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ramintos  
malonumai gamtoje

 (ne)tradicinės vestuvės 12 VeidAi
Gabrielė Martirosianaitė

14-17 ŽVAiGŽdės
danijos princas Henrikas 
(Henrik), silvesteris 
stalonė (sylvester 
stalonne), stingas, 
džoana Rouling (Joanne 
Rowling), Hju džekmenas 
(Hugh Jackman)

18-20 sTilius
Moteris šildys kašmyras, 
kailis ir brangakmeniai

22-23 ApRANGos KodAs
stilistės Viktorijos Šaulytės 
patarimai rudeniui

25 GRoŽio pAleTė
lietuvės kosmetinėje -  
9 kosmetikos priemonės

26-27 sAViJAuTos KodAs
Kaip nevalgyti po šešių ir 
nesikankinti

28-29 KAleidosKopAs
pokemonų paradas 
Japonijoje; didžiausias 
pasaulyje techno vakarėlis

30-31 GAMTos KodAs
Zoologijos sodų  
įžymybės - pandos

32-33 ĮdoMybės

34-37 sceNA
Andrius Momontovas, 
Martynas levickis

38 dATos
eimi Adams (Amy Adams)

39-55 eTeRio ŽMoNės, 
TV pRoGRAMA

56-61 „lAisVAlAiKio“ GidAs
Kinas, teatras, koncertai

62-63  „lAisVAlAiKio“ KlubAs

64-65 HoRosKopAs, sudoKu

66 bepRoTiŠKAs pAsAulis
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(Ne)tradicinės Anželos  ir žygimAnto vestuvės
Veidai

Po trejų metų draugystės sostinės Išganytojo bažnyčioje amžiną meilę  
prisiekė dainininkai AnželA AdAmovIč (30) ir žygImAntAs gečAs (25). 
Į bažnyčią atvykę jaunieji neslėpė jaudulio, o po ceremonijos jį keitė  
euforija ir plačios įsimylėjėlių šypsenos. savo šventę jie papuošė patiems 
mielomis tradicijomis ir įpynė sau brangios simbolikos - ypatingą vestuvių 
datą, dainą, žodžius ant vestuvinių žiedų, derančias apyrankes.  

Eimantė Juršėnaitė
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(Ne)tradicinės Anželos  ir žygimAnto vestuvės
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Veidai

Vestuvių šventėje dalyvavo  
ir poros augintinė -  
Maltos bišonų veislės Maja

Tuoktuvių dieną Žygimantas 
ir Anžela buvo pasipuošę 
vienodomis apyrankėmis, 
simbolizuojančiomis 7 čakras
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veidai

Pasirinko sau svarbią datą

Žygimantas Anželai pasipiršo praėjusių 
metų vasarą - rugpjūčio 9-ąją, likus dešim-
čiai minučių iki vidurnakčio. Todėl nepai-
sant to, kad šiemet rugpjūčio 9 diena buvo 
trečiadienis, pora vestuvėms pasirinko bū-
tent šią datą. Ir vestuvių fejerverkai dangų 
nušvietė ne, kaip įprasta, vidurnaktį, o laik-
rodžiui rodant 23 val. 50 min.

Nors po sužadėtuvių praėjo metai, An-
žela ir Žygimantas jas pamena taip aiškiai, 
tarsi tai būtų nutikę vakar. „Sužadėtuvių 
žiedą nešiojausi kurį laiką ir laukiau tinka-
mos akimirkos. Mano galva, piršlybų mo-
mentas turi būti neplanuotas, nuoširdus, 
jautrus. Praėjusių metų rugpjūčio pradžio-
je išvykome į Klaipėdą. Smagiai praleidome 
dieną su Anželos draugais ir man šovė min-
tis, kad reikėtų nuvažiuoti prie žinomo 
skardžio - Olando kepurės. Nuvažiavom 
ten, tačiau diena buvo vėjuota ir patraukė-
me atgal į Klaipėdą. Pakeliui sustojome ko-
pose - jūra, smėlis, žvaigždėtas dangus... 
Bandėme jame surasti Mažuosius Grįžulo 
ratus, tačiau mums nekaip sekėsi. Galiau-
siai pradėjome kalbėtis, kaip aplink gražu, 
kokie esame laimingi. Supratau - tai ta aki-
mirka“, - apie sužadėtuves pasakojo jis. Su 
jauduliu tą akimirką prisiminė ir Anžela: 
„Pradėjau ieškoti Mažųjų Grįžulo ratų, o 
už nugaros jau klūpėjo Žygis. Jis man pa-
sakė gražią ir nuoširdžią kalbą, bet buvau 
tokia nustebusi, kad vos išlemenau „Taip“. 
Tiesa, iš susijaudinimo negirdėjau, ką jis 
man sakė, tad paprašiau kalbą pakartoti“. 

Dvasiškai artimos vietos  
paieškos užtruko

Jaunieji atskleidė, kad ilgai svarstė, ar 
tuoktis Žemaitijoje, iš kur kilęs Žygiman-
tas, ar Anželos gimtojoje sostinėje. Galiau-
siai dėl visų patogumo jie nutarė susituok-
ti Vilniaus Išganytojo bažnyčioje. „Prieš 
vestuves aplankėme daugelį bažnyčių, da-
lyvavome mišiose, ieškojome sau dvasiškai 
artimos vietos, kur labai gera aura. Pame-
nu, kai atvykome į Išganytojo bažnyčią, ji 
buvo uždaryta. Šalia bažnyčios esančiame 
vienuolyne buvęs brolis mus įleido pasi-
žvalgyti. Vos tik užėjau, man pasidarė labai 
gera ir mintyse tikėjausi, kad Anžela jau-
čiasi taip pat. Pažvelgiau į ją ir supratau - tai 
ta mums abiem miela vieta, kurioje susi-
tuoksim“, - pasakojo Žygimantas. Porą su-
tuokė ir palaimino kunigas Algirdas Tolia-
tas, nuotakai žengiant prie altoriaus pro-
jekte „X Faktorius“ dalyvavęs choras „Ori-
ginal Copy“ atliko Mortos dainą. „Ši daina 
mums buvo labai graži, o dabar tapo ypa-
tinga. Tikrai esame labai dėkingi chorui, 
kad atvyko iš Kauno ir taip pagražino mūsų 
dieną“, - sakė jaunavedžiai.  Fo
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Nepamiršo tradicijų 

Prieš 3 metus televizijos projekte „X Fak-
torius“ susipažinusi pora jau kurį laiką gyvena 
kartu. Tačiau atlikėjai laikėsi tradicijos ir pasku-
tinę naktį praleido atskirai - jiedu nakvojo vieš-
butyje, o Anželą su nuotakos suknele Žygiman-
tas išvydo tik jai žengiant prie altoriaus. Nuota-
ka jaunikio kostiumą pamatė anksčiau - jį Žygi-
mantas įsigijo, kai pora viešėjo Minske pas An-
želos gimines. Ceremonijai pora pasipuošė vie-
nodomis apyrankėmis, simbolizuojančiomis 
7 čakras.  Prieš ceremoniją nuotaka prisipažino, 
kad naktį miegojo vos porą valandų: „Prieš šven-
tę turėjome daug darbų, galvoje sukosi daugybė 
minčių, tačiau streso nejutau, tik jaudulį ir eu-
foriją. Net negaliu žodžiais apibūdinti to jaus-
mo“. Į savo šventę nuotaka atvyko nedideliu 
raudonu „Alfa Romeo“ automobiliuku, lydima 
mamos ir artimų draugių. 

Pranoko lūkesčius

Po ceremonijos naujai sukurta šeima tryško 
džiaugsmu ir vienbalsiai sakė, kad šventė pra-
noko lūkesčius. „Kai atėjau prie bažnyčios,  
pajutau didžiulį jaudulį ir tikėjau, kad Anželai 
žengiant link altoriaus jaudinsiuosi dar labiau. 

veidai

Žygimantas (viduryje) su 
tėvais, seserimi bei broliu

Anžela Adamovič su mama
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Nuotaka su drauge  
aktore Giedre Giedraityte
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Pirmiausia pamačiau jos mamą ir susigraudi-
nau, o kai išvydau savo būsimą žmoną... Ji 
atrodė nuostabiai!“ - iškart po ceremonijos 
kalbėjo Žygimantas. „Esu žmona! Buvo tiek 
darbo ir jaudulio, o viskas taip greitai įvy-
ko...“ - džiaugėsi Anžela, pasirinkusi Adamo-
vič-Gečienės pavardę. Nuo šiol ant jaunave-
džių piršto puikuosis ir matiniai geltonojo auk-
so žiedai, kurių vidinėje pusėje išgraviruoti 
jiems prasmingi žodžiai ir vestuvių data. „Taip 
nepamiršiu, kada mūsų vestuvių metinės“, - 
humoro jausmo nestokojo jaunikis. Jauną šei-
mą pirmiausia pasveikino artimieji ir geriausi 
draugai, šventėje apsilankė ir grupės „Pop 
Ladies“ narės - Natalija Bunkė su sūnumi 
Kristupu bei Katažina ir Deivydas Zvonkai. 
Linksmai po kiemą lakiojo ir Anželos bei Žy-
gimanto augintinė Maltos bišonų veislės Ma-
ja. Nuotaka patikino, kad šuniukas taip pat 
dalyvaus šventėje ir vestuvinėje fotosesijoje. 

Tranki šventė ir neplanuota 
romantika 

Vestuvių puota vyko Trakuose, joje daly-
vavo apie 60 svečių, kai kurie jų - iš Baltaru-
sijos atvykę Anželos giminaičiai. Atlikėjai at-
skleidė, kad iš pradžių savo šventę norėjo 

patikėti planuotojai, tačiau galiausiai viską 
organizavo patys, dekoracijomis taip pat pa-
sirūpino jie. „Galbūt tai nebuvo visiškai tra-
dicinės vestuvės, tačiau tas tradicijas, kurios 
mums atrodo mielos, prasmingos ir artimos, 
pavertėme savo šventės dalimi“, - sakė Žy-
gimantas. 

Kur praleis medaus mėnesį, jauna šeima 
dar nesuplanavo. „Jau seniai buvome nu-
sprendę, kad tai vyks ekspromtu. Vos tik pa-
baigsime pradėtus darbus, drauge susėsime 
ir susirasime kelionės bilietus. Galbūt galė-
sime paatostogauti kiek ilgiau, o kai pasibaigs 
pinigai, sugrįšime“, - juokavo Ž.Gečas.  

veidai

Atlikėja ir grupės „Pop Ladies“ narė 
Natalija Bunkė su sūnumi Kristupu

Dainininkė ir grupės „Pop Ladies“ narė Katažina  
Zvonkuvienė ir prodiuseris bei kūrėjas Deivydas Zvonkus

Vestuvių svečių laukė 
gausios vaišės
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Žinoma radijo ir televizijos laidų vedėja 
Gabrielė Martirosianaitė (26) vieną 
apniukusią vasaros dieną dalyvavo jaukio-
je fotosesijoje ir pasimatavo nidos gamtos 
įkvėptus, pajūriu dvelkiančius ir šilčiau-
sius prisiminimus saugančius „salanidos“ 
megztinius bei tapo jų veidu. 

„Šioje fotosesijoje susijungė Neringos 
kraštas, kuris mane pavergė dar vaikystėje, 
ir „Salanidos“ kūriniai, kuriuos labai mėgstu, 
dėviu pati ir dovanoju mylimiausioms mote-
rims savo gyvenime. Esu tikriausia „Salani-
dos“ megztinių gerbėja - savo spintoje jų tu-
riu net 4, taip pat esu padovanojusi po megz-
tinį savo mamai ir sesei. Reklamuoju tai, ką 
iš tiesų pati nešioju ir kuo tikiu. Esu paten-
kinta ir  fotosesija - pirmą kartą nuoširdžiai 
jaučiuosi savimi, be sunkaus makiažo ir tokia, 

kokią save matau pati“, - įspūdžiais dalijosi 
Gabrielė Martirosianaitė.

Ženklo „Salanida“ kūrėjos Silva Rindze-
vičiūtė ir Gabrielė Kerpytė sako, kad Nida 
fotosesijai pasirinkta neatsitiktinai - tai vienas 
nuostabiausių gamtos kampelių, kuris turi 
būti išsaugotas, o greitoji mada ne visada 
draugiška gamtai: „Kasmet pasaulyje paga-
minama apie 80 mlrd. drabužių vienetų ir mi-
lijardai jų atsiduria sąvartynuose. Mes norime 
prisidėti prie atsakingos mados ir kurti dra-
bužius, kurie būtų nekenksmingi aplinkai, 
drabužius, kurie nebūtų išmetami po kelių 
apsirengimų. Gyvendamos šiomis idėjomis 
šią vasarą į „Salanidos“ megztų drabužių li-
niją įvedėme naują pluoštą - perdirbto džinso 
medvilnę. Tai siūlas, pagamintas iš senų džin-
sų ir atgimęs antrą kartą. Tikimės, kad anks-
čiau ar vėliau žmonės tai įsisąmonins ir norės 
susitapatinti su tvarios mados idėjomis, o 
greitosios mados kultūra sulėtės.“

G.Martirosianaitė tapo gamtai 
nekenksmingo prekės ženklo veidu

veidai

Ra
im

on
do

s V
yš

ni
os

 n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  1 8 13

veidai

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

Plaukimas 
baidarėmis

Labai mėgstu vandenį 
ir esu įsitikinusi, kad vasa-
rą reikia turėti kuo daugiau 
su vandens telkiniais susi-
jusių veiklų. Tai labai pui-
kus pasirinkimas norint ge-
rai praleisti laiką su draugų 
kompanija. 

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 vasariškos pramogos gamtoje 
pagal ramintą vyšniauskaitę-vasiliauskienę

Neragautų griliaus 
patiekalų 
degustavimas  

Ant griliaus keptas mais-
tas yra vienas didžiausių va-
saros malonumų! Tikrai ver-
ta pabandyti naujus receptus, 
atrasti neragautus skonius, 
išsikepti  žuvies, sūrio, pasi-
gaminti mėsainių ar pana-
šiai. Kad būtų smagiau - pa-
sikvieskite draugų!

3

PasiPlaukiojimas 
vandenlente

Galbūt vasarą kiek tin-
gu sportuoti, tad plaukio-
dami vandenlente ne tik 
gerai praleisite laiką, bet ir 
išjudinsite visus kūno rau-
menis. 

1

Vasara tirpsta nenumaldomu greičiu, 
tad, kol dar orai leidžia, radijo laidų  
vedėja Raminta Vyšniauskaitė-
Vasiliauskienė (30) pataria negaišti 
laiko ir gerai praleisti likusius šiltus  
savaitgalius gamtoje. kokios veiklos  
jai atrodo pačios smagiausios? 

Puslapius parengė Eimantė JuršėnAiTė
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Neseniai karališkieji rūmai paskelbė, 
kad princas Henrikas po savo mirties ne-
nori būti palaidotas šalia žmonos Roskildės 
katedroje. „Tai mano žmona, o ne aš gali 
pakeisti sprendimą“, - žiniasklaidai sakė 

Henrikas. „Jei ji nori, kad mes būtume pa-
laidoti kartu, turi suteikti man karaliaus 
konsorto titulą“, - pridūrė princas. Tradi-
ciškai Danijos karališkoji pora laidojama 
Roskildės katedroje. Skulptorius Bjornas 

Norgardas (Bjorn Norgaard) jau sukūrė 
jiems abiem sarkofagą.

Princas Henrikas niekada neslėpė, kad 
nėra laimingas turėdamas princo titulą. 
2016-aisiais jis išėjo į pensiją ir atsisakė prin-
co konsorto titulo. Atėjo metas, kad vyrai 
būtų prilyginti moterims, dar 2009-aisiais sa-
kė prancūziškų šaknų turintis princas. Kara-
lių sutuoktinės paprastai gauna karalienės 
titulą. Todėl jis, kaip karalienės vyras, norėtų 
karaliaus titulo.

