiksmo f. „Delta“ 
būrys 3. Žudymo 
žaidynės“ (N-14).

1.15 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

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

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vasara tiesiogiai 

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

7.20 Vantos lapas.
7.50 Partizanų keliais.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Viskas dėl tavęs“ 

(N-7).
13.35 „Bitininkas“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Lemtingas 

panašumas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.00 „Bitininkas“ 

(N-7).
1.05 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

2.55 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Black Water“.
7.05 Tikri vyrai.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Spąstai. Jaunimas is  -

lamo radikalų pinklėse“.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.25 Lietuvos patriotai. 
14.40 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.35 „Šokių akademija 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Legendos.
21.10 „Baltijos slapukė“.
21.45 „Kur vanduo ir žmo-

nės kuria gyvenimą. 
Ignalina“.

22.15 Pažaislio muzikos fes-
tivalis. 2015. Dalyvauja 
LSVO, Kauno 
valstybinis choras, 
solistai E.Montvidas, 
A.Grigorian, 
D.Montvydas.

23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.

 15.35   „Šokių 
            akademija 3“

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g s ė j o  8 43

rugsėjo 8 d.

 23.30   Pink koncertas 20.00  „Univeras. 
             Naujas bendrikas“

 15.35   „Rožinė pantera“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XIX. 
Kaimas, kuris pri-
sikėlė iš mirusiųjų“ 
(N-7).

23.05 Snobo kinas. 
Kriminalinė drama 
„Visi geri dalykai“ 
(N-14).

1.00 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 „Pelkė“ (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai (N-7).

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Moderni šeima“ 
(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 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Fantastinis trileris 

„Suvokimas“  
(N-14).

1.05 Kriminalinė drama 
„Purvini pinigai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Dingę Hitlerio tur-
tai“.

11.30 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

12.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.30 „Elajus Stounas“.
13.30 Pinigai iš nieko.
14.30 „Dikensiada“.
15.15 Animacinė nuotykių 

komedija „Mėnulio 
užkariautojai“.

17.00 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

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

Pasaulinis karas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Karališkosios 

paslaptys.
21.00 Pagaliau penktadie-

nis! „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

23.30 Pink koncertas „The 
Truth about Love 
Tour - Live from 
Melbourne“. 2014 m.

 AnimAl PlAnet
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 
Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 
Laukinė Indija. 11.55 Banginių karai. 15.35, 23.50, 
5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 18.20, 22.00, 4.15 
Veterinarų gyvenimas. 19.15, 1.40 Blogas šuo. 

 SPort1
7.00 Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 9.10 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų ke-
lias. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 
11.10 Pasaulio galiūnų čempiontas. Bostvana. 4 
laida. 11.40 „NBA Action“. 36 laida. 12.10 KOK World 
series. Ryga. 2 d. 12.30 KOK S.W.A.T. 64. Alytus. 1 d. 
14.30 ATP 250 teniso turnyro finalas. Miunchenas. 
16.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 17.50 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Klivlando „Cavaliers“ - Toronto 
„Raptors“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempiontas. Bos-
tvana. 5 laida. 20.30 „NBA Action“. 37 laida. 21.00 
Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - 
Maskvos „Khimki“. Trečios rungtynės. 23.00 KOK 
S.W.A.T. 64. Alytus. 2 d. 0.20 Pasaulio taurės plau-
kimo varžybos. Berlynas. 2 d. 2.20 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - 
Kazanės „Rubin“. 4.20 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Niujorko „Knicks“ - Bostono „Celtics“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Belgi-
ja - Serbija. 8.50, 17.05 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Latvija - Turkija. 10.40 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Lietuva - Italija. 12.30 
Krepšinis. Europos čempionatas. Serbija - La-
tvija. 14.20 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Izraelis - Lietuva. 16.10 Boksas. 18.55, 3.40 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 19.25 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Barys“. 
Tiesioginė transliacija. 22.00 Krepšinis. Eu-
ropos čempionatas. Vokietija - Lietuva. 23.50 
Krepšinis. Europos čempionatas. Kroatija - Is-
panija. 1.40 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 2.10 
„Trans World Sport“ žurnalas. 3.10 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Barys“. 

 euroSPort
6.00, 11.00, 13.30, 19.00, 21.00, 23.00, 2.15 Te-
nisas. JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 
12.45, 15.00, 16.00, 5.15 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 15.45, 18.45 Dviračių sportas. 
„Vuelta a Espana“ lenktynės. 20.55 Eurosport 
žinios. 22.45, 2.00, 5.00 Tenisas. 

„KArŠtA PuPYtĖ“
Komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Tom Brady.
Vaidina: Rob Schneider, Anna Faris, Matthew Lawrence.

Seksualiausia ir arogantiškiausia mokyklos mergina Džesika Spenser 
niekada neskyrė laiko tiems, kurie, jos manymu, nėra verti su ja bend
rauti. Ir štai vieną rytą likimas Džesikai iškrečia piktą pokštą. Prasideda 
sunkus, tačiau nuotykių pilnas gyvenimas. Kol Džesika ieško būdų, kaip 
susigrąžinti savo seksualųjį kūną, aplinkybės priverčia ją suvokti ne vie
ną karčią gyvenimišką tiesą!

tV3
23.45

rekomenduoja

„AuStrAliJA“
melodrama. Australija, JAV. 2008.
Režisierius: Baz Luhrmann.
Vaidina: Nicole Kidman, Hugh 
Jackman, David Wenham.

Anglų aristokratė ledi Sara Ešli at
vyksta į Australiją, kur paveldėjo 
įstabaus dydžio rančą. Tačiau nau
jasis Saros gyvenimo etapas nėra 
lengvas: stambūs galvijų auginto
jai prieš moterį rezga sąmokslą...

„neSumerKiAnt AKiŲ“
Siaubo trileriS. JAV, Kanada, 
Prancūzija. 2000.
Režisierius: Michael Walker.
Vaidina: Jeff Daniels, Molly 
Price, Ben Shenkman.

Profesorius Edas praneša policijai, 
kad dingo jo žmona Eva. Nelaimin
gą vyrą kankina nemiga. Jis nebe
susigaudo, kuri dabar diena nei 
kelinta valanda, todėl nenuostabu, 
kad pasirodo labai įtartinas policijai.

„SuVoKimAS“
FantaStiniS trileriS. JAV, Jungtinė
Karalystė, Australija. 2009.
Režisierius: Alex Proyas.
Vaidina: Nicolas Cage, Rose 
Byrne, Chandler Canterbury.

1959ųjų rudenį mokiniai piešia, 
kaip įsivaizduoja ateitį po 50 me
tų. Jų piešiniai sudedami į laiko 
kapsulę. Liusinda, keista mergaitė, 
girdinti balsus, surašo eilę skaičių...

tV8
21.00

tV6
22.30

lnK
0.55
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija - dirbame sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija „Karalius 

Ralfas“ (N-7).
13.00 Komedija „Oskaras“ 

(N-7).
15.15 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

17.15, 18.40, 19.35, 20.40 
Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

18.00 TV3 žinios.
18.45 Numatomos Europos 

vyrų krepšinio čem-
pionato rungtynės, jei 
žais Lietuvos rinktinė. 
Tiesioginė transliacija.

21.30 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

23.30 Eurojackpot.
23.35 Premjera! Trileris 

„Pasitikėjimas“ 
(N-14).

1.35 Komedija „Trys 
vėplos“ (N-7).

3.00 „Grainderis“ (N-7).

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Linksmieji 

detektyvai“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. 
„Harvis Biksas“.

8.10 Animacinis f. 
„Keista šeimynėlė“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Animacinis f. 

„Tinginių miestelis“.
10.00 „Olis ir piratų lobis“.
11.35 Romantinė komedija 

„Kitokia Pelenės 
istorija“ (N-7).

13.25 Komedija „Valstybės 
galva“ (N-7).

15.20 Romantinė komedija 
„Artūras, svajonių 
milijonierius“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Madagaskaras 2“.
21.10 Komedija šeimai 

„Devyni gyvenimai“.
22.55 Komedija 

„Diktatorius“ (N-14).
0.30 Komedija „Tarp 

mūsų, berniukų“ 
(N-14).

2.15 Kriminalinis f. 
„Įtėvis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Džiunglių knyga 2“.
7.35 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.50 „Džeronimas 3“.
8.15 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“. 
12.50 „Paslaptingosios 

Japonijos salos“.
13.45 „Paryžiaus paslap-

tys“. „Eifelio bokšto 
paslaptis“ (N-7).

15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Folkšokas 2017. 2 d.
22.20 Komedija „Mėne-

sienos magija“  
(N-7).

24.00 Mes nugalėjom.

 19.30  Stilius 9.30    Gardu Gardu

ŠeŠtadienis

„VALSTYBĖS GALVA“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Chris Rock.
Vaidina: Chris Rock, Bernie Mac, Dylan Baker.

JAV nutinka nelaimė - miršta vienas kandidatas į prezidentus. Tačiau 
jo atstovaujamos partijos nariai visai nesutrinka ir tuoj suranda naują 
kandidatą į valstybės vadovo postą. Paprastas vyrukas drąsiai imasi 
naujo darbo ir aktyviai dalyvauja rinkimų kampanijoje. Jis ne tik žada 
laimėti rinkimus, bet ir sugeba susigrąžinti kadaise jį pametusią draugę.

rekomenduoja

„UNIVERSALUS KARYS. 
ATSISKAITYMO DIENA“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: John Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Dolph Lundgren, 
Scott Adkins.

Dabartiniai laikai. Programa „Uni-
sol“ vis dar aktuali ir vėl pradėta 
eksploatuoti. Seniems ir nenumal-
domiems Vietnamo karo vetera-
nams - Endriu Skotui ir Lukui De-
verui - lemta susitikti dar kartą, kad 
tęstų niekada nesibaigiančią kovą.

„PASITIKĖJIMAS“
Trileris. JAV. 2016.
Režisieriai: Alex Brewer, 
Benjamin Brewer.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Elijah Wood, Sky Ferreira.

Seržantas Deividas Votersas ir jo 
draugas bei bosas leitenantas Dži-
mas Stounas yra eiliniai Las Ve-
gaso policininkai. Darbas nuova-
doje jiems kelia vien nuobodulį 
ir abejingumą, bet pasirodo, kad 
blogiausi policininkai kartais gali 
geriausiai suplanuoti nusikaltimus.

„VISI GERI DALYKAI“
Kriminalinė drama. JAV. 2010.
Režisierius: Andrew Jarecki.
Vaidina: Ryan Gosling, Kirsten 
Dunst, Frank Langella.

Turtingos šeimos sūnus veda pap-
rastą merginą. Gyvena jie kaip pasa-
koje, bet tėvas ragina sūnų užsiimti 
rimtesne veikla, nei dirbti sveiko 
maisto parduotuvėje. Persikėlus į 
Niujorką, poros santykiai pamažu 
ima byrėti. Vieną dieną Keitė dings-
ta. Byla atnaujinama po 20 metų.

BTV
22.00

TV1
0.05

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Linksmieji traukinukai“. 8.30 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Didžiosios Džeimio 
šventės. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 
Tavo augintinis. 15.30 Didžiosios Džeimio 
šventės. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.05 
Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Romantinė drama „Mylėk savo 
artimą“ (N-7). 22.50 Melodrama „Australija“ 
(N-7). 2.00 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 2.45 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-
7). 17.00 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 Autopilotas. 24.00 Dabar pasaulyje. Išva-
dos. Žinios rusų k. 0.30 Yra, kaip yra (N-7). 3.30 
Bus visko. 4.25 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00, 3.20 EURONEWS. 6.15, 9.00, 15.00, 17.55 
Naujienos. 6.25 Grok mylimas, akordeone! 7.00 
Vaikų klubas. 7.25 Stebuklų laukas. 8.25 „Aš žin-
gniuoju po Maskvą“. 9.45 Ganytojo žodis. 10.15, 
15.55 Maskvai - 870 metų. 12.00 Miesto die-
nos atidarymo ceremonija. Tesioginė transliacija. 
13.15, 15.20 Jumorina. 18.10 „Ivanas Vasiljevičius 
keičia profesiją“. 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų 
mūšis. 22.30 Trys akordai. 0.30 Linksmųjų ir 
išradingųjų klubas. 1.50 „Apie ką dar kalba vyrai“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
8.00, 11.00, 14.00 20.00 Žinios. 8.20 Greitoji pagal-
ba. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki prieš vieną. 
11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 14.20 „Namų 
darbininkė“. 18.10 Šeštadienio vakaras. 21.00 Nau-
joji banga 2017. 24.00 „Ne vaikinuose laimė“. 

 REN
8.40 Kviestinė vakarienė. 13.00 Pažink mūsiškius. 
13.50 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.40 Mintransas. 
15.20 Sąžiningas remontas. 15.55 Pati naudingiau-
sia programa. 16.50 „Pėdsekiai“. 19.05 Prajuokink 
komiką. 20.00 „Žmonijos lopšys: pavogta tiesa“. 
21.50 „Įslaptinti sąrašai. Kosminės tiesos. 5 įslaptin-
tos tiesos apie NSO“. 23.30 „Kriminaliniai žaidimai“. 

TV3
23.35

 17.30    Bus visko

LNK
13.25
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6.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Vandenyno  
paslaptys su  
Džefu Korvinu“.

10.35 TV serialas 
„Gyvybės galia“.

11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 „Žvaigždės kelias 

(Alos Pugačiovos 
istorija)“.

15.10 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ 
(N-7).

16.10 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo f. 

„Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena“ 
(N-14).