Vieši princo Henriko priekaištai žmonai Danijos karalienei

K.Istvudo pagarba ir duoklė didvyriškumui

Kol kas pavadinimo neturintis pro-
jektas bus paremtas draugų Entonio 
Sad lerio (Anthony Sadler), Aleko Skar-
latoso (Alek Skarlatos) ir Spenserio 
Stouno (Spencer Stone) bei žurnalisto 
Džefrio E.Sterno (Jeffrey E.Stern) kny-
ga „15:17 traukinys į Paryžių: tikra is-
torija apie teroristą, traukinį ir tris he-
rojus amerikiečius“ („The 15:17 to Paris: 
The True Story Of A Terrorist, A Train, 
And Three American Heroes“).

2015 metų rugpjūčio mėnesį trijulė, 
iš kurių vienas buvo Oregono naciona-
linės gvardijos karys, o dar vienas tar-
navo JAV karinėse oro pajėgose, iš Ams-
terdamo į Paryžių važiavusiame trauki-

nyje sutramdė ginkluotą vyrą, kaip tei-
giama, turėjusį tiek amunicijos, kad jos 
būtų užtekę nužudyti 500 žmonių.

Amerikiečiai parbloškė ir sutramdė 
Maroko pilietį, 25-erių Ajubą el Chaza-
nį (Ayoub El Khazzani) po to, kai šis 
išėjo iš tualeto apsiginklavęs Kalašni-
kovo automatu, automatiniu pistoletu 
bei peiliu ir šovė į keleivį bei rimtai jį 
sužeidė.

Nuo to laiko jie laikomi didvyriais 
tiek JAV, tiek Prancūzijoje. Čia jiems 
net buvo įteikti Garbės legiono ordinai - 
aukščiausi šalies apdovanojimai.

Pranešama, kad K.Istvudas juostos 
filmavimą tikisi pradėti dar šiemet.

Režisierius Klintas istvudas (Clint Eastwood, 87) kino juostoje įamžins 
tikrą trijų amerikiečių, užkirtusių kelią įvykti išpuoliui į Paryžių vykusiame 
traukinyje, istoriją.

danijos karalienės MaRgREtės (Margrethe, 77) vyras princas HEnRiKas (Henrik, 83) 
pasigenda pagarbos iš savo žmonos. „Ji daro iš manęs kvailį. aš susituokiau su karalie-
ne ne todėl, kad būčiau palaidotas Roskildėje“, - sakė princas danų bulvariniam laikraš-
čiui „seog Hor“. Šio viešo kaltinimo priežastis nėra nauja: princas norėtų būti karalius.
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ŽvaigŽdės

Galbūt sunku tuo patikėti, bet kažkada šie garsūs žmonės dirbo mokytojais - 
dažniausiai norėdami užsidirbti pragyvenimui. Kadangi šis darbas nebuvo jų  
pašaukimas, mokytojavimas jiems tebuvo laikina stotelė kelyje į šlovę.

stivenas kingas (stephen king, 69)

Šiandien tuo sunku patikėti, bet garsiojo ra-
šytojo S.Kingo romanų iš pradžių niekas neno-
rėjo spausdinti. Kad išmaitintų žmoną ir vaikus, 
amerikietis dirbo Hempdeno mokykloje (Meino 
valstija) mokytoju. Tik kai viena leidykla nutarė 
išleisti „Kerę“ ir knyga sulaukė pasisekimo, 
S.Kingas galėjo atsisakyti darbo su mokiniais.

„Sėkmės dedamosios yra tokios: pirma, rei-
kia išlaikyti mokinių dėmesį, jiems reikia paro-
dyti, kad dauguma taisyklių yra gana paprastos. 
Aš visada pradėdavau sakydamas: galvokite ne 
vien apie netaisyklinguosius veiksmažodžius, 
bet prisiminkite, kad reikia suderinti veiksnį ir 
tarinį. Dar sakydavau, kad jeigu sugebate pagal 
instrukciją surinkti mašinos modelį arba baldą, 
parašyti sakinį taip pat sugebėsite.“

silvesteris stalonė (sylvester stallone, 71)
Mokydamasis aktorinio meistriškumo, būsimoji „Rokio“ ir „Rembo“ žvaigždė pinigų prisidurdavo dirbdamas mokytoju. Tiesa, jis dėstė ne akademines disciplinas, o fizinę kultūrą - dirbo sporto salėje.

Bilis kristalas (Billy Crystal, 69)

Filmo „Kai Haris sutiko Salę“ žvaigždė bu-
vo pavaduojantis mokytojas vienoje Long Ai-
lendo mokyklų - taip jis užsidirbdavo gyveni-
mui, kol vaikščiojo į atrankas. B.Kristalas taip 
pat padėdavo mokytojams sporto salėje.

stingas (65)
Garsusis muzikantas Stingas, kurio tikrasis vardas yra Gordonas Samneris (Gordon Sum-ner), net dvejus metus katalikiškoje Šv.Pauliaus mokykloje Kremlingtone mokinius mokė anglų kalbos. Tiesa, jam nelabai sekėsi: muzikantas prisipažįsta, kad vaikų beveik nieko neišmokė. Užtat būtent dirbdamas mokytoju Stingas su-prato, kad nori būti muzikantas: vakarais po pamokų jis grojo džiazo grupėje.

„Dirbdamas mokytoju buvau pragare. Vai-kus įkvėpdavau tik pasakodamas jiems apie tai, ką pats mėgstu ir kas įkvepia mane, - o tai yra poezija ir futbolas. Daugiau nieko mokyti ne-sugebėjau.“

Garsenybės, kurios  kadaise mokytojavo

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  1 8 17

ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

DžorDžas 
orvelas  
(George orwell,  
mirė 1950 m.)

Erikas Arturas 
Bleras (Eric Arthur 
Blaire) - taip iš tiesų 
vadintas anglų rašyto-
jas, publicistas ir žur-
nalistas, - būdamas 
maždaug 30-ies, kurį 
laiką dėstė privačioje 
berniukų mokykloje 
Londone, nes iš lite-
ratūros visiškai nega-
lėjo išgyventi.

Hju Džekmenas (Hugh jackman, 48)

Mažai kas žino, kad gražuolis Holivudo garsenybė 

Hju taip pat dirbo mokytoju - apie metus dėstė anglų 

kalbą prestižinėje Apingemo mokykloje Didžiojoje Bri-

tanijoje. Nors pats aktorius šią patirtį prisimena sarkas-

tiškai, buvę kolegos teigia, kad būsimasis aktorius pa-

darė labai gerą įspūdį.
„Aštuoniolikametis australas, kuris moko anglų kal-

bos būrį anglų vaikų. Aš galvojau: „Jeigu tai būtų mano 

paties mokykliniai metai, aš ne juokais piktinčiausi“, - 

sakė aktorius, prisimindamas tuos mokytojavimo metus.

Garsenybės, kurios  kadaise mokytojavo

Būdama 25-erių, „Hario Pote-
rio“ autorė išvažiavo į Portugaliją, 
kur vakarais dėstė anglų kalbą. Ten 
Dž.Rouling ištekėjo, bet santuoka 
greitai žlugo - praėjus vos porai mė-
nesių, kai Džoana pagimdė dukrą. 
Nors knygos idėja Dž.Rouling atėjo 
į galvą prieš išvykstant į Portugali-
ją, ji rimtai kibo ją rašyti tik grįžusi 
į tėvynę, kai be darbo ir su vaiku ant 
rankų gyveno iš socialinės pašalpos 

ir, kaip sakė pati, save laikė visiška 
nevykėle.

„Aš pagalvojau - o kodėl neišva-
žiavus į užsienį padirbėti mokytoja? 
Taip ir atsidūriau Porte, Portugali-
joje, mano mokiniams buvo nuo 8 
iki 62 metų. Daugiausia tai buvo pa-
augliai, besiruošiantys egzaminams, 
bet dar ateidavo verslininkai ir na-
mų šeimininkės. 14-17 metų vaikai 
buvo mano numylėtiniai.“

Džoana roulinG 
(joanne rowling, 52)
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StiliuS

Kalėdų giesmės vasarą? Kodėl gi ne?! Kai Europą ir 
Paryžių alino karštis, prancūzų dizaineris Žanas  
Polis Gotjė (Jean Paul Gaultier) Paryžiaus aukštosios 
mados savaitėje, pristatydamas savo kolekciją  
2017-2018 metų rudeniui ir žiemai, ant podiumo  
sukūrė sniego taką ir parodė kolekciją, įkvėptą  
slidinėjimo kurortų. Modeliai demonstravo didelius 
megztinius, pūstas liemenes ir striukes. Daugelį  
vakarinių suknelių ir kitų modelių įkvėpė indiškas  
saris. Nemažai suknelių ar palaidinių dizaineris nusėjo 
 „Swarovski“ ir kitais kristalais, primenančiais sniegą. 
O šilta kailinė kepurė su tiulio ar krepo suknele -  
puikus būdas maišyti sezonus. Dizaineris pasirūpino, 
kad rudenį ir žiemą moterys nešaltų: itin šiuolaikiniai 
kašmyro paltai, triušio kailio striukės, megztiniai su 
audinės pamušalu arba dygsniuoto aksomo kailis - 
visa tai tikrai šildys. Įmantriuose drabužiuose -  
į audinį įspausti vaizdai, primenantys fotografijas.
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„Swarovski“ ledo 
kristalai perregimame 
tiulio viršuje

EPA-Eltos nuotr.
Ant galvos ir ant kojų - 
tikras ir netikras kailis
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StiliuS

Šildys kašmyro 
megztiniai su 

audinės pamušalu
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StiliuS

Ryškiausia sezono 
tendencija - sidabrinis 
ir auksinis spindesys 
ir drabužiuose, ir 
aksesuaruose

Sukneles, net 
paltus, įkvėpė 
indiškas saris

EPA-Eltos nuotr.

Kolekcijos 
akcentas - 
asimetrija

Parengė  
Jurga DRUNGILAITĖ
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Nors iki kalendorinio rudens 
pradžios liko nedaug, stilistė pata-
ria neskubėti pirkti šiltų rudeninių 
paltų ar aulinių batų. Ji drąsina ne-
bijoti klasikinį stilių derinti su 
sportiniu. „Kol dar turime saulėtų, 
šiltų dienų, nebijokite įsigyti ryš-
kias kelnes ar sijoną, kurį puikiai 
priderinsite prie klasikinių marš-
kinių ar sportinio džemperio. Taip 
pat išdrįskite sportinę arba laisva-
laikio aprangą derinti su aukšta-
kulniais. Tai šiuo metu yra tikras 
mados klyksmas“, - pataria 
V.Šaulytė. Ji siūlo nepamiršti ir 
akinių nuo saulės, skarelių, kurias 
galima rišti po kaklu ir ant galvos, 
blizgančių kojinių. Būtent mažytės 
detalės gali tapti įvaizdžio akcentu. 

Smalsaujančioms, kas gi bus 
madinga rudenį, stilistė pataria 
nesivaikyti tendencijų, o rinktis 
tai, kas tinka figūrai. Na, o toms, 
kurioms mados tendencijų išma-
nymas padeda atnaujinti gardero-
bą, V.Šaulytė siūlo atkreipti dėme-
sį į klasikinius kostiumėlius, ke-
lius dengiančius batus, kurie vis 
dar yra mados olimpo viršūnėje. 
Specialistė rekomenduoja nepa-
miršti geros kokybės klasikinių 
marškinių ir palto ar per didelio 
(angl. oversized) megztinio. „Svar-
biausias dalykas renkantis drabu-
žius yra praktiškumas ir tai, kad 
juos nebūtų sunku priderinti prie 
turimo garderobo“, - šypsosi  
V. Šaulytė.

Žinoma stilistė Viktorija Šaulytė neslepia - be mados ji negalėtų 
gyventi. Stilistų dueto „ŠaŠa“ įkūrėja rengia populiarias televizijos 
laidų žvaigždes, o jos klientės - moterys, kurioms apsipirkinėjant 
svarbi specialisto nuomonė. V.Šaulytė apsilankė itališkų prekės  
ženklų „Chic“ parduotuvėje, parinko ir pademonstravo keletą stilin-
gų derinių besibaigiančiai vasarai ir ateinančiam rudens sezonui. 

AprAngos kodAs

Stilistės Viktorijos 
Šaulytės patarimai  rudeniui
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AprAngos kodAs

Aukštakulnius galima derinti ir  
su sportiniu džemperiu

vido Černiausko nuotr.

Viktorija Šaulytė 
ragina nebijoti 
klasikinio stiliaus 
ir paįvairinti jį 
įvairiomis detalėmis

Šio sezono mados  
klyksmas - sportinio  
ir klasikinio  
stilių sintezė

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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 Grožio paletė

Būtina turėti bent  
7 grožio priemones

Pasiteirauti, koks vidutinis šalies moterų 
naudojamos kosmetikos kiekis, paskatino ne-
seniai pasirodžiusi modelio ir tinklaraštinin-
kės Simonos Burbaitės knyga „Tavo geriausia 
draugė“, kurioje ji teigia, kad kiekviena mo-
teris turėtų turėti bent 7 grožio priemones. 
Vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ „Facebook“ 
profilyje atlikta apklausa S.Burbaitei sukėlė 
nuostabą. „9 kosmetikos produktai - puikus 
rezultatas. Manau, kad moterų susidomėjimas 
kosmetika tikrai auga, ypač didėja domėjima-
sis grožio produktų sudėtimi, daugiau galvo-
jama apie tai, kokį poveikį tai turi odai“, - tei-
gia tinklaraščio „simonaburbaite.com“ autorė. 
Anot jos, 7 veido priežiūros priemonės yra 
optimalus skaičius.

„Nors šiandien veido oda ir jos priežiūra 
itin mistifikuojama - nereikėtų pamiršti, kad 
tai tėra viena iš kūno dalių, tiesiog pėdas, 
kojas, rankas galime uždengti ar paslėpti, o 
veidas - visada matomas. Tad sutinku, kad 
jam reikalinga ypatinga priežiūra, tik nebūti-
na visko taip sureikšminti. Svarbu pasirinkti 
tinkamus priežiūros produktus ir susikurti 
kasdienius grožio ritualus, nes aštuoniolikos 
turime tokį veidą, kokį dovanojo gamta, tris-
dešimties - kokį susikūrėme pačios, keturias-
dešimties - kokio nusipelnėme“, - sostinės 
Mindaugo g. įsikūrusios grožio vaistinės ati-
darymo metu kalbėjo modelis S.Burbaitė.

Ji atvirauja, kad pirkdama veido ir kūno 
priežiūros priemones vadovaujasi nuomone, 
kad svarbiausia yra kokybė, o ne kiekybė. 

„Veidas yra mano darbo įrankis, todėl didžiau-
sią dėmesį skiriu naudojamų produktų koky-
bei ir jų paieškai. Atvirai sakau, kosmetiką 
perku vaistinėje ir ypatingą dėmesį skiriu 
kokybei. Ypač veido odos priemonėms: kre-
mams, valikliams, šveitikliams, dekoratyvinei 
kosmetikai“, - pasakoja manekenė.

kosmetologės patarimas

Kosmetikos specialistė Greta Simonaity-
tė pritaria, kad nereikia apkrauti veido bega-
le kosmetikos priemonių, užtenka turėti ke-
lis kokybiškus produktus. „Kaip kosmetologė 
galiu pasakyti, kad veido priežiūrai pakanka 
trijų pagrindinių produktų, kurie užtikrins 
švarą ir higieną - tai prausiklis, tonikas ir 
veido kremas. Kalbant apie dekoratyvinę kos-
metiką - užtenka akių tušo ir lūpų blizgio, taip 
natūraliai pabrėšite savo grožį“, - teigia „Eu-
rovaistinės“ atstovė G.Simonaitytė.

Specialistė rekomenduoja ryte ir vakare 
nusiprausti veidą prausikliu, kad pašalintu-
mėte nešvarumus. „Po prausimo reikėtų nau-
doti toniką, kuris atkurs odos PH, bei kremą, 
kuris drėkins ir pripildys odą trūkstamų me-
džiagų. Tada jau galite galvoti apie makiažą, 
tačiau nepamirškite jo vakare nusiplauti“, - 
pataria grožio specialistė.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

ApklAusA: 
lietuvės moters kosmetinėje - 9 kosmetikos priemonės

Modelis ir tinklaraštininkė Simona Burbaitė 
pataria daugiau dėmesio skirti tinkamų  
veido priežiūros priemonių pasirinkimui

Socialiniame tinkle „Facebook“  
pasiteiravus, kiek kosmetikos produktų 
moterys turi savo kosmetinėse,  
paaiškėjo, kad vidutiniškai lietuvės  
naudoja po 9 kosmetikos priemones.  
Tarp dalyvių buvo ir teigiančių, kad  
naudoja net 60 priemonių ir joms laikyti 
prireikia atskiros spintelės vonioje.

Būtiniausios veido priežiūros 
priemonės:

1. Veido prausiklis (micelinis vanduo);
2. Veido šveitiklis (švelnios 

konsistencijos);
3. Ląstelinio vandens purškiklis arba 

kita tonizuojamoji priemonė;
4. Drėkinamasis serumas ar gelis;
5. Paakių kremas;
6. Drėkinamasis kremas;
7. Veido kaukė.
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SavijautoS kodaS

liūdna statistika

Pagal mokslininkų prognozes jau 2025 m. 
nutukę bus 20 proc. Žemės gyventojų. Ši 
prob lema yra aktuali įvairiausių profesijų ir 
socialinės padėties, amžiaus, abiejų lyčių 
žmonėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamo-
sios vietos. Antsvorio turi apie 50 proc. Eu-
ropos gyventojų, o 30 proc. iš jų yra nutukę. 
Blogiausia, kad šie rodikliai auga tarp jauni-
mo. Nutukimas tampa globaline epidemija. Ir 
problema yra gerokai sudėtingesnė negu vien 
pasikeitęs drabužių dydis. Nutukimas būna 
rimtų ligų priežastis. Arterinė hipertenzija, 
cukrinis diabetas, reprodukcinės funkcijos 
sutrikimai, aterosklerozė - tai toli gražu ne 
visos ligos, kurias gali sukelti nutukimas. O 

dar žmonės tiesiog nori būti liekni ir gražūs. 
Daugelis šiandien nuleidžia rankas ir nebe-
kovoja su nereikalingais kilogramais. Bet spe-
cialistai mano, kad sau padėti galima, pavyz-
džiui, atsisakant valgyti po šešių vakaro.

kodėl vakare pavalgius kaupiasi 
riebalai?

„Aš nevalgau po šešių“, - šiuos žodžius bent 
kartą gyvenime sakė kiekvienas žmogus, kurį 
jaudina sveikatos ir nereikalingo svorio prob-
lema. Daugelis dietologų šį būdą atsikratyti 
susikaupusių kilogramų palaiko. Kodėl?

1 Po darbo dienos žmogui energijos rei-
kia ne taip ir daug, juk jo aktyvumas 

sumažėja, o kalorijos, kurios į organizmą pa-

tenka vakare, nespėja sudegti ir virsta rieba-
lų sluoksniais.

2 Dar viena priežastis, dėl kurios ver-
ta atsisakyti valgyti po šešių, - vi-

savertis miegas pilnu skrandžiu yra neįma-
nomas. Kai žmogus yra horizontalioje pa-
dėtyje, virškinimo organams sunku dirbti, 
kalorijos neišeikvojamos, todėl ant šonų 
nugula riebalai.

3 Trečioji priežastis, dėl kurios reikėtų 
atsisakyti valgyti vakare, - fermentų ak-

tyvumas. Jo pikas sutampa su pusiaudieniu, o 
vakarop vis mažėja. Todėl viskas, kas suvalgoma 
vakare, kaip akmuo guli skrandyje iki ryto. Dėl 
to ne tik kaupiasi nereikalingi kilogramai, bet ir 
gali sutrikti įvairių organizmo sistemų veikla.

Dėl aiškumo reikia pasakyti: postulatas, 
kad valgyti po šešių yra kenksminga, yra ak-
tualus tiems, kurie eina gulti apie 22 val. Jei-
gu žmogus gulasi miegoti apie vidurnaktį, 
vakarieniauti jis gali ir vėliau. Esmė - ne skai-
čius „6“ laikrodyje, o tam tikras laiko inter-
valas, kurį būtina išlaikyti prieš miegą neval-

Kai žmogus yra 
horizontalioje 
padėtyje, viršKinimo 
organams sunKu 
dirbti, Kalorijos 
neišeiKvojamos, todėl 
ant šonų Kaupiasi 
riebalai

Viena labiausiai paplitusių šiuolaikinės visuomenės problemų - antsvoris.  
Pagal PSO statistiką daugiau kaip 1 milijardas planetos gyventojų turi sveikatos 
problemų dėl nereikalingų kilogramų. Taigi stebėti savo svorį yra gyvybiškai svarbu. 
Bet tai daryti nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Kaip nevalgyti po šešių  ir nesikankinti

laisvalaikis 2 0 1 7  r u g p j ū č i o  1 8 27

gant. Svarbiausia - tikslus grafikas, padedan-
tis sureguliuoti procesus organizmo viduje.

Kartais alkio jausmas būna susijęs su 
maisto medžiagų apykaitos ypatumais. Jeigu 
yra panašių problemų, organizmui reikia pa-
dėti. Pavyzdžiui, norint pagerinti medžiagų 
apykaitą, vertėtų pavartoti cinamono. Cina-
monas ne tik silpnina miltinių produktų ir 
saldėsių potraukį, padeda deginti riebalus, 
bet ir normalizuoja cukraus kiekį kraujyje, 
didina darbingumą ir gerina nuotaiką.

O dar vakarais žmones traukia prie šal-
dytuvo, kai jie bando atsipalaiduoti po sunkios 
dienos, įprato valgyti prie televizoriaus arba 

negali atsispirti saldumynams. Daugelis 
skundžiasi, kad vakarais šaldytuvas juos trau-
kia tarsi magnetas. Bet galima tai įveikti.

Būdai susitvarkyti  
su „vakariniu apsirijimu“

1 Pašalinkite labai kaloringus 
produktus iš savo šaldytuvo.

Juk viena yra suvalgyti obuolį ar saliero 
ir visai kas kita - pyragaitį arba sumuštinį su 
sviestu ir šonine.

2 Mylėkite save ir savo organizmą, 
pratinkitės prie naujo mitybos 

režimo pamažu.
Gyvenimo ir mitybos režimo pasikeitimas 

gali išmušti iš vėžių bet ką. Todėl rekomen-
duojama vakarinių porcijų atsisakyti pamažu. 
Jei užsimanėte valgyti, bet jau negalima, pra-
vartu išgerti stiklinę vandens. Jeigu alkis ne-
pasitraukė, galite organizmui pasiūlyti obuo-
lį arba stiklinę kefyro.

3 Maitinkitės dažnai ir 
reguliariai.

Norint nevalgyti po šešių, reikia spėti vis-
ką suvalgyti iki šešių... Tai, aišku, juokas, bet 
ir dalis teisybės čia yra. Norint numaldyti 
vakarinį apetitą, reikia neignoruoti pusryčių, 
o dieną užvalgyti 5-6 kartus. Tai neleis kilti 
žvėriškam alkiui. Ir, aišku, reikia peržiūrėti 
dienos racioną. Jokių rūkytų gaminių ir šo-
koladukų, tik daržovių salotos, vištos krūti-
nėlė arba kalakutiena, žuvis, varškė, žalumy-
nai. To visiškai pakanka, kad visą dieną jaus-
tumėtės sotūs.

4 Padėkite savo organizmui 
laikytis tinkamo mitybos režimo.

Viena pagrindinių „vakarinių“ problemų - 
saldumynai. Užtenka suvalgyti vieną saldainį, 
kad įsisiautėtų žvėriškas apetitas. Jeigu valios 
atsisakyti saldumynų nepakanka, reikėtų var-
toti papildus, aprūpinančius organizmą ląste-
liena ir vitaminais.

5 Pergudraukite alkį, vakaro 
valgymą keiskite gėrimu.

Vanduo, nesaldi arbata, kefyras tinka po 
šešių, jeigu alkis neduoda ramybės. Bet šių 
gėrimų kiekį vis dėlto vertėtų riboti. Priešin-
gu atveju atsibusite aptinę.

6 Nevalgykite vakarienei to, 
ką galima atsidėti rytui.

Dietologai pataria pasinaudoti paprasta 
psichologine gudrybe: kai labai norisi ką nors 
suvalgyti vakare, skanėstą pasidėkite į šal-
dytuvą ir pasakykite sau: „Suvalgysiu tai per 
pusryčius.“

7 Naudokite „nukreipiamuosius 
manevrus“.

Dar galima pabandyti nukreipti mintis nuo 
valgymo vakare: susigalvoti vakarui įdomų 
užsiėmimą, palepinti save kuo nors maloniu, 
bet ne valgiu. O dar verta pamėginti išsiva-
lyti dantis anksčiau negu prieš pat gulantis - 
organizmui tai bus signalas: „viskas, jau ne-
valgysiu“.

Kad ir kaip sunku atrodytų atsisakyti val-
gyti vakare, tai yra įpratimo klausimas. Pa-
tirtis rodo: užtenka prasilaikyti 3 savaites, ir 
problemos neliks. Svarbu, kad perėjimo prie 
naujo mitybos režimo procesas būtų neskaus-
mingas, nereikia savęs kankinti. Mylėkite 
save, rūpinkitės savo organizmu ir jam padė-
kite. Ir tuomet visuomet būsite sveiki, jus 
lydės džiaugsmas ir sėkmė!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

SavijautoS kodaS

n Užtenka prasilaikyti nevalgius vakarais 

3 savaites, ir problemos neliks 

faktas

Esmė - nE skaičius 
„6“ laikrodyjE, o 
tam tikras laiko 
intErvalas, kurį 
būtina išlaikyti priEš 
miEgą nEvalgant
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kaip nevalgyti po šešių  ir nesikankinti
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Daugybė Pikaču kostiumais vilkinčių parado da-
lyvių žygiavo, o gerbėjai fotografavo ir filmavo šį jau 
tradicija tapusį renginį. Tie, kas nedalyvavo eitynėse, 
o tik stebėjo renginį, buvo pasipuošę Pikaču atribu-
tika (marškinėliais, kepuraitėmis). „Pikachu“ festi-
valis šiame antrame pagal dydį Japonijos mieste ren-
giamas nuo 2014 metų. Pirmą kartą paradas sureng-
tas atšvęsti taip ilgai lauktą naują pokemonų filmą, 
o dabar jis evoliucionavo į šokių festivalį, kuriame 
gausu įvairiausių renginių, trunkančių ištisą savaitę.

Kai kurie žiūrovai atvyko į renginio vietą tikėda-
miesi rasti retų pokemonų, „išperinti“ kiaušinių ar 
pakovoti. Tačiau festivalio organizatoriai patikino, 
kad „Pokemon Go“ programa neturi ryšių su šiuo 
paradu ir jokių stebuklų tikėtis neverta - jie siūlė 
pasidžiaugti realybe ir tiesiog linksmai praleisti laiką 
su šeima ar draugais.

Pokemonai, arba kišeniniai monstrai, gyve-
nantys Pokemonų pasaulyje, - tai pasaulyje žino-
mi filmų, serialų, kompiuterinių žaidimų veikėjai. 
Juos 1995 metais sukūrė japonas Satošis Tajiris. 
Apie pokemonus pasaulis buvo primiršęs, bet jie 
ir vėl iškopė į populiarumo viršūnes sugrįždami 
žaidimo „Pokemon Go“ pavidalu.

KaleidosKopas

Didžiausias pasaulyje 
techno vakarėlis
Ciuriche (Šveicarija) savaitgalį šėlo kasmetinis techno muzikos paradas 

„Gatvės paradas“ („Street Parade“), pagrįstai vadinamas didžiausiu techno 

vakarėliu pasaulyje. Elektroninės muzikos gerbėjai iš viso pasaulio žygiavo 

Ciuricho gatvėmis lydėdami 30 sunkvežimių, iš kurių sklido įvairiausių 

elektroninės muzikos stilių muzika. 1992 metais  prasidėjęs „Gatvės pa-

radas“, kuriame buvo susirinkę apie 1000 dalyvių, dabar kasmet surenka 

šimtus tūkstančių pašėlti susirinkusių elektroninės muzikos gerbėjų.

Pokemonų paradas Japonijoje
Kasmetiniame pokemonų Pikaču (Pikachu) festivalyje „Pikachu Carnival Parade“ Jokohamoje 
(Japonija) rugpjūčio 7-14 dienomis susirinko tūkstančiai pokemonų gerbėjų, kurių, „Pokemon 
Go“ žaidimui prieš keletą metų pasiekus populiarumo aukštumas, kasmet vis daugėja.

EPA-Eltos nuotr.
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„UAB „Respublikos leidiniai“ 2018 me-
tų prenumeratos reklamoje nuo 2017 m. 
gegužės 30 d. iki birželio 29 d. be Gintarės 
Janulaitytės-Žarkovos žinios ir išankstinio 
aiškiai išreikšto sutikimo, komerciniais 
tikslais panaudojo Gintarės Janulaitytės-
Žarkovos atvaizdą. Atsiprašome.

kavinėje vyrų prašoma 
mokėti daugiau už moteris

Vienoje Australijos Melburno miesto 
kavinėje vyrams pateikiama 18 proc. di-
desnė sąskaita nei moterims. Prie įėjimo 
įrašas ant lentos skelbia, kad vyrai Aus t-
ralijoje vis dar uždirba daugiau nei mote-
rys, remiantis neseniai paskelbtu tyrimu - 
18 proc. Todėl jie ir turį mokėti daugiau.

Papildomai surenkami pinigai esą 
skiriami moterų projektams. Viena vega-
niško maisto kavinės įkūrėjų Aleksand ra 
O’Brajan (Alexandra O’Brien) televizijos 
stočiai „Channel 7“ aiškino, kad priemo-
ka reikalaujama tik vieną savaitę per 
mėnesį ir yra laisvanoriška.

„Kol kas dar niekas neatsisakė mokė-
ti. Pinigai juk skiriami geram tikslui“, - 
sakė A.O’Brajan ir pridūrė: „Jei vyras 
(priemokos) mokėti nenori, mes jo neiš-
mesime“. Jei priemoka būtų privaloma, 
tada esą būtų galima tikėtis ir skundų.

Australijos įstatymai dėl apsaugos 
nuo diskriminacijos yra gana griežti.

toronto policininkas 
vagiui nupirko drabužių

Prekybos centre Toronte 18 metų vaiki-
nas buvo pagautas bandantis pavogti dra-
bužių, kuriais galėtų apsirengti eidamas į 
darbo pokalbį. Kai konsteblis Niranas Džei-
janesanas (Niran Jeyanesan) atvyko sulai-
kyti vagišiaus, jį taip sujaudino jaunuolio 
istorija, kad šis nusprendė už savo pinigus 
nupirkti jam reikiamų drabužių.