0.15 Siaubo f. „Mirčių 
kolekcionierius 2“ 
(S).

1.55 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

3.20 Muzikinė kaukė.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Visatos stebuklai“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 „Likimo melodija“ 

(N-7).
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 Atrankinis MMA 

„King of the Cage“ 
turnyras iš Kauno. 
Kovų narvuose  
turnyras. Lietuva, 
2017 m.

16.00 Žinios.
16.20 Partizanų keliais.
16.50 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
18.00 Žinios. 
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Kapitonas 

Gordejevas“  
(N-7).

22.30 Žinios. 
23.00 „Vincentas“.
0.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
2.25 „Visatos stebuklai“.
3.15 „Vincentas“.
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.55 „Visatos stebuklai“.

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

kitaip.
11.05 Laumės juosta 2017. 
12.30 „Ponas Selfridžas 4“.
14.00 „Dainuoju su meile. 

Ona Kolobovaitė“.
15.05 Stop juosta.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Evangelikų liuteronų 

pamaldos iš Vilniaus 
evangelikų liuteronų 
bažnyčios. Tiesioginė 
transliacija.

18.00 ARTS21.
18.30 „Amerikos žydai“. „Jie 

atvyko čia gyventi“.
20.25 Nes man tai rūpi.
21.10 Romantinė drama 

„Be paliovos“ 
(N-14).

22.55 Populiarios klasikos 
kūrinius dainuoja 
operos solistai.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Kriminalinė drama 

„Bevardžiai“ (N-14).

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 Pasisvėrę ir laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

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

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 Kriminalinė drama 
„Visi geri dalykai“ 
(N-14).

1.50 „Midsomerio 
žmogžudystės XIX. 
Kaimas, kuris pri-
sikėlė iš mirusiųjų“ 
(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Vienam gale kablys.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 „Sunkiausi darbai“.
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
20.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Detektyvinis trileris 

„Bėgantis taikinys“ 
(N-7).

0.10 Fantastinis trileris 
„Suvokimas“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 „Mega virtuvės“.
13.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

14.30 Karališkosios 
paslaptys.

15.00 Animacinis 
nuotykių f.  
„Mažasis riteris 
Trenkas“.

16.25 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

17.25 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.25 Šeimos vakaras. 
„Jūros giesmė“.

20.00 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

21.00 Lenny Kravitz 
koncertas  
„iTunes Festival 
London“.  
2014 m.

22.55 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

23.55 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

0.25 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

 12.30  „Ponas 
   Selfridžas 4“

 0.30  „Merdoko 
  paslaptys“

 15.10  „Vanity Fair. 
    Visiškai slaptai“

 21.00   Lenny Kravitz 
    koncertas

 18.00    „Elementaru“ 12.00    Anos Olson
    receptai

TV PROGRAMArugsėjo 9 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.25 Apžiūra. 8.55 
Jų papročiai. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir ne-
gyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, paval-
gysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 
16.20 Kartą... 17.00 Milijono verta paslaptis. 
Valerija. 2 d. 19.00 Centrinė televizija. 20.00 
Tu - šaunuolis! Šokiai. 22.30 „Mentų karai 10“. 
0.30 „Tarptautinė pjūklorama“ su T.Koesajanu. 
1.25 „NTV pasisėdėjimas pas Morgulisą“. 2.25 
„Geležinė uždanga“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Polonijos po-
kalbis. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 „Tėvas Ma-
teušas“. 14.15 „Raganius“. 15.05, 4.30 Varšuvos 
sukilimas: diena po dienos. 15.15 R.Rynkovskio 
koncertas. 16.00 Okrasa laužo taisykles. 16.30 
Įsimylėk Lenkijoje. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 
1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 1.50 „Seserys“. 19.45, 0.10, 6.05 
Pramoginė laida. 20.45, 2.40 Animaciniai f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Karo merginos“. 22.40, 4.40 Didysis testas. 
Šimtmečio lenkai. 

 TV1000
8.40 „Pykčio regimybė“. 11.00 „Spalio dangus“. 
13.15 „Iliuzionistas“. 15.25 „Man tavęs reikia“. 
18.00 „Nebrendylos“. 20.10 „Ateivis“. 22.25 
„Dar kartą, iš naujo“. 0.25 „Vaiduoklių laivas“. 

 DiscoVery 
7.25, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžioto-
jai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 Turto 
gelbėtojai. 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 
Kelionė traukiniu Australijoje. 15.25 Išgyventi su 
Edu Stafordu. 16.20 Aukso karštinė. 19.05 Alias-
kos pakraštys. 20.00 Įgulos karas su brakonieriais. 
21.00, 2.50 Australijos nardytojų karai. 22.00, 
3.40 Legenda apie krokodilų auksą. 23.00, 4.30 
Mirtinas laimikis. 24.00, 5.20 Šėtono kanjonas. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 8.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 
19.00 Viešbučių verslas. 11.00 Parsivesk mane 
namo. 12.00 Namai ant ratų. 16.00 Neįprastas 
maistas. 20.00 Statybos atokioje Montanoje. 
21.00, 3.00 Ypatinga ekspedicija. 22.00, 2.00 
Paslaptingi paplūdimiai. 23.00, 4.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 1.00 Bikiniai ir takeliai. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Banginių karai. 8.15, 22.55 Laukiniai ir 
pavojingi. 12.50 Grizlio projektas. 13.45 Gaudant 
monstrus. 14.40 Susidūrimas su rykliais. 15.35, 
0.45 Aligatorių tramdytojai. 18.20 Bronkso zo-
ologijos sodas. 19.15 Namai medžiuose. 20.10 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 21.05 Laukinėje 
Iberijoje. 22.00 Akiplėšos katės. 3.25 Gyvatė Šeila. 

 sPorT1
7.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Eindho-
venas. 9.00 „Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 
1 d. 9.30 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Ketvirtos 
rungtynės. 11.40 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Švedija. 7 etapas. 13.30 Pasaulio taurės 
lengvosios atletikos varžybos. Ispanija. 5 etapas. 
17.00 ATP 250 teniso turnyro finalas. Marakešas. 
19.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 39 
laida. 20.00 Tiesiogiai. Pasaulio taurės spidvėjaus 
varžybos. Vokietija. 23.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Ca-
valiers“. Ketvirtos rungtynės. 1.30 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Vokietija. 3 etapas. 3.30 KOK 
World series. Ryga. 1 d. 5.40 Pasaulio galiūnų 
čempiontas. Bostvana. Finalas. 6.40 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Jonava. 3 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. 10.40, 
1.15 Boksas. 11.50 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 12.20 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 14.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
City“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
16.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leices-
ter“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 18.55 
Krepšinis. Europos čempionatas. Aštuntfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 20.50 „Mobil-1“ The 
Grid lenktynės. 21.30 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 
23.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Aštunt-
finalis. 2.00 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.30, 12.15, 19.00, 21.00, 23.00, 1.45 Tenisas. 
JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 13.45, 
14.45, 5.30 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 
11.00 Dviračių sportas. Kanada. 14.30, 18.45 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. 
20.55, 22.40 Eurosport žinios. 22.45, 1.30 
Tenisas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 0.15  „Kortų namelis“  22.35  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus.

 17.20  Teleloto 15.15  Europos vyrų 
krepšinio čempionatas

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
12.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

14.30 „Kung fu panda. 
Įtūžusio penketo 
paslaptys“ (N-7).

15.15 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

17.15 Ekstra sensai detektyvai.
18.30 TV3 žinios. .
19.30 Komedija „Auklė“.
21.25, 23.25 Tiesiai iš 

EuroBasket 2017.
21.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

22.20 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

22.35 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

23.30 Veiksmo f. „Rokis 5“.
1.35 Drama „Kaltinamoji 

Keisė Antony“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kaukė“.
6.55 Animacinis f. „Links-

mieji detektyvai“.
7.20 Animacinis f. 

„Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Nera-
mūs ir triukšmingi“.

8.10 Animacinis f.“Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“.

9.00 Animacinis f. „Ponas 
Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Animacinis f. „Pelėdų 
karalystės sargai“.

11.50 Romantinė komedija 
„Ne anyta, o monstras“.

13.55 Komedija „Mažieji 
genijai“.

15.45 Vaikai šėlsta.
16.10 Pričiupom!
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Fantastinis veiksmo f. 

„Jupiterė. 
Pabudimas“ (N-7).

0.30 Veiksmo f. „Tylos 
kodeksas“ (N-14).

2.25 Komedija šeimai 
„Devyni gyvenimai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Mes nugalėjom.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Mažasis princas 3“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Užkeiktas princas“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Šiluvos atlaidai. 

Tiesioginė transliacija.
13.40 „Mis Marpl“.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 „Karo laivas „Prezi-

dentas Smetona“.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.00 Romantinė drama 

„Pono Darsio 
sutramdymas“ (N-7).

23.35 Fantastinis nuotykių f. 
„Mumijos sugrįžimas“.

1.45 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.

6.30 Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas 
Kaune. 2017 m.

7.30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

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

čempionato etapas 
Kretingoje. 2017 m.

10.05 TV serialas 
„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 TV serialas „Gyvybės 
galia“.

11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 Komedija „Nutrūkę 

nuo grandinės“ (1).
13.35 Sveikinimai.
15.40 Savaitės kriminalai 

(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 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
22.15 Romantinė komedija 

„Sklinda gandai“ (N-7).
0.15 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
2.10 Veiksmo f. „Univer-

salus karys. Atsiskai-
tymo diena“ (N-14).

3.55 Siaubo f. „Mirčių 
kolekcionierius 2“ (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Visatos stebuklai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 Ekovizija.
10.45 „Vera“ (N-7).
12.45 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.55 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Lemtingas 

panašumas“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando 

žmogžudystės“ 
(N-7).

1.40 „Vera“ (N-7).
3.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
4.00 „Šetlando 

žmogžudystės“ 
(N-7).

5.55 „Laukinė Australija“.
6.15 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.00 Anapus čia ir dabar.
7.45 Durys atsidaro. 
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Erdvės menas“. 6 d.
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. 14 d. 
10.00 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 „Operetė Kauno 

pilyje 2017“. 
12.00 Opera „Bohema“. 
13.50 ARTi.
14.05 Mūsų miesteliai. 
15.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.45 „Hna tas Jura. Metų 

kryžkelėje“.
18.30 Dokumentinis f. 

„Motinos, kovojan-
čios su džihadu“.

19.30 Klauskite daktaro.
20.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.05 Martynas Kuliavas ir 

draugai. 
22.10 Senos dainos naujai.
22.35 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 

 23.00  „Šetlando 
  žmogžudystės“ 

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Linksmieji traukinukai“. 9.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Didžiosios Džeimio 
šventės. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu 
Gardu. 12.30 Misija - dirbame sau. 13.00 Sva-
jonių ūkis. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Tė-
velio dukrytės“ (N-7). 15.00 Sveikatos medis. 
16.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00 Šokiai! 
(N-7). 19.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Premjera! Romantinė drama „Vasara Barselo-
noje“ (N-7). 22.50 Romantinė drama „Mylėk 
savo artimą“ (N-7). 0.35 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 1.30 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Ne 
vienas kelyje. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7). 
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.45 Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 Bus 
visko. 20.15 KK2 (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambu-
tis (N-7). 1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00, 2.10 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.35 Sargybinis. 7.00 Vaikų klubas. 7.25 
Idealus remontas. 8.05 Sveikata. 9.20 „Garbės 
žodis“ su J.Nikolajevu. 9.55 Vaikų klubas. 
10.30 Fazenda. 11.35 „Pagrindinis šalies ka-
tinėlis“. 12.20 Komedija „Ivanas Vasiljevičius 
keičia profesiją“. 14.10 Tarptautinis muzikinis 
festivalis „Karštis“. 16.55 Kas nori tapti milijo-
nieriumi? 18.35 Visų geriausias! 20.10 Šiandien 
vakare. 23.00 Laikas. 0.30 „Mitai apie Rusiją“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.30 „Ne vaikinuose laimė“. 7.20 Pats sau režisie-
rius. 8.15 J.Petrosiano humoro laida. 8.45 Žinios. 
Maskva. 9.25 Rytinis paštas. 10.00 Kol visi namie. 
11.00, 14.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 14.20 
„Dryžuotasis reisas“. 16.10 „Atpildas už laimę“. 
20.00 Savaitės naujienos. 21.50 Sekmadienio va-
karas su V.Solovjovu. 23.45 Naujoji banga 2017. 

 Ren
7.00 „Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 
8.00 „V ir M“. 8.50 Žiūrėti visiems! 9.50 „Kie-
kvienam po katinėlį“. 10.50 „Nenusakomame 
aukštyje“. 14.30-22.05 Prajuokink komiką. 1.20 
Grupės „Leningrad“ koncertas. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.20 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebu-
klai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Dvigubi 
standartai. Čia jums ne ten! 14.05 Kaip kine. 
15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.25 
Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės 
apžvalga. 20.15 Tu nepatikėsi! 21.05 „Žvaigždės 
susiėjo“. 22.55 „Mentų karai 10“. 0.55 Chiblos 
Gerzmavos koncertas „Du portretai“. 

 TV PolonIa
8.10 Pramoginė laida. 9.05 „Karo portretai. Janas 
Zumbachas“. 9.35 Laida iš Didžiosios Britanijos. 
9.50 Laisvasis ekranas. 10.10 Telerytas. 10.45 
Grūdas. 11.15, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.40 „Ma-
giškas medis“. 12.40, 13.15 Tarp žemės ir dan-
gaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.55, 4.30 Var-
šuvos sukilimas: diena po dienos. 14.05 „Dievo 
žmogus“. 15.00 „Budka Suflera“ koncertas. 15.40 
„Karalienė Bona“. 16.35 Turistinė kelionė. 16.50 
Akis į akį. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 1.30 „Seserys“. 19.45, 2.45 Animacinis 
f. 20.00 Šv.Mišios Smolensko katastrofos aukų 
atminimui. 21.15, 3.00 Žinios. 22.00, 3.40 „Blon-
dinė“. 22.55 „Miestas 44“. 1.00 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.45 „Planeta 51“. 10.30 „Dar kartą, iš naujo“. 
12.30 „Ateivis“. 14.40 „Tegyvuoja meilė“. 17.15 
„Infiltruoti“. 20.10 „Viskas, ko tu nori“. 22.00 
„Magdalenos seserys“. 0.20 „Gerbėja“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių 
perpardavinėtojai. 10.05 Sunkvežimių vairuo-
tojai. 10.55 Brangenybių paieškos. 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 sprendimai. Klaidų taisymas. 17.15 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 18.10 Sva-
jonių automobiliai. 19.05 Kas dedasi Žemėje? 
20.00 Maisto gamyklos. 21.00 Gelbėjimo opera-
cija Evereste. 22.00 Paskutinės vilties ligoninė. 

 TRaVel
9.00 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 19.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 1959 m. Airstream Globester. 
12.00 Žvejyba Majamyje. 13.00, 20.00 Statybos 
Aliaskoje. 15.00 Turto gelbėtojai. 16.00 Gyvenimas 
ant ežero. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 18.00 
Neįprastas maistas. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 
Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 21.00  „Laisvės kaina. 
  Savanoriai“
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rugsėjo 10 d. 

 21.00  „Džekas Hanteris 
ir Achenateno kapas“

 21.00  Dainų dvikova 14.00  Pasisvėrę ir 
  laimingi

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 Pasisvėrę ir 
laimingi.

15.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.00 „Akloji“.
18.10 „Būrėja“.
18.45 Komedija 

„Žandaras 
Niujorke“ (N-7).

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

23.10 Veiksmo f. „Bėglys“ 
(N-7).

1.50 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.35 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

4.25 Pasisvėrę ir 
laimingi.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio  
keliai (N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai (N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 „6 kadrai“ (N-7).
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 „Sunkiausios pro-

fesijos pasaulyje“ 
(N-7).

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

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio  
keliai (N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Skorpionas“ (N-7).
20.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
21.00  Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Vikingai“ (N-14).
23.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

11.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.30 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinis 

nuotykių f.  
„Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

15.50 Romantinė kome-
dija „Princas ir aš. 
Karališkas medaus 
mėnuo“.

17.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

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

19.00 „Mega virtuvės“.
20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Džekas Hanteris ir 
Achenateno kapas“ 
(N-7).

22.45 Pinigai iš nieko.
23.45 „Elajus Stounas“.
0.45 Karališkosios 

paslaptys.

„SKLINDA GANDAI“
Romantinė komedija. JAV, Australija. 2005.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine.

Neseniai susižadėjusi Sara Hatinger atvyksta į sesers vestuves. Čia ji iš-
girsta gandą, esą jos šeimos istorija įkvėpė parašyti bestseleriu tapusią 
knygą „Absolventas“, o pagal ją vėliau buvo pastatytas filmas. Gal dėl 
to mergina jaučiasi nepritapėle visuomenėje?

BTV
22.15

rekomenduoja

„JUPITERĖ. PABUDIMAS“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Andy Wachowski.
Vaidina: Channing Tatum, 
Mila Kunis, Eddie Redmayne.

Naujoje „Matricos“ genijų istorijoje 
pasakojama apie tolimą ateitį, kurioje 
kosmoso užkariavimas jau seniausiai 
virtęs realybe. Dar daugiau - galingos 
kitų planetų gyventojų šeimos valdo 
ne tik valstybes, bet ir atskiras planetas. 

„ROKIS 5“
veiksmo Filmas.  JAV. 1990.
Režisierius: John G.Avildsen.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Sage Stallone, Talia Shire.

Laikai pasikeitė, šlovingos kovos jau 
beveik užmirštos, gyvenimas ramus, 
nes Rokis pasitraukia iš didžiojo spor-
to. Bet šeimos draugas Polis iššvaisto 
visą Balboa šeimos turtą. Dabar be-
lieka arba užmiršti buvusį gyvenimą 
ir pradėti viską iš naujo, arba kautis.

„BĖGLYS“
veiksmo Filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Andrew Davis.
Vaidina: Tommy Lee Jones, 
Harrison Ford, Sela Ward.

Daktaras Ričardas Kimblas - vienas 
geriausių Čikagos chirurgų. Jis gy-
veno puikų gyvenimą.Tačiau kartą, 
grįžęs namo, jis užtinka įsilaužėlį, 
bet šiam pavyksta pasprukti. Greitai 
pamato ir sužeistą žmoną Helen...

LNK
22.10

TV1
23.10

TV3
23.30

 ANIMAL PLANET
6.36 Liūno broliai. 7.00 Šimpanzė. 7.25 Banginių 
karai. 8.15 Namai medžiuose. 12.50 Užpultasis. 
13.45 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 14.40 Veterina-
rų gyvenimas. 15.35 Gyvatė Šeila. 17.25 Aligatorių 
tramdytojai. 18.20 Gaudant monstrus. 19.15 Susi-
dūrimas su rykliais. 20.10 Grizlio projektas. 21.05 
Laukinėje Iberijoje. 22.00 Laukinė Indija. 22.55 
Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Namai medžiuose. 

 SPORT1
7.00 „Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 2 d. 
7.30 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
8.00 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. Vo-
kietija. Vakar. 11.00 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Ketvirtos rungtynės. 12.50 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Kanada. 8 etapas. 14.50 
Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. 
Vokietija. 6 etapas. 16.50 ATP 250 teniso turnyro 
finalas. Švedija. 18.40 KOK World series. Ryga. 
1 d. 20.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi sezono 
momentai. 21.00 Pasaulio taurės spidvėjaus 
varžybos. Vokietija. Vakar. 24.00 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ -  
Klivlando „Cavaliers“. Penktos rungtynės. 2.30 
Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. 
Brazilija. 2 etapas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.30 Motosportas. Spidvėjus. Vokietijos GP 
lenktynės. 9.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Stoke“ - „Manchester United“. 11.20 
Premier lygos apžvalga. 12.20, 15.05, 18.35, 
21.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Aštunt-
finalis. Tiesioginė transliacija. 14.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 17.10 Motos-
portas. San Marino MotoGP lenktynės. 20.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
23.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burn-
ley“ - „Crystal Palace“. 1.15 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Newcastle“. 3.05 
Motosportas. San Marino MotoGP Moto3 
lenktynės. 4.25 Motosportas. San Marino Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 

 EUROSPORT
6.30, 11.00, 13.30, 21.45, 23.00 Tenisas. JAV 
atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 12.30, 14.30, 
17.45 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 15.15 
Dviračių sportas. Ispanija. 17.30, 21.30 Dviračių 
sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. 21.40 
Eurosport žinios. 22.45 Tenisas. 2.45 Sporto 
linksmybės. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Didv yrių draugužiai“.
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. 
19.30 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
20.00 Legendinės legendos 

(N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Ikaras“ (N-14).
0.15 TV serialas „Kastlas“.
1.15 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).
2.05 TV serialas „Pasku-

tinis iš vyrų“ (N-7).
2.35 Fantastinė drama 

„Salemas“ (N-14).
3.30 TV serialas „Tironas“ 

(N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Kaukė“.
7.30 Animacinis f. „Links-

mieji detektyvai“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.30 TV serialas „Gyve-

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

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. „4 sek-

torius. Išvadavimas“ 
(N-14).

0.20 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

2.05 Fantastinis veiks-
mo f. „Jupiterė. 
Pabudimas“ (N-7).

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

kriminalinė policija 1“.
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 1“.
11.40 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 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 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Nematoma Lietuvos 

istorija (N-7).
23.20 TV serialas „Jaunasis 

Popiežius“ (N-14).
0.15 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Beatos virtuvė.

 10.05  „Štutgar to krimi-
  nalinė policija 1“

 21.00  „Moterys meluoja 
  geriau“

 20.00  „Meilė gydo“

Pirmadienis

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba 
(N-7). 8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė drama „Vasara 
Barselonoje“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikop-
teris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
drama „Tiesiai į laimę“ (N-7). 22.55 „Apsuk-
rios kambarinės“ (N-14). 23.50 „Dauntono 
abatija“ (N-7). 0.55 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 1.45 „Medikopteris“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Ne vienas kelyje. 6.30 Savaitės kriminalai 
(N-7). 7.00 Autopilotas. 7.30 Valanda su Rūta. 
9.00 @rimvydasvalatka. 9.30 Žinios. 10.30 KK2 
(N-7). 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
15.30 Valanda su Rūta. 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 
Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komenta-
ras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 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 Šiandien vaka-
re. 15.05 Mados nuosprendis. 16.05 Susituokime. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 „Iš tiesų“. 19.00 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  
21.00 „Tėviškės krantas“. 23.00 Vakaras su Ur-
gantu. 23.35 Vyriška/Moteriška. 0.30 „Iš tiesų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.15 Šeimos albumas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Žinios. 
Vietos laikas. 11.55 „Svotai“. 13.00 60 minučių. 
14.55 „Tyrimo paslaptys“. 18.00 Andrejus Mala-
chovas. Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 
„Juodas kraujas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.55 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Mums net nesisapnavo. 
13.55 Dar ne vakaras. 14.45 Čapman paslaptys. 
15.35 Žiūrėti visiems! 15.55 „Kitas 2“. 17.35 Tin-
kama priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.20 Juoktis leidžiama. 
23.05 V ir M. 23.50 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 

„IKaRaS“
Veiksmo drama. Kanada. 2010. 
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, Stefanie von Pfetten, Samantha Ferris.

Žmonės jį vadina Ikaru ir pažįsta jį kaip vedusį, dukrelę auginantį vyrą, 
dirbantį investicijų kompanijoje. Bet retas žino kitą Ikaro gyvenimo pusę. 
Jis taip pat yra negailestingas samdomas žudikas. Ikaras nusprendžia 
baigti dvigubą gyvenimą ir atsisakyti žudymo. Tačiau yra žmonių, kurie 
niekad nepamirš, ką jis padarė, ir visais būdais sieks keršto.

„TIeSIaI Į laIMĘ“
romantinė drama. Vokietija. 
2012. 
Režisierius: Thomas Hezel.
Vaidina: Lara-Joy Korner, 
Ole Eisfeld, Diana Korner.

Po daugelio metų Afrikoje gydy-
tojas lordas Dilanas Bruksas grįžta 
į Kornvalį ir labai nustemba pama-
tęs, kad mama jų ūkį nori paversti 
apleistų žirgų prieglauda. Vyras 
kuo skubiau siekia rasti paskolą ir 
ištraukti nuosavybę iš gresiančio 
bankroto. Ar pavyks jam suderinti 
savo ir motinos interesus?

„PjŪKlaS 4“
siaubo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Darren 
Lynn Bousman.
Vaidina: Tobin Bell, Costas 
Mandylor, Scott Patterson.

Pjūklas ir jo mokinė Amanda ne-
begyvi. Detektyvo Hofmano pa-
dedami, FTB agentai bando įminti 
painią paskutinės Pjūklo bylos 
dėlionę. Joje apstu į niekur ve-
dančių pėdsakų, nutrūkstančių 
linijų ir nepaaiškinamų ryšių tarp 
aukų. Tačiau net ir mirus Pjūklui 
skerdynės nesibaigia.

„jaUnaSIS PoPIeŽIUS“
tV serialas. Italija. 2016. 
Režisierius: Paolo Sorrentino.
Vaidina: Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando.

Jaunas kardinolas iš JAV, 47-erių 
Lenis Belardo, netikėtai išrenka-
mas popiežiumi ir pasirenka Pi-
jaus XIII vardą. Taip nutinka dėl 
vidinių kardinolų intrigų, kuomet, 
jų nuomone, pasirenkamas jaunas 
neutralus kandidatas, kuriuo vėliau 
bus galima manipuliuoti. 

TV3
22.30

lRT
23.20

rekomenduoja

TV6
23.00
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TV8
21.00

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas 
„Įteisintas faras“.

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

12.40 TV serialas „Sudu-
žusių žibintų gatvės“.

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 

„Įteisintas faras“.
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris „Pa -

saulių karas“ (N-14).
23.20 Romantinė komedija 

„Sklinda gandai“ (N-7).
1.10 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
2.55 TV serialas „Džeikas, 

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

galia“.

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 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžioto-

jai“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.50 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Delta“ (N-7).
3.35 „Chiromantas“ (N-7).
4.25 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
5.10 „Delta“ (N-7).

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.10 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

8.00 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis.

8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Baltijos slapukė“.
12.40 „Kur vanduo ir žmo-

nės kuria gyvenimą. 
Ignalina“.

13.15 Laumės juosta 2017.
14.40 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
15.35 „Šokių akademija 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

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

dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Tomo Venclovos 

knygos „Prarasto 
orumo beieškant“ 
pristatymas.

21.10 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

21.55 Tomo Venclovos 
kūrybos vakaras 
Rašytojų klube.

23.25 Naktinis ekspresas.
24.00 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.35 „Meilės randai“ (1) 

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

(N-7).
3.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
4.15 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 „Pelkė“ (N-7).
9.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(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 „Detektyvas 

Bekstriomas“ (1) 
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Pjūklas 4“ (S).
0.50 „Pelikanas 1“ (N-7).
1.45 „Moderni šeima“ 

(N-7).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 „Mega virtuvės“.
12.30 Animacinis f. 

„Mažasis riteris 
Trenkas“.