Neseniai pareigūnas atskleidė, kad do-
vanotais rūbais apsirengusiam vaikinui 
pavyko gauti darbą. Praėjusį pirmadienį 
jaunuolis prekybos centre „Wallmart“ ban-
dė pavogti marškinius, kaklaraištį ir koji-
nių porą. „Susidūręs su gyvenimiškais 
sunkumais, šis jaunas žmogus norėjo pats 
išspręsti problemas - gauti darbą ir taip 
aprūpinti savo šeimą“, - teigė Kanados po-
licijos pareigūnas. Vaikinas konstebliui 
pasipasakojo, kad dėl tėvo ligos jo šeima 
išgyvena itin sunkius laikus. To paties pa-
reigūno geranoriškų draugų dėka dabar 
darbą turi ir jaunuolio tėvas.

Įdomu

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Kad visuomenė būtų labiau informuota apie 
liūtų padėtį gamtoje bei siekiant pabrėžti  
šių gyvūnų svarbą, kasmet pažymima  
Pasaulinė liūtų diena. Ši diena - rugpjūčio  
10-oji - paminėta ir Lietuvos zoologijos sode.
Šią dieną zoologijos sode Kaune ypač daug 
lankytojų buvo prie liūtų „namų“,  kur savo  
3 metų gimtadienį šventė rugpjūčio mėnesio 
karaliai - liūtai Molė bei broliai Dango su Guru.

Įdomūs faktai apie liūtus

l Senovės Egipte liūtas laikytas šventu 
gyvūnu.

l Aukštuomenė visuomet troško būti sie-
jama su šiuo gyvūnu dėl jo narsos ir jėgos. 
Tad liūto simbolis puikuojasi herbuose, ant
spauduose bei įvairiuose ornamentuose.

l Šiais laikais liūtas simbolizuoja drąsą, 
valdžią ir stiprybę, o rugpjūčio mėnesį gimu-
sieji didžiuojasi esantys Liūtais pagal Zodia-
ko ženklą. Tačiau nepaisant gyvūno kultūri-
nės, religinės, biologinės ir ekonominės 
reikšmės, mažai kas žino apie spartų liūtų 
nykimą gamtoje.

l Mokslininkai liūtus skirsto į du porū-
šius  Afrikos liūto ir mažojo Azijos liūto.

l Seniau liūtai gyveno Pietų Europoje, 
visoje Afrikoje ir kai kuriuose Azijos regio
nuose. Dauguma liūtų šiuo metu gyvena 
rytinėje ir pietinėje Afrikoje, o jų skaičius 
sparčiai mažėja. Nors to priežastis nėra 
visiškai aiški, didžiausią susirūpinimą kelia 
buveinių nykimas bei „konfliktai“ su žmo-
nėmis. Afrikos liūtai buvo naikinami arabų 
ir romėnų karų Afrikoje metu. Daugybė 
Afrikos liūtų išnyko ir per prancūzųarabų 
karus.

l Kai buvo tiesiama pirmoji geležinkelio 
linija Ugandoje, liūtai užpuldavo ten dirbusius 
darbininkus  žuvo kelios dešimtys žmonių. To-
kius liūtus vadino žmogėdromis, o jais dažniau-
siai tapdavo seni, ligoti liūtai. Už „liūtųžmogėd
rų“ naikinimą mokėdavo dideles premijas.

l Liūtai  vienintelės katės, gyvenančios 
šeimomis, kurios dar vadinamos būriais arba 
praidais. Šeimą dažniausiai sudaro vienas ar 
daugiau patinų ir kelios giminystės ryšiais 
susijusios patelės su mažyliais.

l Šių plėšrūnų šeimose dažniausiai me-
džioja liūtės, nors teisę pirmas ėsti turi šei-
mos galva  patinas, kuris ir suėda gardžiau-
sius kąsnius.

l Liūtai yra ir dideli tinginiai: per parą 
išmiega net iki 20 valandų.

l Liūtų riaumojimas girdimas už kelių 
kilometrų,  taip jie žymi teritoriją ir išbaido 
antilopių bandas.

Gamtos kodas

Rugpjūčio karaliai - liūtai
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Gamtos kodas

Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf.

Zoologijos sodų 
įžymybės - pandos
Pandos - vienos mylimiausių ir lan-

komiausių zoologijos sodų gyvūnų. Re-
neno  zoologijos  sode Nyderlanduose 
savo  ketvirtąjį  gimtadienį  švenčianti 
panda buvo pagerbta  įspūdingu  tortu. 
Iškilmingai  savo ketvirtąjį  gimtadienį 
Taipėjaus  zoologijos  sode  atšventė  ir 
panda Juan Zai, pirmoji Taivane gimusi 
panda. Prieš ketverius metus gimusios 
pandos tėvus Taivanui buvo paskolinu-
si Kinija, garsėjanti savo pandomis.
Didžiosioms pandoms, kurios laiko-

mos vienu iš Kinijos nacionalinių simbo-
lių, gresia išnykimas. Laisvėje jų gyvena 
apie 1600 (daugiausia pietvakarinėje Ki-
nijos dalyje), o Kinijos ir kitų šalių zoo-
logijos soduose - apie 250. Tiesa, šie duo-
menys nėra visų pripažįstami - kai kurių 
mokslininkų teigimu, laisvėje gyvenan-
čių pandų skaičius siekia 3 000. Tačiau 
ir  tai nėra  labai didelis  skaičius,  turint 
omenyje, jog šie gyvūnai sunkiai daugi-
nasi. Apie pandų nenorą poruotis sklinda 
legendos. Kinų mokslininkai jau mėgina 
specialiais pratimais ir „erotine medžia-
ga“  priversti  šiuos  gyvūnus  daugintis 
aktyviau. Vis  dėlto  didžiausią  grėsmę 
pandoms kelia  žmogus. Nepaliaujamai 
augant  gyventojų  skaičiui  ir  jų  porei-
kiams, Kinijoje nuolat kertami miškai ir 
plečiami dirbamų  laukų plotai. Taip šie 
romūs padarai lieka be maisto ir natūra-
lios gyvenamosios aplinkos. Taip pat yra 
brakonieriai, kurie toliau medžioja šiuos 
gyvūnus dėl jų kailio, nors nuo 1939 me-
tų Kinijoje pandos yra saugomos įstaty-
mų ir bauda šioje šalyje už tokį nusikal-
timą yra įkalinimas iki gyvos galvos. Panda, vardu Juan Zai, - 

pirmoji Taivane gimusi panda

Panda Reneno zoologijos 
sode Nyderlanduose

EPA-Eltos nuotr.

Los Andželo pakrantėje (Kalifor-
nija, JAV) vyko Pasaulinis šunų 
banglenčių sporto čempionatas. 
Keturkojai skriejo bangomis ir 
vieni, ir su savo šeimininkais.  
Šis turnyras visada tampa  
įspūdingu ir daug žiūrovų  
pritraukiančiu reginiu. Susirenka 
net tie, kurie banglentėmis  
nesidomi - juos tiesiog žavi šunų  
galimybių demonstravimas.

 Savo sugebėjimus  ant bangų demonstravo šunys
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Įdomybės

Graikas sukėlė 16 Gaisrų, 
kad Galėtų juos Gesinti

Graikijoje teismas leido suimti 24 
metų vyrą, kuris pripažintas kaltu dėl 16 
padegimų.

Nustatyta, kad jaunuolis, kuris buvo 
savanoris ugniagesių pagalbininkas, nuo 
kovo 14 d. iki rugpjūčio 1 d. Atikos regio
ne sukėlė 16 gaisrų. Vyras per apklausą 
iškart prisipažino esąs kaltas. „Aš pade
ginėjau, kadangi man patiko atvykti kaip 
savanoriui ir padėti gesinti ugnį“,  sakė 
jis. Kaip pažymi žiniasklaida, vyras skel
bėsi esąs savanoris, nors neturėjo atitin
kamų vietos valdžios įgaliojimų. Tačiau 
jis dažnai vadovaudavo Atėnų šiaurėje 
esančio Palinio municipaliteto savanorių 
ugniagesių komandai.

Graikijoje gaisrai dažnai kyla dėl ty
činių padegimų.

Pastarosiomis savaitėmis Graikijoje 
laikėsi 40 laipsnių kaitra, valdžia nuolat 
įspėdavo apie padidėjusį gaisrų pavojų.

niujorke Galima paGyventi 
d.trampo tėvų name

Nuomos platformoje „Airbnb“ siūlo
ma išsinuomoti JAV prezidento Donaldo 
Trampo (Donald Trump) tėvų namą, sto
vintį Niujorko Kvinso rajone. Už 725 
dolerius nakčiai (apie 620 eurų) penkių 
miegamųjų name gali apsistoti iki 20 
asmenų, sakoma skelbime.

Svetainėje stovi natūralaus dydžio 
kartoninė D.Trampo figūra. „Tai puiki 
kompanija iki vėlumos žiūrėti „Fox 
News“,  rašo nuomotojas.

Nekilnojamojo turto portalas „Para
mount Realty“, paprašytas vieno resto
rano savininko, kuris čia aštuonerius 
metus gyveno su savo šeima, po D.Tram
po pergalės rinkimuose lapkritį pardavė 
namą vienam investuotojui. Šis kovą jį 
už 2,1 mln. dolerių (1,8 mln . eurų) par
davė investuotojai iš Kinijos, tada iš jos 
išsinuomojo ir dabar siūlo per „Airbnb“ 
platformą. „Paramount Realty“ savinin
kas Miša Haganis (Misha Haghani) pa
tvirtino, kad skelbime iš tikrųjų nuomo
jamas D.Trampo vaikystės namas.

1940aisiais dabartinio prezidento 
tėvo Fredo Trampo (Fred Trump) statytas 
fachverkinės konstrukcijos namas stovi 
ramiame kvartale. D.Trampo tėvai čia 
gyveno, kai 1946aisiais gimė sūnus. 
Kai Donaldui buvo ketveri, šeima persi
kraustė. „Nuo tada, kai Trampai čia gy
veno, nedaug kas pasikeitė,  rašoma 
„Airbnb“ platformoje. 

trumpai

Keleriems metams nutils 
Londono simbolis Big Benas

Net keletą metų londoniečiai ir mies-
to svečiai nebegirdės Londono simbolio 
Big Beno. To priežastis - renovavimo dar-
bai Elžbietos bokšte (Elizabeth Tower), 
kuriame kabo 13,7 tonos varpas, pirma-
dienį pranešė britų parlamentas. Iki 2021 
metų truksiančios renovacijos metu esą 
turi būti užtikrintas darbininkų saugumas.

Paskutinį kartą varpai aidės rugpjūčio 
21 dieną. Po to juos bus galima vėl išgirs-

ti tik labai ypatingais atvejais, pavyzdžiui, 
per Naujuosius.

Big Benas iš tikrųjų yra sunkiausio iš 
penkių varpų, esančių 96 metrų aukščio 
bokšte, vardas. Tačiau žmonės taip vadina 
visą Elžbietos bokštą.

Beveik 157 metus Big Benas aidi kone 
be pertraukos. Pastarąjį kartą varpai dėl re-
monto darbų tylėjo 2007-aisiais ir 1983-
1985 metais.
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ŽMOGUS YRA DAUG SENESNIS, 
NEI IKI ŠIOL MANYTA

Žmogus gyveno daug anksčiau, nei 
iki šiol manyta. Tai įrodo Maroke rasti 
kaulai, teigia Makso Planko (Max 
Planck) evoliucinės antropologijos insti-
tuto Leipcige mokslininkai.

Jų duomenimis, Homo sapiens yra 
100 000 metų senesnis nei spėta. Tai „se-
niausias kada nors Afrikoje ar kur nors 
kitur rastas Homo sapiens“, - sakė vienas 
neseniai paskelbto tyrimo autorių Žanas Ža-
kas Hublinas (Jean-Jacques Hublin). Kaulai 
rasti per kasinėjimus Džbel Irhude Maroko 
šiaurės vakaruose. Iki šiol seniausios žmo-
gaus fosilijos buvo aptiktos Etiopijoje - buvo 
nustatyta, kad joms 195 000 metų.

Ž.Ž.Hublinas kalbėjo apie „reikšmin-
gus“ radinius. Ypač vertas dėmesio esą 
yra „žmogaus veidas“ ir „apatinis žan-
dikaulis - ko gero gražiausias afrikiečio 
Homo sapiens apatinis žandikaulis“.

 „Vieno šių ankstyvųjų Homo sa-
piens veidas yra tarsi veidas žmogaus, 
kurį galime sutikti metro“, - kalbėjo pa-
leontologas. Jei jis dėvėtų skrybėlę, esą 
nesiskirtų nuo dabartinių žmonių. Kau-
kolės ertmė tuo tarpu, anot mokslininko, 
aiškiai skiriasi nuo dabartinio žmogaus.

Džbel Irhudas yra Safio regione, 
esančiame už 400 km į pietus nuo Ma-
roko sostinės Rabato. Ši kasinėjimų vie-
ta archeologams turi milžinišką reikšmę. 
Jau 1968-aisiais čia rastos Homo sa-
piens vaiko liekanos. Pradžioje manyta, 
kad joms 40 000 metų, o vėliau - kad 
160 000.

TRUMPAI

Parengta pagal Eltos inf.

Antarktidoje rastas dau-
giau nei 100 metų senu-
mo lede įšalęs vaisinis 
pyragas. Įdomiausia tai, 
kad kepinys praktiškai 
tebėra valgomas.

Netikėtą radinį aptiko 
Adero kyšulyje misiją at-
liekanti grupė mokslinin-
kų iš Naujojoje Zelandijo-
je įsikūrusios Antarktikos 
paveldo fondo organizaci-
jos. Pyragas, kuris galėjo 
būti iškeptas prieš mažiau-
siai 106-erius metus, rastas 
surūdijusioje alavinėje 
skardinėje.

Nors pačios skardinės 
būklė buvo prasta, bet py-
ragui įvynioti panaudotas 
popierius - beveik nepa-
veiktas laiko ir šalčio, todėl 
kepinys atrodė bei kvepėjo 
pakankamai skaniai.

Pyragą iškepė britų kon-
diterijos įmonė „Huntley & 
Palmers“. Manoma, kad šį 
gaminį kartu su savimi į eks-
pediciją Antarktidoje 1910-1913 metų laikotar-
piu pasiėmė britų poliarinis keliautojas Rober-
tas Falkonas Skotas (Robert Falcon Scott). Tai 
buvo jo mėgstamiausias desertas.

Itin kaloringi vaisiniai pyragai ir šio-
mis dienomis dažnai imami ruošiantis į 
ekspedicijas ledo sukaustytuose kraš-
tuose.

Antarktidoje rastas šimtmečio 
senumo įšalęs vaisinis pyragassenumo įšalęs vaisinis pyragas

Labiau nukentėjo alavinė dėžutė, 
kurioje buvo į popierių suvyniotas 
pyragas, išlaikęs net kvapą

Eltos nuotr.
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Rugpjūčio 23 d. penkiasdešimtmetį švę-
siantis Andrius Mamontovas dar praėjusių 
metų pabaigoje savo gerbėjus pakvietė į 
išskirtinį koncertą AM50. Kadangi beveik 
visi bilietai į sostinės „Siemens“ arenoje 
gruodžio 17 d. vyksiantį koncertą buvo iš-
pirkti dar likus pusmečiui iki pasirodymo, 
grupės „Foje“ lyderis skelbia apie papil-
domą renginį. Tokių hitų kaip „Laužo švie-
sa“, „Kitoks pasaulis“, „Marso kanjonai“ ar 
„Geltona. Žalia. Raudona.“ kūrėjas bei at-
likėjas gruodžio 20 d. koncertą surengs ir 
Kauno Žalgirio arenoje.