13.55 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.25 „Elajus Stounas“.
15.25 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

16.25 „Džeimso 
Kamerono  
projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 „Dingę Hitlerio 
turtai“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Svetima šalis“ 
(N-14).

23.10 Balticum TV žinios.
23.40 Kriminalinis veiksmo 

trileris „Javos  
karštis“ (N-14).

 19.00  Euromaxx 18.00  Reporteris.
  Lietuva tiesiogiai

 16.55  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 21.10  „Svetima šalis“  14.00  „6 kadrai“ 11.30  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMArugsėjo 11 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą atliko... 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Kon-
sultantas“. 21.55 „Kardas 2“. 23.50 Dienos apž-
valga. 0.25 Pozdniakovas. 0.35 „Voratinklis 6“.

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 8.50, 18.20, 
5.05 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10 Kultūringieji PL. 13.05 Valstybės 
interesai. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 
Reportažas. 16.35, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena 
po dienos. 16.45 Turistinė kelionė. 16.55, 1.45 
„Komisariatas“. 17.25, 1.15 Paslėpti lobiai. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie 
Tatrų. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Manimi nesirūpink“. 22.35 Dienos 
receptas. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.10 „Pirmieji lenkai Amerikoje“. 

 TV1000
8.10 „Magdalenos seserys“. 10.25 „Gerbėja“. 12.25 
„Viskas, ko tu nori“. 14.05 „Lemiamas taškas“. 
16.25 „Žiemos miegas“. 20.10 „Saugus prieglobs-
tis“. 22.25 „Kas čia kalba?“ 0.20 „Pilna krūtine“.

 DiscoVery 
6.10, 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 7.00 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Iš ko pagaminta? 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Paskui klasikinius automobilius. 10.05 Sunkve-
žimių vairuotojai. 10.55, 24.00 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 13.35 Jukono vyrai. 
14.30 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 
21.00, 2.50 Nuogi ir Išsigandę. 22.00, 3.40 Šė-
tono kanjonas. 23.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso stilius nekilno-
jamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių vers-
las. 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 12.00 Nežinoma 
ekspedicija. 15.00, 21.00, 2.00 Namai ant ratų. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 
3.00 Salų paslaptys. 23.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
 6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Gyvatė 
Šeila. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 
22.55, 5.02 Laukinė Indija. 11.55 Laukinių gy-
vūnų gelbėjimas. 12.50 Veterinarų gyvenimas. 
15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 
21.05, 3.25 Ekspedicija. 18.20, 22.00, 4.15 
Ryklys sutemose. 

 sPorT1
7.00 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. 
9 etapas. Vokietija. 10.00 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Maskva. 1 diena. 11.40 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 33 laida. 12.10 KOK 
World series. Ryga. 1 d. 14.20 ATP 250 teniso 
turnyras. Marakešas. Pirmasis pusfinalis. 15.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - FC „Rostov“. 17.50 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Oklahomos „Thunder“ -  
Minesotos „Timberwolves“. 20.00 Pasaulio ga-
liūnų čempionatas. Kalifornija. 1 d. 20.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 34 laida. 21.00 
Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. 9 etapas. 
Vokietija. 24.00 KOK World series. Talinas. 2.10 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 4.10 Plau-
kimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 2 diena. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nių apžvalga. 11.00 Motosportas. Spidvėjus. 
Vokietijos GP lenktynės. 14.00 Boksas. 14.45 
Krepšinis. Europos čempionatas. Aštuntfina-
lis. 18.25 Premier lygos apžvalga. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Metal-
lurg“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Hud-
dersfield“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Moto-
sportas. San Marino MotoGP lenktynės. 1.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West Ham“ -  
„Huddersfield“. 3.15 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos 
„Dinamo“ - „Metallurg“. 

 eurosPorT
7.00, 14.05, 18.30, 1.30, 5.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 8.30, 15.30, 22.00, 2.30 Teni-
sas. JAV atvirasis teniso turnyras. 9.30, 24.00 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
11.00 Dviračių sportas. 13.00 Šaudymas iš 
lanko. Italija. 17.00, 20.35 Šuoliai su slidėmis. 
Vasaros „Grand Prix“ serija. Rusija. 19.30 
Jojimas. „Rolex“ didžiojo kirčio varžybos. Ka-
nada. 20.25, 0.25 Sporto žinios. 23.00 Jojimas. 
Didžioji Britanija. 0.40 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.30  „Savas žmogus“  9.20  „Neišsižadėk“  21.10  „Kiotas“ 23.20   „Tvin Pyksas 3“ 20.30  Čia tai geras! 21.30  Europos vyrų 
krepšinio čempionatas

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba 
(N-7). 8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė drama „Tiesiai į 
laimę“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ 
(N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama 
„Susižadėję, įsimylėję, susipainioję“ (N-7). 
22.55 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 23.50 
„Dauntono abatija“ (N-7). 0.55 „Tikrosios Be-
verli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.50 
„Medikopteris“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Nuo... Iki. 
8.30 Farai (N-7). 9.00 Dienos komentaras. 
9.30 Žinios. 10.30 Bus visko. 11.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.35 24 valandos (N-7). 15.30 Nuo... Iki. 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 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, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tėviškės kran-
tas“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susituo-
kime. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.40 „Iš tiesų“. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Tėviškės krantas“. 23.00 Vakaras su 
Urgantu. 23.40 Vyriška/Moteriška. 0.30 „Iš tiesų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 
18.00 Andrejus Malachovas. Tiesioginis eteris. 
19.00 60 minučių. 21.00 „Juodas kraujas“. 23.15 
Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40 
„Šeimos dramos“. 11.30 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.20 Juoktis leidžiama. 13.55 Dar ne 
vakaras. 14.50 Čapman paslaptys. 15.40 Žiūrėti 
visiems! 16.05 „Kitas 2“. 17.40 Tinkama priemonė. 
18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.20 Geriausias šefas. 0.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą atliko... 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Kon-
sultantas“. 21.55 „Kardas 2“. 23.50 Dienos apž-
valga. 0.25 „Voratinklis 6“. 

 TV PolonIa
8.35, 17.55, 2.15 Laida vaikams. 8.50, 18.20, 
5.05 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Karo merginos“. 15.20 
„Pirmieji lenkai Amerikoje“. 16.15, 4.30 Varšuvos 
sukilimas: diena po dienos. 16.40 Kita stotelė - 
Klodzkas. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 
Zondas 2. 18.10, 2.30 Miško bičiuliai. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Literatūros chuliganas. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
20.25, 6.35 ZUS be sienų. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Tėvas Mateušas“. 22.35 Tiesioginė perlaida. 
0.10 Reportažas. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
8.40 „Kas čia kalba?“ 10.50 „Pilna krūtine“. 12.50 
„Saugus prieglobstis“. 15.25 „Pykčio regimybė“. 
17.45 „Spalio dangus“. 20.10 „Keith“. 22.10 „Kas 
čia kalba?“ 23.45 „Žmogus, pakeitęs viską“. 

  DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Iš ko pagaminta? 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Pas-
kui klasikinius automobilius. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 15.25 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 21.00 Vyras, 
moteris, gamta. 22.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais 
automobiliais. 23.00 Naminukės sezonas. 24.00 
Kuperio brangenybės.

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 Namai 
ant ratų. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
21.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.25 „Didvyrių draugužiai“.
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 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
20.55 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.25, 23.25 Tiesiai iš 

EuroBasket 2017.
21.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

22.20 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

22.35 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

23.30 Trileris „Mirtinas 
poilsis“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.10 TV serialas „Pasku-
tinis iš vyrų“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Linksmieji  
detektyvai“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas „Dvi 
širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Meilė 

gydo“.
20.30 Čia tai geras!
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Kriminalinė drama 

„Amerikietiška afera“ 
(N-14).

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

2.10 Veiksmo f. „4 sek-
torius. Išvadavimas“ 
(N-14).

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

kriminalinė policija 1“.
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 1“ (N-7).
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 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 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Tvin 

Pyksas 3“ (N-14).
0.15 TV serialas 

„Detek tyvas  
Monkas 4“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 LRT forumas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 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 
„Įteisintas faras“.

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 

„Įteisintas faras“.
20.30 Pagalbos skambutis.
21.00 Muzikinė drama 

„Šokis hip-hopo 
ritmu. Gatvė“ (N-7).

22.55 Veiksmo trileris 
„Pa sau  lių karas“.

1.10 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

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

2.40 „Pragaro katytė“.
3.25 Pagalbos skambutis.

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 „Laukinė Australija“.
7.20 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.50 Auginantiems savo 

kraštą.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.50 „Lemtingas panašu-

mas“ (1) (N-7).
1.50 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Delta“ (N-7).
3.35 „Chiromantas“ (N-7).
4.25 „Merdoko paslaptys“.

6.05 XXI Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. 

7.05 Klauskite daktaro.
7.55 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Motinos, kovojan-

čios su džihadu“.
13.05 Poeto Tomo 

Venclovos 80-mečiui. 
Naktinis ekspresas.

13.40 Martynas Kuliavas ir 
draugai. 

14.45 „Padūkėliai marsupi-
lamiai 2“.

15.35 „Mažieji sekliai ir 
Baltosios Damos 
paslaptis“.

16.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 Dokumentinis f. 

„Erdvės menas“.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Po no Darsio 
sutramdymas“ (N-7).

23.25 Euromaxx.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
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rugsėjo 12 d.

 11.10  „Blogiau nebūna“ 13.30  „Univeras. Naujas 
  bendrikas“

 15.35  „Rožinė pantera“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Gyvatė Šeila. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40 Laukinė 
Indija. 11.55 Ekspedicija. 12.50 Ryklys sutemo-
se. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 
21.05 Grizlio projektas. 18.20 Užpultasis. 22.00 
Aš išgyvenau gyvūno puolimą. 22.55 Bahamos. 

 SPort1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Oklahomos 
„Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 9.10 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų ke-
lias. Maskvos „Spartak“ - FC „Rostov“. 11.10 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. 11.40 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.10 
KOK World series. Talinas. 14.20 ATP 250 teniso 
turnyras. Marakešas. 15.30 Rusijos „Premier“ fut-
bolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ -  
Maskvos CSKA. 17.30 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Toronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 
19.30 „Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 20.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. 20.30 
„NBA Action“. 21.00 NBA krepšinio lyga. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. 
Pirmos rungtynės. 23.30 KOK World series. Tali-
nas. 1.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempi-
onų kelias. Maskvos „Spartak“ - Kazanės „Rubin“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manches-
ter City“ - „Liverpool“. 8.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Ham“ - „Huddersfield“. 
10.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Aštunt-
finalis. 14.30 Motosportas. San Marino MotoGP 
lenktynės. 15.55 Premier lygos apžvalga. 16.55 
Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - Rygos „Di-
namo“. Tiesioginė transliacija. 19.25 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 20.40 Boksas. 21.35 Futbolas. UEFA. 
Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Juventus“. Tie-
sioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Celtic“ - PSG. 

 euroSPort
6.00, 10.30, 15.00, 0.10, 4.00 Šuoliai su slidė-
mis. Vasaros „Grand Prix“ serija. Rusija. 7.30, 
19.30, 2.30, 5.30 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 8.30, 13.00, 16.30, 1.30 Tenisas. 
JAV atvirasis teniso turnyras. 9.30, 14.00, 17.30 
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 12.00 Jojimas. 
„Rolex“ didžiojo kirčio varžybos. Kanada. 18.30, 
23.30 Sporto linksmybės. 19.00 Jojimas. 20.55, 
23.55 Sporto žinios. 21.00, 22.00 TBA. 21.30 
Ateities herojai. 23.00 Automobilių lenktynės. 
F3 serijos Europos čempionatas. Vokietija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
8.15 „Akloji“.
8.50 „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 „Marvel animė. 

Ašmenys“ (1) (N-7).
15.05 „Sandžėjus ir 

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

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

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džor džas Džentlis. 
Prarastas vaikas“ 
(N-7).

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

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
7.45 „Detektyvas 

Bekstriomas“ (1) 
(N-7).

8.45 Gyvūnų manija.
9.15 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.
23.40 „Naša Raša“ 

(N-14).
0.40 „Pelikanas 1“ (N-7).
1.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Ekstremalūs 

žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 Romantinė 

komedija  
„Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.10 „Visai šalia“.
14.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

15.00 „Kai šaukia 
širdis“.

16.00 „Mega virtuvės“.
17.00 „Dingę Hitlerio 

turtai“.
18.00 Karališkosios 

paslaptys.
18.30 Pinigai iš 

nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
21.30 „Elajus Stounas“.
22.20 Balticum TV 

žinios.
22.50 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).
23.50 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

„mirtinAS PoilSiS“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Marita Grabiak.
Vaidina: Kelly Curran, Jonathan Decker, John Devereaux.

Mama su paaugle dukra nusprendžia atsipalaiduoti ir pasidžiaugti dukros 
ir mamos savaitgaliu populiariame SPA. Atostogos lyg rojuje, poilsiau-
tojos galėtų čia ir apsigyventi, tačiau iš pradžių žavėjęs charizmatiškas 
SPA centro vadovas jaunajai poilsiautojai ima kelti baimę. Atrodo, kad 
jis vadovauja ne tik pramogų kompleksui, bet ir paslaptingai sektai.

tV3
23.30

„SuSiŽADĖJĘ, ĮSimYlĖJĘ, 
SuSiPAinioJĘ“
romanTinė drama. Vokietija, 
Austrija. 2011.
Režisierius: Stefan Bartmann.
Vaidina: Renate Hong, 
Ruth Runge, Marga Sim.