Naujausias albumas - nemokamai

Bilietais į A.Mamontovo koncertą Kaune 
jau prekiauja „Tiketa“. Visi, įsigiję bilietus į 
muzikanto pasirodymą, nemokamai galės at-
sisiųsti ir naujausią kompozitoriaus, atlikėjo, 
prodiuserio ir aktoriaus albumą „Memories 
Of Something That Never Happened“.

Norintiems nemokamai atsisiųsti naujau-
sią A.Mamontovo įrašą, reikia apsilankyti in-
terneto svetainėje www.andriusfoje.lt ir tuš-
čiame laukelyje suvesti aštuonženklį turimo 
bilieto numerį. Naują albumą gali atsisiųsti 
kiekvienas, įsigijęs bilietą į atlikėjo koncertą 
Vilniuje arba Kaune.

Įkvėpė gerbėjų  
prašymai ir palaikymas

„Tai, kad likus pusmečiui iki koncerto, į 
jį parduoti beveik visi bilietai - didžiulis 
įvertinimas. Per pastaruosius mėnesius ma-
no elektroninio pašto dėžutę ir paskyras 
socialiniuose tinkluose pasiekė šimtai laiš-
kų su prašymu neapsiriboti vienu gimtadie-
nio koncertu. Negalėjau numoti ranka į tokią 
gausybę gerbėjų prašymų“, - sakė A.Ma-
montovas.

Muzikantas prisipažino, kad toks ger-
bėjų palaikymas ir jų prašymai įkvėpė jį ne 
tik naujam koncertui, bet ir dovanai. Net 5 
metus kurtą ir įrašinėtą elektroninį albumą 
A.Mamontovas savo gimtadienio proga do-
vanoja visiems koncerto svečiams. „Būda-
mas paaugliu labai žavėjausi Isao Tomitos, 
Vangelio ir Žano Mišelio Žaro (Jean-Michel 
Jarre) kūryba. Visada norėjau būti „žmogu-
mi orkestru“, grojančiu visais instrumen-
tais ir įrašinėjančiu elektroninę muziką. Šis 
mano albumas - pabėgimas nuo tradicinio 
Andriaus Mamontovo. Tai - tarsi muzika 
nenufilmuotam filmui ar nepastatytam 
spektakliui. Ją kūriau 5 metus, daug kartų 
klausiau, tikrinau ir tobulinau. Tai dariau 
tol, kol nebeturėjau nei ką atimti, nei ką 
pridėti. Atėjo metas ją atiduoti ir klausyto-
jų teismui“, - kalbėjo prieš 20 metų išsi-
skyrusios kultinės Lietuvos grupės „Foje“ 
lyderis.

Andriaus Mamontovo papildomas gimtadienio 
koncertas ir dovana gerbėjams

l Vieno populiariausių Lietuvos atlikėjų Andriaus Mamontovo muzikinė karjera prasidėjo prieš 

33 metus Antakalnio vidurinėje mokykloje. Čia jis drauge su bendraminčiais sukūrė grupę  

„Sunki muzika“, kuri netrukus buvo pervadinta į „Foje“.

l Per 14 „Foje“ gyvavimo metų kultinis šalies kolektyvas išleido 9 studijinius, 3 koncertinius ir kelis 

geriausių dainų albumus.

l „Foje“ laimėjo visus įmanomus to meto muzikinius apdovanojimus.

l Iki šiol oficialiai yra parduota daugiau kaip 200 000 šios grupės albumų kopijų - tai yra vienas 

geriausių visų laikų rezultatų Lietuvoje.

l Dar grodamas grupėje „Foje“, Andrius Mamontovas pradėjo ir savo solinę karjerą. Pirmas jo 

solinis debiutas - 1995 metais išleistas albumas „Pabėgimas“ - iki šiol vadinamas vienu geriausių 

albumų nepriklausomoje Lietuvoje.

l Daugiau kaip 30 metų aktyviai muzikinėje veikloje dalyvaujančio atlikėjo diskografijoje - 

13 studijinių solinių albumų ir dar 21 muzikinis apdovanojimas.

Faktai

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Į Andriaus Mamontovo koncertą 
bilietai išpirkti prieš pusę metų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Pirmąkart lietuvoje -  
britė kt tanstol

Į Lietuvą atvyks-
ta „Grammy“ nomi-
nuota britų alterna-
tyvaus roko dievaitė 
KT Tanstol (KT 
Tunstall), gerbėjų 
širdis pavergusi ori-
ginaliu stiliumi, už-
krečiančia energija 
scenoje bei įspūdin-
gais pasirodymais, 
kurių metu chariz-
matiškoji atlikėja 
pasitelkia išskirti-
nius gitaros efektus 
ir improvizacijas.

Rugsėjo 1 d. Vil-
niuje, Katedros aikštėje, koncertuosiančios atlikėjos 
pasirodymas - tai dovana visiems masiškiausio kul-
tūros festivalio ir didžiausios rudens miesto šventės 
„Sostinės dienos“ lankytojams. „Sostinės dienos 
2017“ vyks rugsėjo 1-3 dienomis.

Geriausios britų solo atlikėjos moters prizą pres-
tižiniuose „Brit Awards“ apdovanojimuose pelniusi 
muzikos kūrėja bei dainų autorė Lietuvoje lankysis 
pirmą kartą.

Greta „Brit Awards“ apdovanojimo ir „Grammy“ 
nominacijos KT Tanstol yra pelniusi „Q magazine“ 
apdovanojimą už geriausią dainą ir buvo nominuota 
„Mercury Music Prize“, taip pat laimėjo „European 
Border Breakers Award“ ir „Ivor Novello“ apdovano-
jimus bei pelnė „Scottish Style Awards“ prizą „Most 
Stylish Band or Musician“. 2016 m. „Music Week 
Awards“ skyrė atlikėjai apdovanojimą „Inspirational 
Artist of the Year“.

Škotijoje gimusi KT Tanstol (Keitė Viktorija Tans-
tol (Kate Victoria Tunstall) nuo vaikystės stebino itin 
lakia vaizduote ir įvairiomis formomis besiskleidžian-
čia kūrybine energija. Vos gimusią mergaitę įsivaiki-
no akademikų šeima - fiziką universitete dėstęs tėvas 
Keitę drauge su broliais vesdavosi į observatoriją, kur 
stebint žvaigždes ir dangų gimė mergaitės meilė mu-
zikai ir vėliau įtaką jos kūrybai turėjęs polinkis į 
erdvę ir kosmosą.

Jau nuo mažų dienų ji pradėjo groti pianinu bei 
fleita. Paauglystėje mergaitė ėmė rašyti savo kūrybos 
dainas, pasirinkdama sentimentalią nuotaiką ir ro-
mantiškus tekstus, taip pat į rankas paėmė gitarą, 
kuri tapo ištikimiausia bičiule ir lemtingu žingsniu 
visame jos muzikiniame kelyje. Savo karjeros pradžio-
je KT Tanstol grojo skirtingose indie rock stiliaus gru-
pėse, taip pat vis intensyviau užsiėmė savo dainų kū-
ryba bei muzikiniais eksperimentais. Įkvėpimo semda-
masi iš tokių atlikėjų kaip Deividas Bouvis (David 
Bowie) ir kitų, mergina atrado unikalų muzikinį stilių, 
turintį alternatyvaus roko, indie rock, folk rock ele-
mentų, taip pat - savitos romantikos bei elektronikos.

Eltos inf. 

trumPaiAndriaus Mamontovo papildomas gimtadienio 
koncertas ir dovana gerbėjams

Organizatorių nuotr.
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akordeonas - ir mažiesiems

Projekto meno vadovas Martynas Levic-
kis įsitikinęs, kad tai bus gera proga prista-
tyti akordeono muziką ne tik ją mėgstantiems 
suaugusiems, bet ir mažesniems lankytojams. 
Renginio dieną Zoologijos sode Kaune bus 
pastatytos 3 atviros scenos. Viena jų - prie 
beždžionių karalystės, ten koncertuos veržlus 
kauniečių akordeonistų kvartetas „Indeed“, 
kuris atliks populiariosios muzikos programą 
nuo „ABBA“ iki tango. Antroji scena bus įkur-
dinta kupranugarių kaimynystėje. Joje kon-
certuos svečiai iš Latvijos - „Trio Mediante“, 
akordeonistas ir dvi solistės. Jų programoje - 

latvių liaudies bei įvairios pramoginės dainos. 
Trečioji scena atsiras sodo apatinėje dalyje 
prie paukščių salos, kurioje - ir antys, ir pe-
likanai. Ten koncertuos pats Martynas Levic-
kis kartu su energingu styginių kvartetu 
„SinChronic“.

Pasirodymus kartos tris kartus

Prie paukščių, tąkart - flamingų garde, Mar-
tynas jau yra grojęs festivalyje Vokietijoje. „Bu-
vo įdomu ir keista koncertuoti taip arti gyvūnų, - 
pasakojo jis. - Šįkart labai aktyviai bendra-
darbiaujame su Lietuvos zoologijos sodo admi-
nistracija, kad niekaip nepakenktume gyvūnams. 
Daug galvojome, kaip surengti tokį šaunų mini 
festivalį, šventę, kuri skatintų bend-
ruomeniškumą, šiltus šeimos santykius. Grosi-
me trijose scenose, pasirodymai vyks trum-
pai - kiekvienas iki 30 minučių, tačiau jie 
bus kartojami tris kartus: 13 val., 14.30 val. 
bei 16.00 val. Todėl klausytojų būrys, o jo ti-
kimės nemažo, spės ir visus 3 koncertus išklau-
syti, ir gyvūnus aplankyti, ir papramogauti.“

Tądien, kaip skelbia Lietuvos zoologijos 
sodas, jame bus galima sutikti ir muilo bur-
bulų pūtikus, mimus, išbandyti piešimą ant 
vandens. Veiks šeimos kūrybinė studija. Be 
to, bus vykdomos edukacinės programos, gy-
vūnų pristatymai.

„Man labai patiko šita idėja. Nežinau, ku-
ris pirmas „užmetė meškeres“, bet man at-
rodo, kad viskas sklinda iš M.Levickio pusės. 
Jis „prijaučia“ sodui, o tokiems žmonėms, 
kurie mus palaiko, niekuomet nesakome 
„ne“. Žinoma, mums reikėjo daug pastangų 
bei ryžto imtis tai įgyvendinti, tačiau mielai 
einame į tą meno ir sodo sintezę, - sakė Lie-
tuvos zoologijos sodo direktorius Aurimas 
Didžiokas. - Tai vertinčiau kaip naujieną, nes 
pirmąsyk išbandysime koncertus per tris sce-
nas. Bet gal tai - tik pradžia? Labai tikiuosi, 
kad toks mini festivalis sulauks žmonių dė-
mesio, pabuvę sode, jie patirs kokybišką mu-
zikos ir poilsio santykį. O mums bus įdomu 
įveikti tokį iššūkį ir tik belieka laikyti „špy-
gas“, kad būtų geras oras ir gera nuotaika.“

Parengta pagal Eltos inf.

„Akordeono muzikos savaitė“ 
vilios į Lietuvos zoologijos sodą
Rugpjūčio 27-ąją Kaune įsikūrusiame  
Lietuvos zoologijos sode prasidės  
„Akordeono muzikos savaitė“. Būtent  
šiame sode įvyks unikalus vienos dienos 
mini festivalis „Zoo Wonderland: nuoty-
kiai laukiniame mieste“.

Įspūdingo festivalio iniciatorius  
Martynas Levickis žada nepakartojamą 

reginį ir akims, ir ausims
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Nors Holivude aktorė ir dainininkė Eimi 
AdAms (Amy Adams) pasirodė būdama 
beveik 30-ies, seksuali gražuolė iškart  
pavergė visų širdis. O jos širdį užkariavo  
vaikinas, su kuriuo ji susipažino per  
aktorinio meistriškumo pamokas ir po  
14 metų draugystės susituokė. Rugpjūčio 
20 dieną savo 43-iąjį gimtadienį švęsianti 
„Auksiniais gaubliais“ apdovanota,  
penkiems „Oskarams“ nominuota aktorė 
prisipažįsta, jog ir dabar kartais jaučiasi 
taip, lyg būtų „vargšė mergina iš Kolorado“.

Faktai, kurių galbūt 
nežinojote

l Gimė Italijoje, Vičencoje, kur jos tėvas 
tarnavo JAV karinėje bazėje. Kai jai buvo de-
šimt, šeima persikraustė į Kasl Roką (Kolo-
radas, JAV)
l Augo su 4 broliais ir 2 seserimis
l Jos tėtis mėgo groti gitara ir dainuoti 

naktiniuose klubuose ar picerijose, o mama 
buvo pusiau profesionali kultūristė
l Nors ji vadinama raudonąja gražuole, 

Adams iš tiesų yra natūrali blondinė
l Jos ūgis - 163 cm
l Jos artima draugė - aktorė Emili Blant 

(Emily Blunt)
l Ilgą laiką ji šoko vienoje trupėje ir sva-

jojo būti balerina
l Dievina užkandžius, ypač načios (Nachos)
l Ji buvo auklėjama kaip mormonė
l Karjerą pradėjo vadinamajame „Dinner 

teatre“ pasirodymus rengdama restoranuose 
ir klubuose
l Jos debiutas kine - filmas „Drop Dead 

Gorgeous“ (1999 m.)
l Šlovę ir pripažinimą jai pelnė filmas „Už-

kerėtoji“ („Enchanted“, 2007)
l Muzikalioje šeimoje augusi Eimi puikiai 

dainavo, tad nenuostabu, jog ji dainavo trijuo-
se filmuose, kuriuose vaidino: „Užkerėtoji“, 
„Mis Pettigrew gyvena šia diena“ („Mis 
Pettig rew Lives for Day“, 2008) ir „Mapetai“ 
(„The Muppets“, 2011)
l Žurnalas „People“ 2008 m. ją įtraukė į 

gražiausių pasaulio žmonių šimtuką
l 2014 m. ji įrašyta į įtakingiausių pasaulio 

žmonių šimtuką, kurį sudaro „Time“

n Eimi Adams (Amy Lou Adams) gimė 1974 08 20

n Su vyru Darenu Le Galo (Darren Le Gallo) augina 

septynerių metų dukrą Avianą (Aviana)

n Ji pelnė 2 „Auksinio gaublio“ apdovanojimus, ne 

kartą nominuota „Oskarui“

DosjĖ

Su vyru Darenu 
Le Galo  
(Darren Le Gallo) 

EPA-Eltos nuotr.

Raudonplaukė užkariautoja

eimi aDams (amy 
aDams) pasisakymai

n „Aš vis dar jaučiuosi lyg ta 

vargšė mergina iš Kolorado, ku-

ri dirbo trijuose darbuose, kad 

galėtų nusipirkti automobilį. 

Tai vis dar yra mano mentali-

tetas, todėl aš visada, net eida-

ma gatve, pamenu, ką darau ir 

kodėl tai darau“.

n „Aš buvau nesaugi, kol galėjau 

pareikšti, kad esu aktorė“. 

n „Kai pirmą kartą nusida-

žiau raudonai plaukus, pasi-

jutau, lyg tai duota gamtos. 

Būta visokių apkalbų, tad aš 

visiškai pritariu: raudoni 

plaukai tinka mano asmeny-

bei. Buvau baisi blondinė!“

n „Aš esu niekas be makiažo. Aš 
esu blyški. Turiu blondinės blaks-
tienas. Galėtumėte tiesiog piešti ma-
no veidą - tai lyg tuščia drobė“.

n „Man daug patogiau kalbėti savo 
personažų balsu, nei savuoju“.

LNK nuotr.

Interviu su Jonu Nainiu - 40 p.