Džulija Adams švenčia mergvakarį 
ir paskelbia bučinio aukcioną. Kai 
pamato, kas brangiausiai pastatė 
už jos bučinį, Džulija negali patikėti...tV8

21.00

„AmeriKietiŠKA AFerA“
Kriminalinė drama. JAV. 2013.
Režisierius: David O.Russell.
Vaidina: Christian Bale, 
Bradley Cooper, Amy Adams.

Talentingas sukčius Irvingas kar-
tu su savo nusikaltimų partnere 
Sidne mulkina žmones ir gyvena 
nerūpestingą gyvenimą, kol vieną 
dieną jų kelyje pasipainioja FTB 
agentas Ričis. lnK

22.30

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

Detektyvas Mekas Teiloras - nusi-
kaltimo vietos tyrėjas. Jis skiria visą 
savo dėmesį byloms tol, kol jas iš-
narplioja. Tokia pat meile darbui pa-
sižymi ir jo partnerė Stela Bonasera. tV1

19.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Didvyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
20.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 

2017.
21.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

22.20 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

22.35 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

23.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

23.30 Vikingų loto.
23.35 Siaubo trileris 

„Miestas, bijojęs 
saulėlydžio“ (S).

1.15 „Naujokė“ (N-7).

6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“ (1).
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra 

(N-7).
12.35 Anapus nežinomybės 

(N-7).
13.30 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Pagauk dainą.
21.30 Žinios. 
22.30 Komedija 

„Juokdarių  
vakarienė“ (N-14).

0.50 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

2.30 Kriminalinė drama 
„Amerikietiška afera“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Senis“ (N-17). 
10.00 Europos Komisijos 

pirmininko J.C.Junc-
kerio metinis prane-
šimas apie ES padėtį. 
Tiesioginė transliacija 
iš Strasbūro.

11.20 Klausimėlis.lt.
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 „Vokietija 

1983-iaisiais“ (N-14).
0.15 „Detektyvas 

Monkas 4“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.

 23.20   „Vokietija 
            1983-iaisiais“

 21.25    Tiesiai iš 
    EuroBasket 2017

 20.30  Pagauk dainą

trečiadienis

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

Jauna mergaitė Gopi niekada nepatyrė 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 neno-
rėjo, kad šis būtų tinginys, kaip jos vyras. Istorija prasideda Kokilaben 
vykdomomis marčios paieškomis jos sūnui Ahamui.

rekomenduoja

TV1
16.30

„JUOKDARIŲ VAKARIENĖ“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Jay Roach.
Vaidina: Steve Carell, 
Paul Rudd, Zach Galifianakis.

Filmas apie ambicingą finansų eks-
pertą, kurį žadama paaukštinti, jeigu 
į specialią arogantiškų turtuolių vaka-
rienę atsives visišką idiotą. Varžybas 
laimės tas apsukruolis, kurio pakvies-
tas svečias pasirodys kaip didžiausias 
kvailys ir sulauks daugiausia pašaipų. 
Jis išsirenka nieko nenutuokiantį 
mokesčių inspekcijos tarnautoją, 
propaguojantį slaptą aistrą.

„MIESTAS, BIJOJĘS 
SAULĖLYDŽIO“
siaubo Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Alfonso Gomez-Rejon.
Vaidina: Addison Timlin, 
Veronica Cartwright, 
Anthony Anderson.

Prieš 65 metus serijinis žudikas 
buvo įbauginęs mažą Teksarkanos 
miestelį. Dabar vadinamosios mė-
nulio žmogžudystės vėl prasidėjo. 
Ar siaučia kopijuotojas, ar kažkas 
dar grėsmingesnis? Vieniša moks-
leivė, turinti tamsių paslapčių, gali 
padėti sugauti žudiką.

 „MEILĖS PRIEGLOBSTIS“
romanTinė drama. JAV. 2017.
Režisierius: Brian Herzlinger.
Vaidina: Alix Angelis, Jesse 
Hutch, Thomas Beaudoin.

Kloja - gydytoja, svajojanti apie 
vestuves. Deja, vaikinas, su kuriuo 
ji dešimt metų draugauja, visai 
nesiruošia įsipareigoti. Jis nerū-
pestingas ir visai nesubrendęs. 
Skaudama širdimi Kloja turi su juo 
atsisveikinti. Gal jis pagaliau supras, 
ką daryti gyvenime?

LNK
22.30

TV3
23.35

TV8
21.00

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 Romantinė drama „Susižadėję, 
įsimylėję, susipainioję“ (N-7). 12.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Me-
dikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Meilės prieglobstis“ (N-7). 
22.40 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 23.40 
„Dauntono abatija“ (N-7). 0.40 „Tikrosios Be-
verli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.35 „Me-
dikopteris“ (N-7). 

 INfO TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kalinių žmo-
nos (N-7). 8.30 Pagalbos skambutis (N-7). 9.00 
Dienos komentaras. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 Kalinių žmonos 
(N-7). 16.30 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Die-
nos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tėviškės krantas“. 
14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 
16.45, 23.40 Vyriška/Moteriška. 17.45, 0.30 „Iš 
tiesų“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lie-
tuvos laikas. 21.00 „Tėviškės krantas“. 23.05 Va-
karas su Urgantu. 1.40 Komedija „Suaugę vaikai“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 
18.00 Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 
„Juodas kraujas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 
1.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 2.00 „Vasilisa“.

 REN
8.00 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.10 „Žmonijos lopšys - pavogta tiesa“. 
13.55 Dar ne vakaras. 14.50 Čapman paslaptys. 
15.45 Žiūrėti visiems. 16.00 „Kitas 2“. 17.35 Tin-
kama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 23.05 „Kiekvienam po katinėlį“.
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 „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 „Savas žmogus“ 

(N-7).
19.30 „Įteisintas faras“.
20.30 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Nusikaltėlių 
medžiotojas“  
(N-14).

22.50 Muzikinė drama 
„Šokis hip-hopo 
ritmu. Gatvė“ (N-7).

0.45 „Mentalistas“ (N-7).
1.30 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.15 „Pragaro katytė“.

6.34 TV parduotuvė.
6.50 „Laukinė Australija“.
7.20 Kitomis akimis.
7.50 Skinsiu raudoną 

rožę.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Viskas dėl tavęs“ 

(N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžioto-

jai“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. 
20.30 „Gluchariovas“ 

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

Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (N-7).
0.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Delta“ (N-7).
3.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

„Miško gyventojai“.
7.05 Tomo Venclovos 

knygos „Prarasto 
orumo beieškant“ 
pristatymas.

7.55 „Padūkėliai 
marsupilamiai 2“.

8.45 „Mažieji sekliai ir 
Baltosios Damos 
paslaptis“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Amerikos žydai“.
14.10 Rašytojo Vytauto 

Bubnio 85-mečiui.
14.40 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
15.35 „Mažieji sekliai ir Bal  to -

sios Damos paslaptis“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.35 Teatras.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 IQ presingas.
21.10 „Čerčelis. Laimėjęs 

karą, praradęs taiką“.
22.00 Romantinė drama 

„2 naktys iki ryto“ 
(N-14).

23.25 Septynios Kauno 
dienos.

23.55 DW naujienos rusų k.

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 „Marvel animė. 

Ašmenys“ (N-7).
15.05 „Sandžėjus ir 

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (1) (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Katedroje“ (N-7).

22.55 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.05 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
7.45 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

8.45 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.15 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Moderni šeima“ 
(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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.
23.40 „Naša Raša“ (N-14).
0.40 „Pelikanas 1“ (N-7).
1.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“.
11.20 „Kai šaukia širdis“.
12.20 „Dingę Hitlerio 

turtai“.
13.20 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai ir  
simboliai.

13.50 Fantastinis
 veiksmo trileris 
„Šalčio banga“ 
(N-7).

15.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

16.30 Filmas šeimai 
„Tvenkinio  
paslaptys“.

18.00 „Mega virtuvės“.
19.00 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Dikensiada“.
0.15 „Elajus Stounas“.

 22.00   „2 naktys iki ryto“ 16.50   „Likimo melodija“ 10.35    „44-as skyrius“  13.50  „Šalčio banga“ 19.00    „Kobra 11“ 20.00    „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“

TV PROGRAMArugsėjo 13 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“. 
10.20 „Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą atliko... 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Konsul-
tantas“. 21.55 „Kardas 2“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.25 „Voratinklis 6“. 2.30 „Susitikimo vieta“.

 TV PoloNia
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25, 17.55, 2.15 Petersburskio muzikos šou. 
8.50, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 Panorama. 12.10, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.20 Istorijos ratas. Stipresnis už 
aplinkybes. 16.10, 1.05, 4.30 Varšuvos sukilimas: 
diena po dienos. 16.15 Tiesioginė perlaida. 16.40 
Istorijos aktualijos. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 
17.25 Astronariumas. 18.55 Laiko kariai. 19.25, 
1.15 Rytų studija. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
20.25, 6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Venecija“. 22.35 
Dienos receptas. 0.10 „Laisvės žudynės“. 

 TV1000
6.10 „Ateivis“. 8.30 „Kas čia kalba?“ 10.20 
„Žmogus, pakeitęs viską“. 13.15 „Keith“. 15.25 
„Dar kartą, iš naujo“. 17.40 „Ateivis“. 20.10 
„Visi keliai veda į Romą“. 22.10 „Žiūrėkit, kas 
dabar kalba“. 0.05 „Monstras“. 2.15 „Gerbėja“. 

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Iš ko pagaminta? 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui 
klasikinius automobilius. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 22.00, 3.40, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių ga-
ražas. 21.00, 2.50 Iš meilės automobiliams. 23.00, 
4.30 Gatvių lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 21.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Ypatinga ekspedicija. 
23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

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

 sPorT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Toronto „Rap-
tors“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ 
- Maskvos CSKA. 11.10 Pasaulio galiūnų čempi-
onatas. Kalifornija. 2 d. 11.40 „NBA Action“. 35 
laida. 12.10 KOK World series. Talinas. 14.30 ATP 
250 teniso turnyras. Švedija. Pusfinalis. 1 d. 15.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų ke-
lias. Maskvos „Spartak“ - Permės „Amkar“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Detroito „Pis-
tons“ - Niujorko „Knicks“. 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kalifornija. 3 d. 20.30 „NBA Action“. 
36 laida. 21.00 NBA krepšinio lyga. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Antros 
rungtynės. 23.30 KOK World series. Vilnius. 1 d. 
1.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų ke-
lias. Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 
3.50 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos 
CSKA - Maskvos „Khimki“. Trečios rungtynės. 
5.50 „Road to glory“. 6.20 „NBA Action“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 14.20, 16.45, 23.45 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 10.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Celtic“ - PSG. 12.30 
Futbolas. UEFA. Čempionų lyga. „Barcelona“ - 
„Juventus“. 16.15 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 18.35 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 
20.40 Boksas. 21.35 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lyga. „Liverpool“ - „Sevilla“. Tiesioginė 
transliacija. 1.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - APOEL. 3.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 3.50 Premier 
League World žurnalas. 5.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Ham“ - „Huddersfield“. 

 eurosPorT
7.00, 10.30, 1.00, 4.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 7.30, 23.00, 5.30 Teni-
sas. JAV atvirasis teniso turnyras. 8.30, 15.00, 
24.00, 3.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 
9.30 Šuoliai su slidėmis. Vasaros „Grand Prix“ 
serija. Rusija. 11.00, 18.00 TBA. 14.00 „Rio 
2016“ šlovės galerija. 16.00, 22.15 Dviračių 
sportas. 22.00, 23.55 Sporto žinios.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 0.40  „Mentalistas“  18.55  „Albanas“  8.45    „Mažieji sekliai ir 
Baltosios Damos paslaptis“

 22.30  „Senekos diena“ 17.35  Yra, kaip yra 21.25  Tiesiai iš    
    EuroBasket 2017

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 Romantinė drama „Meilės prieglobstis“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Puikybė ir prietarai“ 
(N-7). 23.25 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
0.25 „Dauntono abatija“ (N-7). 1.25 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.15 
„Medikopteris“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Pagalbos skambutis (N-7). 9.00 Dienos 
komentaras. 9.30 Žinios. 10.30 Kalinių žmo-
nos (N-7). 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 
Pagalbos skambutis (N-7). 13.35 24 valandos 
(N-7). 14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 
(N-7). 16.30 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 
Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Tėviškės 
krantas“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susi-
tuokime. 16.45, 23.45 Vyriška/Moteriška. 17.45, 
0.35 „Iš tiesų“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida. 21.15 
„Tėviškės krantas“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 
1.45 Melodrama „Kreicerovo sonata“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 
18.00 Tiesioginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 
„Juodas kraujas“. 23.10 Naujoji banga 2017. 
1.30 Žinios. Sankt Peterburgas. 1.50 „Vasilisa“.

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
13.55 Dar ne vakaras. 14.55 Čapman paslaptys. 
15.55 „Kitas 3“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.35 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Čapman paslaptys. 23.10 Žiūrėti visiems!

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą atliko... 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Konsul-
tantas“. 21.55 „Kardas 2“. 23.50 Dienos apžval-
ga. 0.25 „Voratinklis 6“. 2.30 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 7.55 Rytų studija. 
8.30, 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 8.50, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55 Panorama. 12.10, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Seserys“. 
15.10, 4.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 
15.20 „Venecija“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 Vilno-
teka. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Kaip tai 
veikia. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kelionės su 
istorija. 19.25, 6.35 Valstybės interesai. 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 20.25 Pramoginė laida. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Komisaras Aleksas“. 22.35 Tiesioginė perlaida. 
0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
8.25 „Žiūrėkit, kas dabar kalba“. 10.20 „Neįti-
kėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 
12.25 „Visi keliai veda į Romą“. 14.15 „Magda-
lenos seserys“. 16.30 „Gerbėja“. 18.30 „Viskas, 
ko tu nori“. 20.10 „Debesų Žemėlapis“. 23.30 
„Velnio advokatas“. 2.15 „Pilna krūtine“.