Jonas nainys 
prie laidos vairo stos vienas

2017 m. rugpjūčio 18-24 d.
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ETERIO ŽMONĖS

TV6 4,1 %
Lietuvos rytas TV 3,9 %
TV1 3,5 %
TV8 3 %
Info TV 2,6 %

NTV Mir Lietuva 2,6 %
PBK 2,3 %
LRT Kultūra 2,2 %
REN Lietuva 0,9 %
Liuks! 0,2 %

Lietuvos rytas TV 4,6 %
TV1 3,8 %
TV6 3,3 %
Info TV 3 %
NTV Mir Lietuva 2,8 %

TV8 2,5 %
LRT Kultūra 2,2 %
PBK 1,9 %
REN Lietuva  1 %
Liuks! 0,3 %

TV3 14,1 %

LNK 12,5 %

TV3 16,8 %

LNK 12,2 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 6,9 %BTV 6,6 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,5 %

LRT Televizija 
9,2 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,4 %

Kiti  
kanalai 25,1 %

Kiti  
kanalai 23 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,1 %

TV
 To

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO  
 TURNYRAS/KROATIJA-LIETUVA   TV3   8,5

2   TV3 ŽINIOS   TV3   7,6

3   TARPTAUTINIS VYRŲ KREPŠINIO  
 TURNYRAS/LIETUVA-PRANCŪZIJA   TV3   7,6

4   LNK ŽINIOS   LNK   5,8

5   2 BARAI. IŠLIKIMO KOVOS   TV3   5,6

6   KK2   LNK   5,5

7  ATLANTIDA. PAPRASTOJI IMPERIJA   TV3   5,4

8  TV3 VAKARO ŽINIOS   TV3   5,0

9  LABAS VAKARAS, LIETUVA   LNK   4,5

10  EUROJACKPOT   TV3   4,4

Duomenys: Kanatar TNS, 2017 m. rugpjūčio 7-13 d.

Naujame LNK televizijos sezone žiūrovų 
laukia daug staigmenų. Viena jų - nauja 
pramoginė laida „Čia tai geras!“, įtrauk-
sianti ne tik Lietuvos šou verslo grietinė-
lę, bet ir paprastus žmones. Prie laidos 
vairo stos vienas iš „radistų“ - JONAS 
NAINYS (34). Tai bene pirmas kartas, 
kai Jonas TV laidą ves vienas, be savo 
partnerio Rolando Mackevičiaus.  
Kaip jis tvirtino, būti eteryje vienam yra  
didesnis iššūkis, bet jis tam pasiruošęs. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakok plačiau apie naują pro-
jektą.

- Šioje laidoje žinomi Lietuvos žmonės 
atsidurs jiems nepatogiose situacijose. Pag-
rindinė idėja yra ta, kad jie turi apsimesti 
nesantys žvaigždėmis. Tarkim, Merūnas tu-
rės apsimesti, kad jis nėra Merūnas, nors 
paprasti žmonės jį ir atpažins, ir išsisukti iš 
įvairių situacijų. Kad būtų dar įdomiau ir su-
dėtingiau, per ausinę jis girdės mano įvairias 
užduotis, kurias turės atlikti. Taigi, nors at-
rodo, kad žinomi žmonės yra pripratę prie 
dėmesio ir užlipti ant scenos jiems nėra bai-
su, atsistoti į paprasto žmogaus darbo vietą, 
tarkim, kebabų pardavėjo, ir aptarnauti pap-
rastą žmogų jau yra iššūkis. 

- Gal prisimeni kokią nepatogią situa-
ciją, į kurią pats buvai patekęs?

- Dažniausiai tos nepatogios situacijos 
mano gyvenime būdavo per klaidas, ypač mū-
sų, kaip „radistų“, karjeros pradžioje. Tarkim, 
atvažiuojame į klubą, pilną žmonių, o štai ima 
vienas grotuvas paleidžia dūmelį ir nebegro-
ja. Tris valandas turime išsisukti su vienu 

grotuvu. Tai yra sudėtinga, bet viskas yra 
tavo galvoje. Pasiimi mikrofoną ir šneki po 
kiekvienos dainos. Išeina dar smagesnė dis-
koteka, nei būtų buvusi. Pradžioje tokių ne-
patogių situacijų buvo labai daug, nes netu-
rėjome patirties, viskas buvo nauja. Dabar 
išdirbus daugiau nei 10 tūkstančių valandų 
mėgstamą darbą, žinai, kaip valdyti ar išsi-
sukti iš nepatogių situacijų. 

- O dėl žinomumo ar būna kokių ne-
jaukių situacijų?

- Jau 11 metų esu viešas žmogus, todėl 
galiu nuspėti, kaip žmonės reaguos mane 
pamatę. Visada stengiuosi kiekvieną nepa-
žįstamąjį pasitikti su šypsena, su juo nusi-
fotografuoti. Žmonėms, ypač mažame mies-
telyje, pamatyti lietuvišką žvaigždutę yra 
didelis įvykis. Ir jei ta žvaigždė bus užrietu-

J.Nainys imasi naujo iššūkio
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si nosį, nekreips dėmesio į aplinkinius, nie-
ko gero nebus. Užsidėsi tokią arogancijos 
etiketę, su kuria nebus lengva. Todėl, kad ir 
kaip būčiau pavargęs ar be nuotaikos, sten-
giuosi būti draugiškas, žinoma, iki tam tikro 
lygio. Nes būna žmonių, kurie galvoja, kad 
gali užlipti tau ant galvos ir tapti geriausiu 
draugu. 

- Pats gyvenime moki iš savęs pasi-
juokti. Visada tą mokėjai ar su laiku iš-
mokai?

- Manau, kad tai atėjo su laiku. Esu kilęs 
iš mažo miestelio. Kai atvažiavau į Vilnių, 
viskas ėmė po truputį verstis aukštyn kojom. 
Turėjau daug ko išmokti, kad suprasčiau, kaip 
viskas veikia. Dabar mano pagrindinis pata-
rimas kitiems - nebijoti pasijuokti iš savęs. 
Sveika saviironija būtina, jei nenori užside-
presuoti kasdienybėje. Supratimas, kad nesi 
tobulas, ir nebijojimas to pripažinti yra tei-
singai mąstančio žmogaus bruožas.  Kaip sa-
kė Sokratas, aš žinau, kad nieko nežinau. Ne-
žinoti yra labai normalu ir žmogiška. Jei no-
rėsi sužinoti, sužinosi. Mano manymu, geriau 
jau žinoti savo ribotumą ir trūkumus, kuriuos 
prireikus gali paversti privalumais. 

- Bet, matyt, žinomiems žmonėms tas 
reikalavimas būti idealiam juntamas dar 
stipriau, ar ne?

- Nežinau. Aš visada į save žiūrėjau labai 
savikritiškai ir niekada nebijojau pripažinti, 
kad kažko nežinau. Jei man tai aktualu, aš 
sužinosiu. Apskritai labiau mėgstu patylėti, 
pasakau tik tada, kai tikrai žinau. Man nepa-
tinka tuščiažodžiavimai, pilstymas iš tuščio į 
kiaurą, kalbėjimas prisirinktomis frazėmis 
apie nieką. Man patinka kalbėti tada, kai esu 
užtikrintas savo žodžiais. Toks yra mano gy-
venimo credo.

- Grįžkime prie humoro. Kaip pats 
atskiri, kur yra  riba tarp gero humoro 
ir prasto?

- Čia skonio reikalas. Kaip kad ir su mu-
zika. Yra labai plona linija, kai humoras gali 
virsti patyčiomis, ir mes tikrai niekada neno-
rime ko nors įžeisti. Kad ir kaip būtų, visiems 
tikrai neįtiksi. Mes sukūrėme savo „brendą“, 
su mus sekančiu jaunimu einame koja kojon, 
žinome, kas jiems patinka, mūsų gyvenimo 
stilius panašus, todėl jie mūsų humorą priima. 
Vyresni gal jo nesuprastų.  

- Vasara po truputį eina į pabaigą. Ar 
spėjai pailsėti?

- Sudėtinga, nes buvo ir dar bus labai 
daug šios laidos filmavimų. Bet džiaugiuosi, 
kad pavyko išlėkti ir pailsėti. Buvau su Si-
mona išvykęs į Barseloną, su draugais - fes-
tivalyje Belgijoje „Tomorrowland“. Keliau-
sime su Simona ir jos šeima  į Turkiją. Sten-
giuosi suderinti ir darbus, ir šeimos reikalus. 

Nes visada reikia išlaikyti  pusiausvyrą, o 
tai nėra lengva.

- Didžiausias vasaros iššūkis?
- Suorganizuoti festivalį „Radistai Villa-

ge“. Jis atima beprotiškai daug jėgų. Bet 
džiaugiuosi, kad puikiai praėjo. Apskritai šie 
metai mums buvo fantastiški,  pasirašėme 

sutartį su „Warner Music Group“, išleidome 
savo pirmąjį singlą, kuris „Spotify“ turi dau-
giau nei milijoną perklausų, leisime antrą 
sing lą. Veikla vis plečiasi ir darosi jau baisu, 
kaip nesudegti, kaip suplanuoti laiką, kad lik-
tų ir darbams, ir šeimai, ir kad viską gerai 
padarytum, nes jau jaučiu, kad valandų paro-
je po truputį pradeda trūkti. 

„Radistas“ Jonas Nainys pirmą kartą prie laidos 
vairo stos be savo kolegos Rolando Mackevičiaus 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 15.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 6.45  Andrius
 Mamontovas

 18.00  Kas ir kodėl? 15.30  „Dvi širdys“ 12.00  „Tėvelio dukrytės“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animaci-
ja. 10.05 Mokslinės fantastikos f. „Kita žemė“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė komedija 
„Viliojimo menas“ (N-7). 22.50 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14). 0.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00, 21.00 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Savaitės kriminalai 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.25, 9.00, 15.00 Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 
Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.00 Naujienos (su subtitrais). 12.15 
Kontrolinis pirkinys. 14.10 Tegul kalba. 15.00 
„Komanda“. 15.15 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 „Iš 
tiesų“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.32 Humoristinis šou „Uralo koldūnai“. 21.55 
Tarptautinis muzikos festivalis „Karštis“. 0.05 
Melodrama „Balta naktis, švelni naktis“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Ka-
menskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Hu-
moro laida. 23.15 „Atostogos vasarą“.  

 Ren
8.50, 17.35 Tinkama priemonė. 9.40, 18.35 „Šeimos 
dramos“. 11.30 Gyva tema. 12.20 Čapman paslap-
tys. 14.05 Mokslo apgauti. 15.00 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 15.50 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisa-
pnavo. 0.10 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 5“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Voratinklis 4“. 18.25 Ypatingas įvykis. 
Tyrimas. 19.50 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 23.35 
„Teisingumo tuzinas“. 1.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 
3.30 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 7.55, 
19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Naminu-
kai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.05 
Kolbergo keliu. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.40 „107 kambarys“. 14.25 „Seserys“. 15.20 
„Komisaras Aleksas“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 
Žydų kultūros festivalis Krokuvoje 2017. 17.45 
Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.20 
Lenkiškas grilis. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 
2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Raganius“. 23.45 Prisiminimų 
vakaras - J.Kofta. 0.45, 6.10 „Laukinė Lenkija“. 
1.50 Laida iš Amerikos. 6.35 Dienos receptas. 

 TV1000
8.15 „Astronauto žmona“. 10.20 „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas“. 14.05 „Pirmoji nuodėmė“. 
16.20 „Ant ribos“. 18.05 „Atgal į ateitį II“. 20.10 
„Kambarinės dienoraštis“. 22.10 „Šaltis liepą“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
21.00 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai. 
10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Jukono vyrai. 14.30 Aliaska. 22.00 Aliaskos 
pakraštys. 23.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 Geriausi 
paplūdimiai. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 
15.00 Ekstremalieji vandens parkai. 16.00, 22.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 
24.00 Neįprastas maistas. 21.00 Merginos-bang-
lentininkės. 23.00 Namų medžiuose gyventojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras 
Rygoje. Lietuva - 
Rumunija. Tiesioginė 
transliacija.

21.30 Karinė drama 
„Įniršis“ (N-14).

0.10 Trileris „Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje“ 
(N-14).

2.20 Drama „Geras 
melas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 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).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki..
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Pakvaišęs tėtis“ 
(N-14).

23.20 Siaubo f. 
„Vilkolakių  
medžiotoja“ (N-14).

1.00 Kriminalinis 
trileris „Roninas“ 
(N-7).

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 3“ (N-7).
11.50 Svarbios detalės.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.). Sportas. 
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės 

daktaras 3“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Sportas. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Veiksmo trileris 

„Bornas. Galutinis 
tikslas“ (N-14).

0.30 Lietuva mūsų lūpose.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas 

Monkas 3“ (N-7).

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Neatšaukiamas  
įsakymas“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. 
„Androidas“ (N-14).

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

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

2.40 Veiksmo trileris 
„Neatšaukiamas  
įsakymas“ (N-14).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis 
su A.Mamontovu. 
2017 m.

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

Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Merdoko 

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

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

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Bitininkas“ (N-7).
1.10 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
3.10 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
3.40 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.05 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Z on A“.

7.05 Tikri vyrai.
7.55 „Padūkėliai 

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

„Kaip išlikti jaunam“.
12.50 Lietuvos patriotai. 
14.05 Euromaxx.
14.40 „Padūkėliai 

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

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

tūkstantmečio vaikai. 
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Legendos.
21.05 Dokumentinis f. 

„Viena“.
21.25 Dokumentinis f. 

„Pragaras“.
21.35 Orkestro sezono 

pabaigos gala  
koncertas. Dalyvauja 
Kauno miesto  
simfoninis orkestras. 

23.30 Projektas Pi.
0.05 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

0.35 Džiazo muzikos 
vakaras. 

 14.40  „Padūkėliai 
 marsupilamiai“
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 18.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 18.00  „CSI Majamis“ 7.45  „Būrėja“

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 „Be kaltės“ (N-14).
22.55 Snobo kinas. Drama 

„Tu nesi tu“ (N-14).
1.00 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.10 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Reino  
sargyba“ (N-7).

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

policijos  
tarnyba“ (N-7).

9.00 Nuo amato 
iki verslo.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

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

„Nepriklausomybės 
diena“ (N-7).

1.25 Veiksmo f. 
„Fantastiškas 
ketvertas. Sidabrinio 
banglentininko  
iškilimas“ (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Blogiau 

nebūna“ (N-7).
10.30 Siaubingi namai.
11.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai  
ir simboliai.

12.00 Animacinis f. 
„Ernestas ir 
Selestina: meškučio 
ir pelytės nuotykiai“.

13.25 Pinigai iš nieko.
14.25 „Dikensiada“.
15.05 Animacinis 

nuotykių f.  
„Slaptoji komanda“.

17.00 „Minutė po 
minutės“ (1) (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 

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

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 „Į pasaulio 

kraštą“ (N-14).
23.30 Madonos koncertas 

„The Confessions 
Tour Live from 
London“. 2006 m.

 AnimAl PlAnet
6.36 Pelkių broliai. 7.25, 11.00, 20.10 Aligato-
riai. 8.15, 16.30, 0.45 Namelių medyje meistrai. 
9.10, 13.45, 19.15 Neprotingi gyvūnai. 10.05, 
14.40, 22.55 Mutantų planeta. 11.55 Banginių 
karai. 15.35, 23.50 Nesutramdomi. 17.25, 21.05 
Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 18.20, 
22.00 Veterinarijos pasaulis. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 d. 
9.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio 
„Bucks“ - Toronto „Raptors“. 11.10 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kalifornija. Finalas. 12.10 
KOK World series. Ryga. 2 d. 12.40 Plaukimas. 
„Energy For Swim 2017“. Italija. 2 d. 15.10 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 15.40 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai 15.50 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - Tilburgo „Wil-
lem II“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Klivlando „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 20.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 1 d. 20.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 31 
laida. 21.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 
2 d. 23.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 
1 d. 23.30 KOK World series. Vilnius. 1 d. 1.40 
Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 2 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Premier League World žurna-
las. 8.30 Smiginis. Darts Masters turnyras. 
Oklendas. 12.00 Smiginis. „Darts Masters“ 
turnyras. Melburnas. Tiesioginė transliacija. 
16.00 „Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynių 
apžvalga. 17.00 Smiginis. „Darts Masters“ 
turnyras. Melburnas. 21.00 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga. 21.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Leicester“. 23.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Liverpool“. 1.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. 3.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 4.00 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 5.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. 

 euroSPort
7.00, 12.00, 15.00, 20.45, 1.30, 4.00 Dviračių 
sportas. „Tour de France“. 8.00, 18.00, 22.00 
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 9.00, 19.00, 
23.00, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 
13.30, 0.30 Futoblas. UEFA Europos moterų 
U-19 čempionatas. Šiaurės Airija. 20.40, 0.25 
Eurosport žinios. 

„PAKVAiŠĘS tĖtiS“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Sean Anders.
Vaidina: Adam Sandler, Andy Samberg, Blake Clark.

Vienoje miesto mokykloje Masačusetso valstijoje paauglys Donis Bergeris 
įsimyli jaunutę savo mokytoją Merę. Ir šis jausmas, pasirodo, abipusis. 
Kai paslaptis išaiškėja, besilaukiančiai Merei iškyla kalėjimo grėsmė. Ži-
nia apskrieja visą pasaulį, jos pagrindu kuriamas net televizijos serialas.

lnK
21.00

rekomenduoja

„ĮnirŠiS“
Karinė drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Kinija. 2014. 
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Brad Pitt, Shia LaBeouf.

Donas - užkietėjęs Amerikos armi-
jos seržantas, vadovaujantis tanko 
įgulai. Ją, be vado, sudaro kulkos-
vaidininkas, užtaisytojas, vairuotojas 
ir padėjėjas. Kai pastarąjį nušauna, 
Dono įgulai priskiriamas naujokas...

„VilKolAKiŲ meDŽiotoJA“
Siaubo filmaS. JAV, Kanada. 2010. 
Režisierius: Sheldon Wilson.
Vaidina: Felicia Day, Kavan
Smith, Stephen McHattie.

Šiuolaikiška Raudonplaukė par-
siveda savo sužadėtinį į namus, 
norėdama supažindinti su savo 
šeima ir atskleisti savo profesiją - 
vilkolakių medžiotojai, bet kai jam 
įkanda vilkolakis, ji turi jį saugoti 
nuo savo pačios šeimos.

„nePriKlAuSomYBĖS 
DienA“
fantaStiniS trileriS. JAV. 1996. 
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Will Smith, Bill Pullman. 

Liepos 2-ąją viso pasaulio ryšių 
sistemose kyla sumaištis dėl keistų 
trukdžių Žemės atmosferoje. JAV 
kariuomenė išsiaiškina, kad mūsų 
planetos link artėja milžiniškas ne-
atpažįstamas skraidantis objektas. 

tV3
21.30

tV6
22.30

lnK
23.20
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenu galimasis 

žmogus - voras“.
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kur giria žaliuoja. 

Lietuva, laida apie 
miškus, 2017. 

9.00 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

10.00 Vasaros gidas. 
Lietuva, 2017. 

10.30 TV serialas „Moderni 
šeima“ (N-7).

11.00 Nuotykių komedija 
„Čihuahua iš Beverli 
Hilso“ (N-7).

12.50 Fantastinis filmas 
visai šeimai „Mėnulio 
princesė“ (N-7).

14.55 Komedija „Kazamas“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Tarptautinis vyrų krep-

šinio turnyras Rygoje. 
Latvija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

21.30 Nuotykių f. „Kodas. 
L.O.B.I.A.I.“ (N-7).

0.05 Veiksmo drama 
„Sniegynų įkaitai“.

2.15 Karinė drama 
„Įniršis“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
6.55 Animacinis f. „Links-

mieji detektyvai“.
7.20 Animacinis f. 

„Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Harvis 
Biksas“.

8.10 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.00 Animacinis f. „Ponas 
Bynas“.

9.25 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

9.55 Animacinis f. 
„Lego Betmenas ir 
Teisingumo lyga“.

11.20 Nuotykių f. šeimai 
„Gaisrinės šuo“.

13.30 Nuotykių f. „Juodasis 
gražuolis“.

15.15 TV serialas „Karaliaus 
Tuto prakeiksmas“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių f. „Katės ir 

šunys“ (N-7).
21.15 Kriminalinė komedija 

„Kvailių apsauga“.
23.10 Romantinė komedija 

„Ji man - ne pora“ 
(N-14).

1.15 Komedija „Pakvaišęs 
tėtis“ (N-14).

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

draugai“.
7.35 „Šervudo padauža 

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

pasaulio gyventojai“. 
13.05 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 7 d. 
14.05 „Džesika Flečer 3“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Ir tegul skamba... 
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Komedija 

„Nevaldomas“ (N-7).
24.00 Trumposios žinios.
0.05 „Naujas puikus 

pasaulis“ (N-14).

 18.05  „Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3“

 21.30  „Kodas. 
  L.O.B.I.A.I.“

ŠeŠtadienis

„TU NESI TU“
Drama. JAV. 2014.
Režisierius: George C.Wolfe.
Vaidina: Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel.

Keitę pradeda kamuoti stiprūs galvos skausmai. Nusibodus tai kentėti, 
moteris kreipiasi į ligoninę. Po atliktų tyrimų nustatoma, kad gyventi jai 
liko ne taip ir ilgai. Po išgirstos diagnozės Keitės gyvenimas praranda 
prasmę. Dienos tapo pilkos, o aplink ji nieko nebepastebi.

rekomenduoja

„KATĖS IR ŠUNYS“
Nuotykių filmas. JAV. 2001.
Režisierius: Lawrence Guterman.
Vaidina: Jeff Goldblum, 
Elizabeth Perkins, Alexander 
Pollock.

Praktiškai tai filmas apie karą, 
kuriame nedalyvauja nė vienas 
žmogus. Nė viename istorijos 
vadovėlyje jūs nerasite tikslios šio 
karo datos, nes jis vyksta kasdien. 
Pagaliau galėsime pamatyti visą 
teisybę apie tūkstančius metų 
besitęsiantį susirėmimą tarp ka-
čių ir šunų.

„MAKSIMALI RIZIKA“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Ringo Lam.
Vaidina: Zach Grenier, 
Jean-Claude Van Damme, 
Frank Senger.

Prancūzų policininkas Alanas atsi-
tiktinai sužino, kad turi brolį dvynį. 
Deja, apie artimą giminaitį jis suži-
no tik šiam mirus. Vyriškis išsiaiški-
na, kad nusilpusi ir nuskurdusi jo 
motina vos gimusį brolį atidavė 
įsūnyti. Kraujo šauksmas verčia 
ieškoti brolio Maiklo žudikų. Ala-
nas vyksta į Niujorką... 

„SNIEGYNŲ ĮKAITAI“
Veiksmo Drama. JAV. 2011.
Režisierius: Joe Carnahan.
Vaidina: Liam Neeson, 
Dermot Mulroney, Frank Grillo.

Šeši Aliaskos naftos platformos dar-
buotojai po varginančių darbų vyks-
ta namo dviejų savaičių atostogų. 
Pakeliui kyla stipri audra ir jų lėktuvas 
sudūžta Aliaskos tundroje. Aštuoni 
išgyvenę žmonės bando surasti kelią 
į civilizaciją, tačiau tai padaryti jiems 
trukdo paslaptinga vilkų gauja.

LNK
19.30

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 8.00 Teletabiai. 8.30 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 11.30 Svajonių 
sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio 
dukrytės“ (N-7). 15.00 Džeimis Oliveris. Gami-
name su meile. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
17.10 Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Romantinė drama „Diena prie jūros“ 
(N-7). 22.55 Romantinė komedija „Viliojimo 
menas“ (N-7). 0.40 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
1.30 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 INfo TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 
(N-7). 17.00 Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 
Farai (N-7). 18.00 Savaitės kriminalai (N-7). 
18.30 Išgyvenk, jei gali. 21.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 23.30 Autopilotas. 24.00 Dabar pasau-
lyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 3.30 Bus visko. 4.25 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00 0.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10 Vaikų 
klubas. 7.50 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo žodis. 
9.15 Idealus remontas. 10.05 Vaikų klubas. 10.20 
Skanėstas. 11.30 „Trys muškietininkai“. 13.10 
„Uralo koldūnai“. 14.15 „Ievos pagrobimas“. 17.55 
Vakaro naujienos. 18.15 Trys akordai. 20.00 Lai-
kas. 20.20 „Triguba apsauga“. 22.05 Šiandien 
vakare. 23.35 Linksmųjų ir išradingųjų klubas.  

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.15 Tiesioginis eteris. 5.20, 8.20 „Nacionalinio 
mikroautobuso ypatumai“. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki prieš vieną. 
11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 14.20 „Mano 
artimas priešas“. 18.00 Šeštadienio vakaras. 20.50 
„Laimė pagal sutartį“. 0.50 „Vyresnysis sūnus“.  

 REN
8.55-12.25 Kviestinė vakarienė. 13.15 Pažink mū-
siškius. 13.35 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.30 
„Mintransas“. 15.15 Sąžiningas remontas. 15.55 
Pati naudingiausia programa. 16.50 „Pėdsekiai“. 
19.05 Prajuokink komiką. 20.00 „Pasaulinis tva-
nas: slavų civilizacijos gimimas“. 21.50 „Idealios 
poros nuosprendis“. 1.20 „Kriminaliniai žaidimai“. 

BTV
22.00

TV1
0.20

TV3
0.05

 9.25  „Tinginių miestelis“
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6.25 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 Dokumentinis f. 
„Gyvybės galia“.

11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 TV serialas 

„Žiniuonis“ (N-7).
15.05 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
16.10 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

19.30 Muzikinė 
kaukė. Vedėjas 
A.Ramanauskas.

22.00 Veiksmo f. 
„Maksimali rizika“ 
(N-14).

0.05 Drama „Baubas“ 
(N-14).

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

3.20 Muzikinė 
kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.30 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys.
15.00 „MMA „King of the 

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

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“ 

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

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

(N-7).
2.25 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
3.15 „Vincentas“.
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! 
7.30 Rusų gatvė).
8.00 Vilniaus albumas.
8.15 Trembita (subtitruota).
8.30 Menora (subtitruota).
8.45 Vilniaus sąsiuvinis.
9.00 Kelias (evangelikams).
9.15 Maistas ir aistros. 
9.45 Pradėk nuo savęs.
10.15 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
10.45 „Gustavo nuotykiai“.
12.30 „Ponas Selfridžas 3“.
14.00 Saulės ratu. Mistinis 

folklorinis miuziklas.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius (su į gestų k.).
17.45 Dokumentinis f. 

„Bliuzas. Muzikinės 
kelionės“. 5 d. 

19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Drama „Graikų 

magnatas“ (N-14).
22.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Lietuvos 
valstybinis simfoni-
nis orkestras.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Drama „Atskalūno 

laiškai“ (originalo k., 
subtitruota, N-14).

1.40 „Turtuolis vargšas“. 
1, 2 s.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

Anos Olson receptai.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.35 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.05 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

15.05 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

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

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.20 Drama „Tu nesi tu“ 

(N-14).
2.15 „Be kaltės“ (N-14).
3.45 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

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

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
9.00 Ekstremali 

žvejyba.
9.30 Nuo amato iki 

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

lenktynės (N-7).
12.00 „Pasaulio 

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

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (1) 
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „Elementaru“ (1) 

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

(N-7).
21.00 Planetos talentai 

(N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Nuotykių komedija 
„Slaptasis agentas“ 
(N-7).

0.05 Kriminalinis trileris 
„12 galimybių“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
13.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

14.30 Nuotykių drama 
„Sofi ir Šiba“.

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

17.20 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.20 Šeimos vakaras. 
„Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

20.00 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“ (1).

21.00 Shakira 
koncertas  
„En vivo desde 
Paris“. 2011 m.

22.50 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

23.50 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-14).

0.50 Karališkosios 
paslaptys.

 21.00  „Graikų 
  magnatas“ 

 20.30  „Kapitonas 
  Gordejevas“

 18.30  „44-as skyrius“  21.00  Shakira koncertas  18.50  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMArugpjūčio 19 d.

 NTV Mir
7.50 Jūs juoksitės. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Pagrindinis 
kelias. 9.25 Protingas namas. 10.25 Gaminame 
su A.Zyminu. 10.50 Gyvas ir negyvas maistas. 
11.45 Buto klausimas. 12.50 Važiuosime, pa-
valgysime! 13.40 Tu - šaunuolis! 16.20 Kartą. 
17.00 Milijono verta paslaptis. 19.30 „Dingę be 
žinios. Antras kvėpavimas“. 21.30 Ekstrasensai 
prieš detektyvus. 0.55 „Kurtinys. Tęsinys“. 2.55 
„Rusiška Amerika. Atsisveikinimas su konti-
nentu“. 4.15 „Skalikai 3“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.00, 0.25, 6.20 Lenkijos dainų 
festivalis Olopėje 2008. 11.50 Polonija 24. 
12.10 Sveika, Polonija. 12.45 Su Andrusu 
po Galiciją. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 
„Raganius“. 15.05 Kabaretų hitai - 2014 m. 
15.55 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Žydros 
atostogos. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „Seserys“. 19.50 Serialo „Naktys ir 
dienos“ jubiliejus. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Naktys ir dienos“. 22.55, 4.50 „Po savo 
laidotuvių“. 

 TV1000
6.10 „Šaltis liepą“. 8.35 „Draugiškas seksas“. 
11.05 „Kambarinės dienoraštis“. 13.10 „Atpir-
kimas“. 15.45 „Laimingasis Gilmoras“. 17.50 
„Kramer prieš Kramerį“. 20.10 „Po priedanga“. 
22.05 „Tuštybių mugė“. 0.45 „Išganymas“. 

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Senienų medžiotojai. 13.35 Sunkvežimių vairuo-
tojai. 14.30 Kelionė traukiniu Australijoje. 15.25 
Išgyventi su Edu Stafordu. 16.20, 22.00 Legenda 
apie krokodilų auksą. 17.15 Aukso karštinė. 19.05 
Aliaskos pakraštys. 20.00 Įgulos karas su brako-
nieriais. 21.00 Australijos nardytojų karai. 23.00 
Mirtinas laimikis. 24.00 Kuperio brangenybės.  