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

 TRaVel
6.00, 11.00, 21.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00, 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Muziejų 
paslaptys. 23.00, 4.00 Ypatinga ekspedicija. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Didvyrių 

draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
20.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 

2017.
21.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

22.20 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

22.35 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija.

23.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

23.30 Siaubo f. „Lemtingas 
posūkis 6“ (S).

1.15 „Naujokė“ (N-7).
2.10 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 Trileris „Saldus 

kerštas“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

2.05 Alchemija. VDU 
karta.

2.35 Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 1“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Vaidybinis f. 

„Senekos diena“.
0.15 „Detektyvas 

Monkas 4“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mes nugalėjom.
3.30 Laisvės vėliavnešiai.

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 „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 „Savas žmogus“ 

(N-7).
19.30 „Įteisintas faras“.
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Karinė drama 

„1968-ieji. Tunelių 
žiurkės“ (N-14).

22.55 Veiksmo f. 
„Nusikaltėlių 
medžiotojas“  
(N-14).

0.40 „Mentalistas“ (N-7).
1.25 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.15 „Savas žmogus“ 

(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 „Laukinė Australija“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Viskas dėl tavęs“ 

(N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
16.00 Reporteris. 
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Gluchariovas“ 

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

Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Baltoji strėlė“ (N-7).
0.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Delta“ (N-7).
3.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
4.25 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 XXIII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis.
7.05 Bėdų turgus.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
8.45 „Mažieji sekliai ir 

Baltosios Damos 
paslaptis“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Čerčelis. Laimėjęs 

karą, praradęs taiką“.
13.00 „Dainuoju su meile. 

Ona Kolobovaitė“.
14.05 Stop juosta.
15.35 „Mažieji sekliai ir 

Baltosios Damos 
paslaptis“.

16.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

16.30 Menora.
16.45 Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.15 Gamtininko R.Kaz laus-

ko 90-osioms gimimo 
metinėms. „Drugelio 
sparnų pasaka“.

21.10 „Luji Teru. Alkoholio 
gniaužtuose“.

22.15 Lietuvos patriotai.
23.25 Stambiu planu.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
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rugsėjo 14 d.

 21.30    „Moteriškas 
    apiplėšimas“

 21.00  „Naša Raša“ 22.55  „Meilės randai“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (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 „Marvel animė. 

Ašmenys“ (N-7).
15.05 „Sandžėjus ir 

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta -
Berlynas. Mulas“ 
(N-7).

22.55 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.20 „Auklė“.
2.10 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
3.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
7.45 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

8.45 Vienam gale kablys.
9.15 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Drama „Loftas“ 

(N-14).
0.10 „Naša Raša“ (N-14).
0.35 „Pelikanas 1“ 

(N-7).
1.35 „Moderni šeima“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Mega virtuvės“.
11.30 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

12.35 Animacinis f. 
„Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

14.15 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

15.15 „Ekstremalūs 
žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

16.15 Karališkosios 
paslaptys.

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

18.30 „Dikensiada“.
19.10 „Elajus Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Džono Kenedžio 

nužudymas“.
21.30 Kriminalinė 

komedija 
„Moteriškas  
apiplėšimas“ (1).

22.30 Balticum TV 
žinios.

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

0.05 „Kai šaukia širdis“.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 
22.55, 5.02 Bahamos. 11.55 Dr.Džefas. 15.35, 
23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 
3.25 Banginių karai. 20.10, 2.35 Liūno broliai. 

 SPort1
7.00 Detroito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spar-
tak“ - Permės „Amkar“. 11.10 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kalifornija. 3 d. 11.40 „NBA Action“. 
36 laida. 12.10 KOK World series. Vilnius. 1 d. 
14.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. Fina-
las. 15.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Grozno 
„Terek“ - Maskvos „Spartak“. 17.40 Lietuviai NBA 
krepšinio lygoje. Hiustono „Rockets“ - Oklahomos 
„Thunder“. 19.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi 
sezono momentai. 20.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionatas. Kalifornija. 4 d. 20.30 „NBA Action“. 
37 laida. 21.00 NBA krepšinio lyga. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Tre-
čios rungtynės. 23.30 KOK World series. Vilnius. 
2 d. 1.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„Spartak“ - Machačkalos „Anzhi“. 3.30 Vieningoji 
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Mas-
kvos „Khimki“. Antros rungtynės. 5.30 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Ispanija. 1 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 7.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 8.30 Premier League 
World žurnalas. 9.00 UEFA Čempionų lyga. „Tot-
tenham“ - „Borussia“. 11.00, 3.15 UEFA Čempio-
nų lygos dienos apžvalga. 11.25 UEFA Čempionų 
lyga. „Liverpool“ - „Sevilla“. 13.15 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. 16.55 KHL. 
„Salavat Yulaev“ - „Torpedo“. Tiesioginė translia-
cija. 19.25 KHL. „HC Sochi“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 
23.25 KHL. „HC Sochi“ - Rygos „Dinamo“. 1.25 
Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 5.00 
KHL. „Salavat Yulaev“ - „Torpedo“. 

 euroSPort
6.30, 10.30, 4.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 
7.30, 14.00, 20.30, 1.00, 5.00 Dviračių sportas. 
9.30, 16.00, 18.00, 0.05 Tenisas. JAV atvirasis te-
niso turnyras. 11.30 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 12.30, 19.00, 2.30 Šuoliai su slidė-
mis. Vasaros „Grand Prix“ serija. Rusija. 15.05 
Sporto linksmybės. 17.00 Automobilių lenktynės. 
FIA pasaulio ištvermės čempionatas. Meksika. 
17.30 Automobilių lenktynės. F3 serijos Europos 
čempionatas. Vokietija. 20.25, 23.55 Sporto žinios. 

 
 

„lemtinGAS PoSŪKiS 6“
Siaubo filmaS. JAV. 2014.
Režisierius: Valeri Milev.
Vaidina: Anthony Ilott, Chris Jarvis, Aqueela Zoll.

Denis su savo mergina ir penkiais draugais atvažiuoja į apleistą poilsia-
vietę Šiaurės Virdžinijoje, tikėdamiesi čia puikiai praleisti laiką. Tačiau kuo 
toliau, tuo labiau ima lįsti keistos baimės, ši vieta atrodo turinti daug pa-
slapčių. Jaunimas nė nenutuokia, kad čia gali baigtis ne tik jų linksmybės.

tV3
23.30

rekomenduoja

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

Istorija apie jauną moterį, vardu 
Kuši, kurios vestuves sugriauna 
arogantiškas verslininkas Arnavas. 
Kuši šeimos vardas yra viešai su-
terštas. Bet tai tik istorijos pradžia...

„loFtAS“
Drama. Belgija, JAV. 2014.
Režisierius: Erik Van Looy.
Vaidina: Karl Urban, James 
Marsden, Wentworth Miller.

Penki vyrai nusprendžia išpildyti sa-
vo troškimus, todėl aferoms su mei-
lužėmis išsinuomoja centrinį butą 
mieste. Tačiau vietoj svajonių išsi-
pildymo jie susiduria su didžiausiais 
košmarais, kai tame bute suranda 
žiauriai nužudytos moters kūną.

„PuiKYBĖ ir PrietArAi“
romanTinė Drama. Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 2005.
Režisierius: Joe Wright.
Vaidina: Keira Knightley, Rosamund
Pike, Donald Sutherland.

Penkias dukteris užauginę Benetai 
tikisi, kad jų mergaitės ištekės už tur-
tingų vyrų ir taip prisidės prie šeimos 
finansinės padėties pagerinimo. Be-
netai nepriklauso aukštuomenei...tV8

21.00

tV6
22.00

tV1
18.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 8-14 d. 11, 13.20, 15.40,  
17.10 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-14 d. 10.40, 13, 16, 
18.10, 21.10 val. 8-9 d. 23.05 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 10.30, 13.10, 15.30, 19, 21.40 val. 8-9 d. 23.55 val.
„siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 8-14 d. 11.10, 14.25, 
19.30 val.
„(ne)laukti svečiai“ (komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 12.40, 21.20 val. 9, 11, 13 d. 16.10 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.50, 12.50, 15, 17 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 13.40 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 8-14 d. 13.30, 18.40, 21 val. 8-9 d. 23.20 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
8-14 d. 18, 20.50 val. 8-9 d. 23.25 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 8-14 d. 10.10, 
12.15 val. (10.10 val. seansas vyks 9-10 d.).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 19.10, 21.30 val. 8-9 d. 23.59 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 8-14 d. 15.50, 
21.35 val. 8-9 d. 23.50 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 10.20, 16.05 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 8-14 d. 18.30, 21.05 val. 8-9 d. 23.35 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V, 3D) - 8-14 d. 11.20 val.
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 8-14 d. 
14.50 val. 8-9 d. 23.30 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ (veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 8, 10, 12, 14 d. 18.20 val.

„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
8, 10, 12, 14 d. 16.10 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
9, 11, 13 d. 18.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-14 d. 11.30, 13.40, 
15.20, 18, 19, 20.55, 21.50 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviš-
kai, Prancūzija, V) - 8-14 d. 11, 13.20, 14.30, 15.40, 17.40 val.
„siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 8-14 d. 11, 17, 20 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 11.10, 13.40, 16.10, 18.30, 21.10 val.  
(11.10 val. seansas vyks 9-10 d.).
„(ne)laukti svečiai“ (komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 18.10, 20.30 val.
David Gilmour koncertas „live at Pompeii“
(filmas-koncertas, N-13) - 13 d. 19 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.40, 13.50, 16, 18.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 8-14 d. 11.10, 
13.20, 15.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 11.20, 16.05 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 8-14 d. 13.50, 18.40 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 11.30, 20.50 val. (11.30 val. seansas vyks 
9-10 d.).
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 14.10, 19.10 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
8-14 d. 19, 21.20 val. (13 d. 19 val. seansas nevyks).
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 9-10 d. 11.40 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 16.20 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 8-14 d. 21.45 val.

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 8-14 d. 12.50 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 8-14 d. 16.40 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 8, 10, 12, 14 d. 
21.10 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
8, 10, 12, 14 d. 21.45 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
9, 11, 13 d. 21.10 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 9, 11, 13 d. 21.45 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Kedi. slaptas kačių gyvenimas“ (dokumentinis f., 
JAV, Turkija) - 8 d. 17.20 val. 11 d. 15.20 val.
„Mirštanti gulbė“ (melodrama, Rusijos imperija) - 
8 d. 19 val.
„išgelbėtas ponas Budu“ (komedija, Prancūzija) - 
8 d. 20.30 val.
„Palaukit mūsų!“ (drama, Vokietija) - 9 d. 13 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija) - 9 d. 14.50 val. 13 d. 19 val.
„už grotų“ (kriminalinis f., JAV) - 9 d. 17 val.
„King Kongas“ (fantastinis nuotykių f., JAV) - 
9 d. 19 val.
„Daktaras Džekilas ir ponas Haidas“ (siaubo f., 
JAV) - 9 d. 21.10 val.
„Arčiau debesų“ (drama, Belgija, Švedija, Nyderlandai, 
Norvegija) - 10 d. 13 val.
„Kartą Rytų Europoje“ (juodoji komedija, Lietuva, 
Rumunija) - 10 d. 15.10 val.
„Ponas Ačiū“ (kelio f., Japonija) - 10 d. 16.50 val.
„Kabaretas“ (drama, JAV) - 10 d. 18.20 val.
„Dingęs pasaulis“ (fantastinis nuotykių f., JAV) - 
10 d. 21 val.
„Mokytoja“ (komiška drama, Slovakija, Čekija) - 
11 d. 17 val. 12 d. 20.50 val. 13 d. 17 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija) - 
11 d. 19 val. 13 d. 21.10 val. 14 d. 16.20 val.
„Madam“ (komedija, Prancūzija) - 12 d. 17.10 val. 
14 d. 20.20 val.

„(Ne)Laukti 
svečiai“

„With Open Arms“

Režisierius, sukūręs nepakartojamą ir 
aktualią komediją „(Ne)Tikros prancūziškos 
vestuvės“, pristato naujausią savo filmą. 
Nors šiame kūrinyje gvildenamos visiškai 
kitos temos, tačiau socialinis aštrumas ir 
gero humoro dozė išlieka pagrindiniu filmo 
ingredientu.

Laisvamanis ir liberalių pažiūrų rašy-
tojas Žanas-Etjenas dalyvauja televizinėje 

tiesioginių debatų laidoje. Diskutuodamas 
su savo oponentu, jis neatsargiai pareiš-
kia, kad Prancūzija visada buvo ir liks atvi-
ra emigrantams, bei visų rasių atstovams, 
o jo namai, lygiai taip pat, yra atviri vi-
siems bėdos ištiktiems. Jau kitą rytą, prie 
rašyto namų pasirodo visas čigonų taboras 
su Babiku priešakyje. Tenka rinktis - įsi-
leisti nelauktus svečius arba neatidaryti 

durų ir prarasti visuomenės pasitikėjimą. 
Taboras greitai įsikuria naujuose savo na-
muose, o svečių statusas nesunkiai išga-
ruoja: sode laksto kiaulės, neatsiklausus 
geriamas prabangus kolekcinis vynas, va-
karėliai iki ryto, pykstantys kaimynai...Ar 
ištvers šį košmarą pagrindinis filmo he-
rojus ir jo šeima?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 8 d.

n Komedija, Prancūzija, 2017

n Režisierius: Philippe de Chauveron

n Vaidina: Christian Clavier, Elsa Zylberstein, 

Ary Abittan ir kiti

Filmas prancūzų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.

Veidai
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„Stepių vaikas“ (dokumentinis f., Lenkija, Vokietija) - 
12 d. 19 val.
Vilniaus LGBT festivalio „Kreivės“ atidarymas. 
Programa „Kreivių trumpikės I“ (trumpametražiai f., Lietuva, 
Indonezija, Vokietija, Suomija) - 14 d. 18.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-13 d. 14.30, 16.45, 19.15, 21.30 val. 14 d. 14.30, 16.15, 
19.45, 22 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-11, 13-14 d. 14.15, 
17, 18.45, 21.45 val. 12 d. 13.45, 16.30, 19.15, 21.15 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) - 
8, 10-14 d. 10.45, 11.45, 13, 14, 15.15, 17.30 val.  
9 d. 11.45, 13, 14, 15.15, 17.30 val.
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 8-14 d. 18.30 val.
„(Ne)Laukti svečiai“ (komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 19.15 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
8 d. 16.15, 19, 21.45 val. 9-14 d. 11.30, 16.15, 19,  
21.45 val.

„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 
19.45 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 8-11, 13 d. 19.45, 22.10 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 8-11, 13 d.  
10, 12, 14.15, 16.30 val. 12 d. 10, 12 val. 14 d. 10, 12, 
14.15 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 8-14 d. 20.15, 22 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 8-11, 
13-14 d. 21.15 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 8-12, 14 d. 10.15, 12.15, 14.30, 17 val. 
13 d. 14.30, 17 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 11, 13.30, 16 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 8 d. 11 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 8-14 d. 10.30, 12.30 val.

„Džiunglių būrys“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 9 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Džiunglių būrys“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 13 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) - 
8-14 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.10 val. (13 d. 17.10 val. 
seansas nevyks).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-14 d. 19.30, 22.25 val. 
(13 d. 19.30 val. seansas nevyks) (ATMOS SCAPE).
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-14 d. 10.20, 13.30, 
15.30, 17.30, 18.45, 0.10 val. (13 d. 17.30 val. seansas nevyks; 
18.45 val. seansas vyks 13 d.; 0.10 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 11, 12.45, 16.30, 20.25, 22.55 val.
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., Lietuva, 
Didžioji Britanija, N-7) - 8-14 d. 11.10, 15.15, 19.15 val. 
(9 d. po seanso vyks susitikimas su kūrybine grupe).

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Tulpių 
karštinė“

„Tulip Fever“

Ketvirtojo XVII a. dešimtmečio Amsterda-
mas. Jauna našlaitė Sofija, globojama vienuoly-
no vyresniosios, prievarta ištekinama už vieno 
turtingiausių miesto pirklių Cornelio Sandvo-
orto. Turtus pirkliui padėjo susikrauti Amster-
damą apėmusi tulpių karštinė. Tuo metu naujos 
nuostabaus grožio gėlės kaitino vaizduotę ir 
plėšė pinigines. Už vieną retos rūšies tulpės 
svogūnėlį karštinės piko metais (1637 m.) bu-

vo mokamos sumos, dešimt kartų viršijančios 
metines nagingo amatininko pajamas.

Besididžiuodamas jauna gražia žmona, 
pirk lys užsako nutapyti jos portretą. Tarp 
neturtingo, bet talentingo dailininko Jano ir 
jaunosios Sofijos netrukus įsiplieskia meilė. 
Jaunuoliai priversti slapstytis ir vogti retas 
švelnumo akimirkas, nes puikiai supranta, 
kad paprasčiausiai pabėgti nepavyks. Suvo-

kęs, kad prieš pinigus galima atsilaikyti tik 
pinigų pagalba, Janas nutaria pats įsibrauti 
į itin pelningą tulpių rinką. Aptaręs planą su 
mylimąja, Janas surenka visus turimus pi-
nigus ir žengia lemtingą žingsnį, palaikomą 
tik vilties, jog Apvaizdos dėka pavyks nu-
griebti gėlės svogūnėlį, sukrausiantį jiems 
turtus ir padovanosiantį laisvę.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 8 d.

n Romantinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: Justin Chadwick

n Vaidina: Christoph Waltz, Zach Galifianakis, Alicia 

Vikander, Cara Delevingne, Jack O’Connell ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Filme - nuostabi 
meilės istorija XVII a. 

Amsterdamą krėtusios 
tulpių manijos fone

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„(Ne)Laukti svečiai“ (komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 17, 21 val.
David Gilmour koncertas „Live at Pompeii“ (filmas-
koncertas, N-13) - 13 d. 19 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 8-14 d. 13, 
17.40 val. 9-10 d. 10.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-11, 13-14 d. 12.50 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.40, 15.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 13.20, 18.25 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 8-14 d. 15, 
22.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 8-14 d. 12.40, 17.40 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 8-14 d. 20, 22.35 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
8-14 d. 18.45, 21.30, 23.45 val. (13 d. 18.45 val. seansas 
nevyks; 23.45 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 10.50, 8, 10, 12 d. 20.35 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 19.50 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
8-14 d. 22.15 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 8-14 d. 15.10 val. 9, 11, 14 d. 20.35 val.

CINAMON
„Paryžius gali palaukti“ (romantinė komedija, JAV, 
Japonija) - 14 d. 19 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, 
Prancūzija, V) - 8-12 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15,  
19 val. 13 d. 11, 13.15 val. 14 d. 10.20, 12.30, 14.40, 
16.50, 19.15 val.
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 8-14 d. 11.30, 18.10 val.

„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-12 d. 15.20, 19.30, 
22.20 val. 13 d. 19.10 val. 14 d. 15.20, 19.30, 21.45 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-12 d. 13, 19.15 val. 13-14 d. 13 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, 
Rusija, N-16) - 8-12 d. 21.30 val. 13 d. 22 val.  
14 d. 21.15 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 8-12 d. 21.15 val. 13 d. 20 val. 14 d. 22.20 val.
„Kartą Rytų Europoje“ (juodoji komedija, Lietuva, 
Rumunija, N-16) - 8-12, 14 d. 15.30 val. 13 d. 15.30 val.
„Kedi. Slaptas kačių gyvenimas“ (dokumentinis f., 
JAV, Turkija) - 8-14 d. 17.30 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 
22.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 16.30, 19.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 8-12, 14 d. 
10.15, 18 val. 13 d. 10, 18 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) - 8-14 d. 12, 
14.30 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
8-12, 14 d. 20 val. 13 d. 21.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 8-12, 14 d. 10, 14 val. 13 d. 10.30, 12.45, 
15, 17.15, 19.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 8-12, 14 d. 16 val. 13 d. 14, 16 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV) - 8-14 d. 22.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 8-12, 14 d. 11.15 val. 13 d. 10.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 12.15 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV) - 
8-12, 14 d. 13.15 val. 13 d. 15.30 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV) - 13 d. 19 val.
„Vaikis ant ratų“ (trileris, JAV) - 13 d. 21.45 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviš-
kai, Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.10, 11.10, 13.30, 16, 17.35 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8-14 d. 12.10, 15, 
18.30, 21.30 val.
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) -
8-14 d. 15.10, 18, 20.40 val.
„Siena: Tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Didžioji Britanija, N-7) - 8-14 d. 10.30, 19.55 val.
„(Ne)Laukti svečiai“ (komedija, Prancūzija, N-13) - 
8-14 d. 18.20 val.
David Gilmour koncertas „Live at Pompeii“ (filmas-
koncertas, N-13) - 13 d. 19 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.20, 12.40, 14.50 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 12.20, 17 val. (13 d. 17 val. seansas nevyks).
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 8-14 d. 15.40, 21.50 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 8-14 d. 15.40, 21.50 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 8-14 d. 11, 13.20 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 8, 10, 12, 14 d. 17.45 val. 8-14 d. 20.50 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
8, 10, 12, 14 d. 12.50 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
9, 11, 13 d. 12.50 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9, 10 d. 10.40 val.
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 
8-14 d. 15.30 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 8-14 d. 20.25 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
8-14 d. 21.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

 Kinas

Kino teatruose nuo rugsėjo 1 d.

n Romantinė komedija, Prancūzija, 2017

n Režisierius: Amanda Sthers

n Vaidina: Toni Collette, Harvey Keitel, 

Rossy de Palma, Michael Smiley ir kiti

„Madam“
„Madame“

Laikas klasikinei romantiškai komedijai! Pedan-
tiška aristokratė Ana ir pinigų maišas Bobas - tur-
tinga amerikiečių pora, nusprendusi apsigyventi ro-
mantiškajame Paryžiuje ir suteikti savo vedybiniam 
gyvenimui dar daugiau spalvų. Susipažįstame su Ana, 
besiruošiančia iškilmingai vakarienei dvylikai žmo-
nių, tarp kurių - turtingiausi ir kilmingiausi svečiai 
iš viso pasaulio elito. Bet, o siaube, netikėtai apsi-
reiškęs Bobo sūnus iš pirmosios santuokos tampa 
tryliktuoju svečiu! Tai blogas ženklas, bet Ana ne-
gali leisti žlugti jos tobulam planui, ir puola ieškoti 
dar vienos moters. Ji įkalbina įspūdingų formų kam-
barinę Mariją apsimesti kilminga ispanų dama ir elg-
tis taip, kad niekas neįtartų, kas ji tokia iš tiesų. 
Tačiau... šiek tiek padauginusi vyno ir įsitraukusi į 
žaismingą pokalbį, Marija tampa ne tik visų dėmesio 
centru, bet ir sužavi stalo kaimyną Deividą, kilmingą 
britą, meno ekspertą... Nuotykiai nesibaigia ir kitą 
dieną, nes britas įsimyli nekilmingą prasčiokę, kurios 
tapatybės paslapties išlaikymas Anai ir Bobui tampa 
sudėtinga misija, priverčiančia lakstyti paskui sal-
džiąją porelę po visą Paryžių.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS Kinas

Geriausias prancūziškas tradicijas puoselėjančioje 
komedijoje „Madam“ netrūks šmaikščių dialogų,  

gero humoro ir pikantiškų situacijų
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

13 d. 13 val. - „Pabėgimas iš teatro“. Rež. A.Pukelytė.
RAGAniuKĖs TEATRAs

10 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Varlius“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

MEnŲ sPAusTuVĖ
8 d. 20 val.; 9 d. 20.30 val. - Naujojo cirko 
savaitgalis’17: L’ABSOLU / Cie Les Choses de Rien 
(Prancūzija).
10 d. 17 val. - Naujojo cirko savaitgalis’17: 
PELAT / Joan Catala (Ispanija).
8, 9 d. 17.30 val. - Naujojo cirko savaitgalis’17: „Irimo 
mechanizmai“ / Aleksandras Lempertas (Lietuva).
8 d. 18.30 val.; 9 d. 18 val. - Naujojo cirko 
savaitgalis’17: LA COSA / Claudio Stellato (Belgija).
9, 10 d. 14 val. - Naujojo cirko savaitgalis’17: 
THE FOREST PROJECT / Duo Kamppi & Roihu (Suomija).
10 d. 18.30 val. - Naujojo cirko savaitgalis’17: 
TRY AGAIN / Taigi cirkas (Lietuva).

OKT/VilniAus MiEsTO  
TEATRAs

8 d. 19 val. - Premjera! I.Vyrypaev „Šokis Delhi“. 
Rež. O.Koršunovas.
9, 10 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.

VAiDilOs TEATRAs
12 d. 18.30 val. - „8 mylinčios moterys“ (pagal Robero 
Toma pjesę). Rež. A.Šakalienė.
13 d. 19 val. Teatro repeticijų salėje - Pojūčių spektaklis 
„Kodėl aš čia?“ Rež. S.Sandarytė.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
9 d. 17 val.; 10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
M.Maeterlinck „Žydroji paukštė“. Rež. V.Martinaitis.
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė 
„Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė-Diena 
„Žalgirės“ (N-16). Rež. V.Bareikis.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
9 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Gulbė - karaliaus pati“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
10 d. 12 val. - Premjera! „Mažylis R-r-r-r“. Rež. 
M.Jaremčiukas (Ukraina).

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos 
dramos teatras).
9 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
9 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Girti“. Rež. L.Vaskova.
10 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - I.Turgenev „Įnamis“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Zelenka „Paprastos 
beprotybės istorijos“. Rež. D.Rabašauskas.

KOnCERTŲ sAlĖ
8 d. 17.30 ir 21 val. Klaipėdos „Švyturio arena“ - 
Instaliacija-spektaklis „Stifterio daiktai“. Idėjos, muzikos 
autorius ir rež. H.Goebbels.

KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
9, 10 d. 17 val. - Lėlių miuziklas „Familia“. Rež. V.Kairys.

Koncertai
Vilnius

ŠV. KOTRYnOs BAŽnYČiA
14 d. 18 val. - „(Ne)Eilinė diena rojuje“. Neda Malūnavičiūtė.

Vu BOTAniKOs sODAs
10 d. 17 val. - „Egzotiški Japonijos ritmai“. Japoniškų 
būgnų Wadaiko grupė „Daigen-Gumi“. M.Yuzawa (vado-
vas), M.Inagaki, A.Sasaki, A.Ito, K.Koike, M.Kudo.

TRAKAi
TRAKŲ VOKĖs DVARAs

10 d. 16 val. - „Meilės fontanas“. J.Stupnianek-Kalėdienė 
(so lis tė), N.Baranauskaitė-Matukonienė (fortepijonas), I.Žilinskienė.
14 d. 17 val. - „Rudens regtaimas“. Z.Martinavičiūtė, 
J.Daunytė, A.Balachovičius.

niDA

EVAnGEliKŲ liuTEROnŲ BAŽnYČiA
9 d. 20 val. - „Pasaulio muzikos genijus Johannas 
Sebastianas Bachas“. Festivalio orkestras „Musica Humana“, 
Klaipėdos mišrus choras „Aukuras“. Solistai: S.Liamo (sopra-
nas), N.Petročenko (mecosopranas), E.Davidovičius (tenoras), 
E.Dauskurdis (bosas), J.Mačys (fleita), R.Beinaris (obojus), 
I.Girdžiūtė (smuikas), I.Gylytė (smuikas). Dir. A.Vizgirda.

KiTi MiEsTAi
8 d. 18 val. Tauragės kultūros centre - GALA koncertas. 
C.Orff „Carmina Burana“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. M.Pitrėnas. Kauno valstybinis choras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas prof. P.Bingelis). R.Vaicekauskaitė 
(sopranas), M.Zimkus (tenoras), L.Mikalauskas (bosas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Lietuvos didžioji kunigaikštystė atgims sce-
noje kartu su iškiliausiomis to meto Lietuvos 
asmenybėmis. Šiame balete žiūrovai išvys Vy-
tauto Didžiojo ir Onos meilės istoriją, Vytauto 
tėvą kunigaikštį Kęstutį ir jo žmoną Birutę, Jo-
gailą ir jo sumaniąją žmoną Jadvygą. Istoriniai 
vingiai persipins su meile, neapykanta, pavydu 
ir kerštu. Kiekvienas žiūrovas galės pažvelgti į 
šią istoriją per savitą prizmę. Tai baletas, kuris 
dar niekada nebuvo rodomas Lietuvoje, sukur-

Nepriklausomybės šimtmečio proga - baletas apie Lietuvos Didįjį kunigaikštį Vytautą

Pirmą kartą Lietuvoje bus  
pristatyta 2 veiksmų baleto  
„Vytautas“ premjera. Specialiai 
Lietuvos nepriklausomybės  
šimtmečio progai skirtą baletą 
bus galima išvysti tik sausio  
28 dieną Vilniuje, „Siemens“  
arenoje.

Scenos iš spektaklio „Vytautas“
Organizatorių nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/parodos

Parodos
Vilnius

Vu biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Bokšto g. 20/18
Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

M.Lukošaičio ir T. van Houtryve parodos
nacionalinis muziejus

Arsenalo g. 1
Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose
Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius Leonavičius“

senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

VDK studentų etninės kultūros kursinių darbų paroda                                                                                                                                           

Vilniaus miesto sav. centrinė biblioteka
Žirmūnų g. 6

Mariaus Čepulio fotografijų paroda „Paukščiai kitaip“
Radvilų rūmų muziejus

Vilniaus g. 24
Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Nepriklausomybės šimtmečio proga - baletas apie Lietuvos Didįjį kunigaikštį Vytautą

tas Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui 
atminti. Žiūrovai sugrįš į Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės laikus, kai miškų valdovu buvo 
šlovinamas stumbras, kai gyvavo Trakų ir Krė-
vos pilys. Baletas „Vytautas“ leis žiūrovams per-
sikelti į didingiausius Lietuvos laikus.

„Pirmieji šį baletą pastatė Baltarusijos di-
džiojo nacionalinio operos ir baleto teatro kū-
rėjai, todėl siekdami padovanoti Lietuvai ne-
priklausomybės šimtmečio proga dovaną, 

bend radarbiaudami su Baltarusijos didžiuoju 
nacionaliniu operos ir baleto teatru nuspren-
dėme Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio 
proga surengti išskirtinę šio spektaklio prem-
jerą Lietuvoje. Derybos dėl „Vytauto“ baleto 
premjeros Lietuvoje prasidėjo dar 2015 metais, 
todėl labai džiaugiamės, jog jau sausio 28 d. šis 
spektaklis bus pristatytas Lietuvos žmo-
nėms“, - pasakojo koncertinės agentūros „Kū-
rybos studija“ vadovas Tautvydas Juzėnas.

Didžiulis iššūkis laukia Lietuvos techni-
kų, kurie turės „Siemens“ areną paversti 
tikru teatru, siekiant areną pritaikyti baletui 
„Vytautas“. Visos dekoracijos bus gabenamos 
iš Baltarusijos didžiojo nacionalinio operos 
ir baleto teatro, todėl Lietuvos žiūrovai pa-
matys originalią šio spektaklio versiją ir pil-
ną pastatymą. Jau dabar yra žinoma, jog prie 
šio spektaklio įgyvendinimo dirbs didesnė 
nei 130 žmonių komanda, iš kurių pusė yra 
baleto šokėjai. Scenos paruošiamieji darbai 
prasidės likus kelioms dienoms iki spektak-
lio. „Siemens“ arena virs vienu didžiausiu 
operos ir baleto teatru visame pasaulyje.

„Laisvalaikio“ inf.

l Muzika - Vyacheslav Kuznetsov
l libretas - Aleksey Dudarev, Vladimir Rylatko
l Chereografija ir režisūra - Yury Trayan
l Dailininkas - Ernst Heidebrecht
l Šviesų dailininkas - Sergey Martynov

spektaklio kūrėjai

Išskirtinė baleto „Vytautas“ premjera tik  

sausio 28 d. Vilniuje, „Siemens“ arenoje
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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

             

Tikėtina, kad susitiksite su 
senais bičiuliais, galbūt net patys 
ieškosite galimybių susitikti su mokslo 
draugais. Asmeninio gyvenimo dangų 
nušvies malonių akimirkų spinduliai. 
Sėkmė lydės finansininkus. Tai gana 
stabili ir finansiškai saugi savaitė. Visgi 
savijauta nebus gera, pasirūpinkite, nes 
gali parklupdyti peršalimo ligos.

JAUČIUI

Jūsų pasitikėjimas savimi 
ir gera nuotaika neleis elgtis su jumis 
nepagarbiai. Ieškantiesiems antrosios 
pusės pažintis gali įvykti keliaujant. 
Profesinėje veikloje patartina atkreipti 
dėmesį į kolektyvą, galbūt kažkuriam 
esate konkurentas ir tik laiko 
klausimas, kada yla išlįs iš maišo. 
Saugokite kojas.

DVYNIAMS

Į asmeninį gyvenimą jaudulio 
vėjo įneš netikėta pažintis ar atsiradusi 
pirmoji meilė. Neramus ir aktyvus 
laikotarpis. Būsite nuolat gaišinami ir 
trukdomi kitų asmenų, o tai jauks jūsų 
planus ir lengvai erzins. Leiskite sau 
atsipūsti. Pasaugokite sveikatą, silpna 
grandis bus gerklė ir akys.

AVINUI

Prognozė rugsėjo 8-14 d.

Nors spaus kasdieniai darbai 
ir įsipareigojimai, mintis užvaldys 
nauja pažintis. Aistra bus stipresnė 
už pareigos jausmą. Net jei prispaus 
finansiniai rūpesčiai, nepraraskite 
optimizmo, viskas priklausys nuo 
vidinio nusiteikimo, todėl tikėkite, 
kad viskas bus gerai. Palankus laikas 
profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

ŠAULIUI

Gali apniukti asmeninio 
gyvenimo dangus. Aiškinsitės 
garsiai, tačiau tai ne pabaigos 
laikas. Sudarius paliaubas viskas 
tekės kasdiene vaga. Intuicija jūsų 
neapgaus, šią savaitę geriau pirkti 
nei parduoti, pasikliaukite nuojauta. 
Saugokitės vandens telkinių. 

SKORPIONUI

Perkainokite santykius, kad į 
ateitį žengtumėte tvirtai žinodami, į 
kokį petį galite atsiremti. Tikėtina, kad 
darbe užgrius lavina rūpesčių. Atsiras 
netikėtų išlaidų, kurios kaip reikiant 
išmuš iš pusiausvyros ir apkartins 
gyvenimą. Nenusiminkite, fortūna 
jums ruošia dovanas, kurių seniai 
esate nusipelnę.

SVARSTYKLĖMS

Meilėje vyraus romantiniai 
atspalviai. Antroje savaitės pusėje 
galite sulaukti jums labai svarbių 
žinių - dėl naujo darbo pasiūlymo. Jei 
tvarkote nekilnojamojo turto reikalus, 
pagaliau gausite seniai lauktą raštą 
ar žinią.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime 
tikėtinos naujos pažintys, santykiai 
klostysis kiek vangokai, todėl 
imsite abejoti pasirinkimu. Savo 
darbo vietoje jausitės puikiai, nors 
norėdami įveikti užduotis turėsite 
paplušėti iš peties, tik taip jūsų darbo 
rezultatai bus puikūs. Palankus laikas 
atostogauti.

LIŪTUI

Meilės vandenis drums 
delsimas, antroji pusė turi planų, 
tačiau kol kas mąsto ir tyli.
Palankus laikas valstybės struktūrų 
darbuotojams, politikams, galite 
sulaukti netikėtos naujienos, ji 
bus susijusi su darbu. Saugokitės 
žarnyno infekcijos, plaukite vaisius ir 
daržoves.

MERGELEI

Vienišiams patartina būti 
apdairiems su nauju pažįstamu 
ar pažįstama. Tvarkydami darbe 
piniginius reikalus, būkite ypač 
atsargūs, nes galite priimti 
neadekvačius sprendimus, už kuriuos 
vėliau teks brangiai sumokėti. 
Vartokite daug kalcio turinčių 
produktų.

OŽIARAGIUI

Bus svarbu išsiaiškinti, 
kas jus sieja su antrąja puse - 
nuoširdūs jausmai ar išskaičiavimas. 
Perkainokite santykius, kad į ateitį 
žengtumėte tvirtai. Finansinius 
reikalus tvarkykite klausydamiesi 
intuicijos, tai padės išvengti klaidingų 
sprendimų. Saugokitės vandens 
telkinių.

ŽUVIMS

Tikėtini nesutarimai su 
mylimu žmogumi. Vienišoms širdims 
pažinčių geriau neieškoti, tad 
ši savaitė praeis ramiai, nekeldama 
didelės įtampos. Gerai seksis tvarkyti 
jums aiškius darbus, netinkamas 
laikas naujų darbų pradžiai. Dažniau 
užsukite į sporto klubą.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėjas, prodiuseris
Lukas Pačkauskas
1977 09 06

Aktorius  
Vytautas Rumšas jaunesnysis
1980 09 12 

GEROS DIENOS: rugsėjo 10, 14 d. BLOGOS DIENOS: rugsėjo 9, 12 d.

Modelis Solveiga Mykolaitytė
1985 09 12

Atlikėja, verslininkė  
Kristina Ivanova
1987 09 06
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, 

atsakymai:

Vertikaliai: Tropininas. Grandė. 
Akas. Ad. Paramušyras. Tora.  
Motina. Asirija. Litas. Sabonis.  
Midas. Analai. Suspensa. Rėmint. 
Indas. Kinas. Dermatitas. SL.  
Atrama. Kutai. Kai. Dusia.  
Pakas. Ūgis.
Horizontaliai: Tripolis. Kad. 
Atidus. Tu. Spiritas. Rs. Anaspidai. 
Namas. Enema. Andra. Įnašas.  
SAM. Akys. Pasaka. Saris. Tuk. 
Sara. Kita. Sibaritas. Jonėnai. 
Vantanamas. Ilis. Kg. Dar. San.  
Sai. Pėdas. Itilis.
Pažymėtuose langeliuose: 
KraKoViaKas. 

SU
DO
KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki rugsėjo 12 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas Vilius Pronskaitis 
iš Vilniaus. Jam bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

 - Neįsivaizduoji, kaip man sunku gy-
venti. Juk anksčiau mano žmona buvo ište-
kėjusi už milijonieriaus.

- Man dar blogiau. Mano žmona galvoja, 
kad ji yra ištekėjusi už milijonieriaus.

l

Jeigu vyras atidaro mašinos duris savo žmo-
nai, tai reiškia: arba mašina nauja, arba žmona.

l

 Suvalkiečių mokykloje vyksta chemijos 
pamoka:

- Mokiniai, matote, aš dedu šią monetą 
į spiritą. Kaip manote, ar ji ištirps?

- Žinoma, ne!
- Teisingai, o kodėl?
- Jei ji galėtų ištirpti, tai jūs ten jos ne-

dėtumėte!
l

- Ko tu toks liūdnas?
- Mano žmona išvažiuoja mėnesiui prie 

jūros...
- Na, tada aš tavęs nesuprantu...
- Jeigu nebūsiu liūdnas, ji gali persigalvoti!

l

Žentas sako uošviui:
- Sakykite, kodėl neleidžiate tuoktis su 

jūsų dukra? Juk aš negeriu, nerūkau, nesi-
keikiu, nežaidžiu azartinių žaidimų... Kodėl 
netinku?

- Nenoriu, kad man kiekvieną dieną bū-
tumėte rodomas kaip pavyzdys. 

l

- Kur tu pirmiausiai žiūri, kai pamatai 
gražią moterį?

- Ar maniškė žiūri...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

VIEŠBUTIS. Vokietijos menininkas  
Šultas Diotseris Verftas (Schult 
Deutzer Werft) Kelne (Vokietija) 
sukūrė skulptūrą, pavadintą  
„Išsaugokime pasaulio viešbutį“. 
Medinės namo sienos padengtos 
įvairiomis šiukšlėmis: plastikiniais 
buteliais, skudurais, senais  
žurnalais, įvairiais rakandais.  
Visas tas šiukšles savanoriai  
surinko Europos paplūdimiuose. 
Namas, kuriuo siekiama atkreipti 
dėmesį į gamtosaugos problemas, 
prieš tai stovėjo Romoje, Madride.
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