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 15.00 
Laivelių pirkimas. 9.00 Gyvenime ne vien žiedai. 
9.30 Salų paslaptys. 10.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelionė automobiliu. 
16.00 Neįprastas maistas. 18.00 Iškyla gamtoje. 
20.00 Merginos-banglentininkės. 21.00 Septyni 
vandens stebuklai. 22.00 Paslaptingieji vandenys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Banginių karai. 8.15 Apsvaigę. 9.10, 22.55 
Nesutramdomi. 12.50 Grizlių projektas. 13.45 
Pabaisos. 14.40 Pabaisų sala. 15.35, 0.45 
Aligatoriai. 18.20 Bronkso zoologijos sodas. 
19.15 Neįprasti vandens telkiniai. 20.10 Mir-
tinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 21.05 
Mutantų planeta. 5.02 Blogas šuo. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. 
9.00 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
9.30 Čempionai LT. Graplingas. Palanga 1 d. 
10.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Mask-
vos CSKA - Maskvos srities „Chimki“. Antros 
rungtynės. 12.00 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Švedija. 7 etapas. 14.00 Lengvosios atle-
tikos čempionatas. Čekija. 16.10 Plaukimas. 
Pasaulio taurė. Eindhovenas. 1 d. 18.20 KOK 
World series. Vilnius. 1 d. 20.30 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Kliv-
lando „Cavaliers“. Finalas. Trečios rungtynės. 
23.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempio-
nų kelias. Maskvos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 
1.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Klivlando 
„Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 3.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Boksas. 7.35 Motosportas. Austrijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 9.00 Motosportas. 
Austrijos MotoGP Moto2 lenktynės. 10.30 Mo-
tosportas. Austrijos MotoGP lenktynės. 11.50 
Premier lygos apžvalga. 13.50 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga 14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Manchester Uni-
ted“. Tiesioginė transliacija. 16.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Crystal 
Palace“. Tiesioginė transliacija. 19.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - „Arsenal“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Smiginis. „Darts 
Masters“ turnyras. Melburnas. 1.30 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 2.00 Motosportas. Nascar 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
7.00, 17.15, 18.30, 22.45, 4.00 Dviračių spor-
tas. Ispanijos turas. 8.00, 12.00, 15.00, 0.15, 
2.00 Dviračių sportas. „Tour de France“. 9.00, 
20.30, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 
13.30, 1.15 Motociklų lenktynės. „Superbike“ 
pasaulio čempionatas. Vokietija. 18.15, 20.15 
Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“. 20.25, 
0.10 Eurosport žinios. 

 14.30  Gražiausi žemės 
  kampeliai
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 0.25  „Akloji zona“  11.45  „Skamba skamba 
  kankliai“

 11.45  „Mano gyvenimo 
  žuvis“

 17.25  Pakeliui į Balį

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
6.55 Animacinis f. „Bailus 

voveriukas“.
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.25 „Kung Fu Panda“.
8.55 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
11.00 Komedija „Nevykėlio 

dienoraštis 2. Rod-
riko taisyklės“ (N-7).

13.00 Komedija „Armijoje“.
14.55 Naisių vasaros festi-

valis 2017.
16.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
17.25 Pakeliui į Balį (4). 

Lietuva, kelionių 
nuotykių dienoraš-
čiai, 2017 (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 2 Barai. Išlikimo 
kovos. 2017. Vedė-
jai: V.Skaisgirė ir 
J.Jankevičius. Tie-
sioginė transliacija.

21.30 Komedija „Hologra-
ma karaliui“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. „Rokis 3“.
1.25 Nuotykių f. „Kodas. 

L.O.B.I.A.I.“ (N-7).
3.40 Ekstrasensai detekty-

vai (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 stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Harvis 
Biksas“.

8.10 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.00 Animacinis f.
 „Ponas Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Komedija šeimai 
„Beilio nuo-
tykiai. Naktis 
Karvamiestyje“.

11.45 Nuotykių drama 
„Mano gyvenimo 
žuvis“ (N-7).

14.15 Pričiupom!
14.45 Katastrofų f. „Ledyn-

mečio grėsmė“ (1).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo f. „Žmogus-

voras 3“ (N-7).
23.25 Siaubo trileris 

„Tapatybė“ (N-14).
1.15 Romantinė komedija 

„Ji man - ne pora“ 
(N-14).

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

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

Kelmickaite.
9.00 Laumės juosta 2017. 
10.25 Pasaka „Baltoji gyvatė“.
12.00 Žemaičių vyskupys-

tės įsteigimo 600 
metų jubiliejus. 
Šv.Mišių tiesioginė 
transliacija iš Varnių.

13.40 TV serialas 
„Mis Marpl“.

15.15 TV serialas „Folčio 
viešbutis 2“ (N-7).

15.45 Žinios. Orai.
16.00 TV šou „60 akimirkų“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Giminės. 

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

kaina. Savanoriai“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Komiška drama 

„Denis Kolinsas“.
23.50 Trileris „Skyrybų 

košmaras“ (N-14).
1.40 Irenos Starošaitės ir 

Žilvino Žvagulio gyvo 
garso koncertas. 

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionato etapas 
Akmenė. 2017 m.

7.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

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

čempionato etapas 
Molėtai. 2017 m.

10.05 TV serialas 
„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 Dokumentinis f. 
„Gyvybės galia“.

11.50 „Pragaro katytė“.
13.00 TV serialas „Viena už 

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

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

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.55 Romantinė drama 
„Gimę mylėti“ (N-14).

0.25 TV serialas „Akloji 
zona“ (N-14).

1.15 Veiksmo f. „Maksi-
mali rizika“ (N-14).

2.50 Drama „Baubas“ 
(N-14).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Skinsiu raudoną rožę.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Dievaičiai“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
21.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

0.15 „Vera. Dievaičiai“.
2.10 „Moterų daktaras“.
3.40 „Šetlando žmog-

žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

5.40 Dokumentinis f. 
„Dykumos“.

6.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

7.05 Muzikos pasaulio 
žvaigždės

7.45 Septynios Kauno 
dienos.

8.15 Euromaxx.
8.45 „Erdvės menas“. 3 d. 
9.15 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“.
9.45 Tikri vyrai.
10.30 Žemaičių vyskupys-

tės įsteigimo 600 
metų jubiliejus. 

11.45 „Skamba skamba 
kankliai“. 

13.20 „Baltica 2017“. 
14.10 Mūsų miesteliai. 
15.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.25 Durys atsidaro.
16.55 Bėdų turgus.
17.35 „Volodymyras 

Ivasiukas. Kad  
gimtum iš naujo“.

18.30 „Kinija. vieno vaiko 
politikos grimasos“.

19.30 Klauskite daktaro.
20.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.05 Grupės „Pelenai“ 

jubiliejinis koncertas.
22.35 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
23.30 Dabar pasaulyje.

 23.00  „Šetlando 
  žmogžudystės“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 8.00 Teletabiai. 9.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Vasaros gidas. 11.30 Svajonių 
sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio 
dukrytės“ (N-7). 15.00 Džeimis Oliveris. Gami-
name su meile. 16.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 
17.00 Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Romantinė drama „Vasara Long 
Ailende“ (N-7). 22.50 Romantinė drama „Diena 
prie jūros“ (N-7). 0.40 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
1.30 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Ne vienas kelyje. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Brydės. 11.00 Dviračio šou. 12.00 
Valanda su Rūta. 13.45 Pagalbos skambutis 
(N-7). 17.30 Bus visko. 19.20 Nuo... Iki. 20.15 
KK2 (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 
Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 
1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 
Dviračio šou. 

 PBK
5.50, 2.05 EURONEWS. 6.15, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.25 Sargybinis. 6.50 Vaikų klubas. 7.20 
Idealus remontas. 8.05 Sveikata. 9.10 Kol visi 
namie. 9.55 Vaikų klubas. 10.25 „Garbės žodis“ 
su J.Nikolajevu. 11.30 Tarptautinis muzikos festi-
valis „Karštis“. 13.30 „Kazanovos auskaras“. 13.50 
„Bėgime“. 17.40 „Aplink juoką“ Jaltoje. 19.30 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 21.00 Laikas. 21.35 „Bal-
singasis linksmųjų ir išradingųjų klubas“. 0.20 
Komedija „Karti!“ 22.25 Melodrama „Jėgeris“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.40 „Laimė pagal sutartį“. 8.20 Pats sau reži-
sierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 
Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 11.20 „Šeimos albumas“. 
12.05, 14.20 „Dukterų metas“. 21.45 Sekma-
dienio vakaras su V.Solovjovu. 0.15 „Baltoji 
studija“. 1.25 „Saulės ratas“. 

 Ren
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.05 
Pažink mūsiškius. 7.30 „V ir M“. 7.55 Žiūrėti 
visiems! 8.25 „Kiekvienam po katinėlį“. 8.45 Pra-
juokink komiką. 9.35-20.55 „Kelių patrulis 2“. 0.25 
Druska. Muzikinis Zacharo Prilepino šou „Čaif“. 

 nTV MIR
7.30 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos stebuklai. 
11.50 Sodininkų atsakas. 12.55 Važiuosime, 
pavalgysime! 13.50 Tu - šaunuolis! 16.25 Krimi-
nalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 19.30 „Dingę be žinios. 
Antras kvėpavimas“. 21.35 Ekstrasensai prieš de-
tektyvus. 23.05 Detektyvas „Auksinis tranzitas“. 
1.10 Tu nepatikėsi! 1.55 „Kelių patrulis 4“. 5.20 
„Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties“. 

 TV PolonIa
 7.15 „Karalienė Bona“. 8.25 Giminės saga. 8.50 
„Čia viskas prasidėjo“. 9.20 Laida iš Amerikos. 
9.40, 18.25, 1.20 Lenkija su Miodeku. 9.45 
Lenkų pasakos ir sakmės. 10.00 Telerytas. 
10.30 Grūdas. 11.00 Šv.Mišios. 12.35 „Magiš-
kas medis“. 14.40 Pasienio kultūros festivalis 
2017. 15.40 „Karalienė Bona“. 16.45, 0.20 Ar-
batėlė su kabaretu. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.30 „Seserys“. 19.50, 
4.35 Akis į akį. 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40, 
5.10 „Nieko juokingo“. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.10 „Tuštybių mugė“. 10.50 „Išganymas“. 12.35 
„Po priedanga“. 14.25 „Riterio žvaigždė“. 16.55 
„Aviatorius“. 20.10 „Medžioklės sezonas atidarytas 
3“. 21.50 „Magiškasis Maikas“. 0.05 „Ispangliška“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05, 1.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Legenda apie kro-
kodilų auksą. 11.50, 21.00 Aukso karštinė. 12.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl 
bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dalaso auto-
mobilių rykliai. 16.20 Prasti inžinierių sprendimai. 
17.15 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 18.10 Sva-
jonių automobiliai. 19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 
Perdirbimas. 22.00 Uodai. 23.30 Kaip tai pagaminta. 

 TRaVel
9.30 Salų paslaptys. 10.00, 19.00 Viešbučių vers-
las. 11.00 1959 m. Airstream Globester. 12.00 
Namai ant ratų. 12.30, 18.30, 1.00 Aliaskos gidas. 
13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų medžiuose 
gyventojai. 16.00 Gyvenimas ant ežero. 17.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 20.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 21.00 Muziejų pa-
slaptys. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkau-
šęs keliautojas. 24.00 Paslaptingieji vandenys. 

 15.15  „Folčio 
  viešbutis 2“
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rugpjūčio 20 d.

 14.10  „Išdykęs 
  varniukas“

 19.00  „Skorpionas“ 12.00  Anos Olson 
  receptai

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

Anos Olson  
receptai.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

15.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.10 Komedija „Sėkmė“ 

(N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Pribaigiamasis 
šūvis“ (N-14).

23.10 Romantinė komedija 
„Daktaras T. ir  
moterys“ (N-14).

1.30 „Begėdis“ (N-14).
2.30 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
4.20 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

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

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (1) 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 „Pasaulio 

įspūdingiausi...“
13.00 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 Planetos talentai 

(N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Nakties TOP. 
Vasara (N-14).

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

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

1.45 Aukščiausia pavara. 
Tobula kelionė (1) 
(N-7).

9.00 Skrajojantys 
ežerai. Baltų mitai ir 
simboliai.

9.30 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“ (1).

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

11.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.30 Siaubingi namai.
13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinė 

nuotykių  
komedija „Išdykęs 
varniukas“.

15.35 Mistinė 
romantinė drama 
„Iliuzionistas“ (N-7).

17.30 Karališkosios 
paslaptys.

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

19.00 „Mega 
virtuvės“ (1).

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Įkaitas“ (N-14).

23.00 Pinigai iš 
nieko.

24.00 Siaubingi 
namai.

„GIMĘ MYLĖTI“
Romantinė dRama. Italija, Ispanija. 2012.
Režisierius: Sergio Castellitto.
Vaidina: Penelope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic.

1984 metai. Pasaulis rengiasi žiemos olimpinėms žaidynėms, o Bosni-
joje du įsimylėjėliai - italė Džema ir amerikietis fotografas Diegas - išgy-
vena didžiulę meilę. Tačiau herojus užklumpa pilietinis Bosnijos karas. 
Jis išskiria draugus bei mylimuosius ir pakoreguoja ateities svajones. 
Džema, nešina naujagimiu, pabėga iš Bosnijos, o Diegas lieka ir žūsta.

BTV
21.55

rekomenduoja

„ŽMOGUS-VORAS 3“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Sam Raimi.
Vaidina: Tobey Maguire, 
Kirsten Dunst, Topher Grace.

Prabėgo penkeri metai nuo to lai-
ko, kai Peteris Parkeris tapo žmo-
gumi-voru, ir treji metai, kai jis 
prisiekė daugiau nevilkėti šio he-
rojaus kostiumo. Pažadą teks su-
laužyti. Blogio jėgos vėl atakuoja.

„DAKTARAS T. IR MOTERYS“
Romantinė komedija. 
JAV, Vokietija. 2000.
Režisierius: Robert Altman.
Vaidina: Richard Gere, 
Helen Hunt, Liv Tyler.

Salivanas Trevisas yra klestintis Da-
laso ginekologas. Jo klientės - tur-
tingiausios miesto moterys. Ta-
čiau idealus gyvenimas baigiasi, kai 
žmoną ištinka nervinis priepuolis ir 
ji paguldoma į psichiatrijos ligoninę. 

„HOLOGRAMA KARALIUI“
komedija. Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, Vokietija. 2016.
Režisierius: Tom Tykwer.
Vaidina: Tom Hanks, Sarita 
Choudhury, Ben Whishaw.

Susimovęs pardavimo vadybininkas 
Alanas bando ištaisyti padarytas klai-
das ir keliauja į Saudo Arabiją. Prara-
dęs namą ir išsiskyręs su žmona, jis ti-
kisi, kad Arabija bus jo išsigelbėjimas...

LNK
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 ANIMAL PLANET
6.36 Pelkių broliai. 7.25 Banginių karai. 8.15 
Namelių medyje meistrai. 12.50 Gelbėtojai. 
13.45 Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 
14.40 Veterinarijos pasaulis. 15.35 Aligatoriai. 
18.20 Pabaisos. 19.15 Pabaisų sala. 20.10 Griz-
lių projektas. 21.05 Mutantų planeta. 22.55 Ne-
sutramdomi. 0.45 Namelių medyje šeimininkai. 

 SPORT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 2 d. 
9.00 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
9.30 Čempionai LT. Graplingas. Palanga 2 d. 
10.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos 
CSKA - Maskvos srities „Chimki“. Trečios rung-
tynės. 12.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Kanada. 8 etapas. 14.00 Lengvosios atletikos 
čempionatas. Čekija. 17.20 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Eindhovenas. 1 d. 19.20 KOK World series. 
Vilnius. 2 d. 20.20 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Finalas. Ketvirtos rungtynės. 22.50 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Roter-
damo „Feyenoord“ - FC „Groningen“. 0.50 KOK 
world series. Vilnius. 3 d. 2.10 Spidvėjus. Pasau-
lio taurė. Didžioji Britanija. 1 etapas. 4.30 Lengvoji 
atletika. „Grand Prix“. Olandija. 3 etapas. 6.20 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 24 laida. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Smiginis. „Darts Masters“ turnyras. Mel-
burnas. 11.00 Premier lygos apžvalga. 12.00 
Smiginis. „Darts Masters“ turnyras. Melburnas. 
Tiesioginė transliacija. 15.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Huddersfield“ - „Newcastle“. 
Tiesioginė transliacija. 17.50 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Tottenham“ - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Birmingemas. 22.05 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Chel-
sea“. 23.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Crystal Palace“. 1.45 Premier 
lygos apžvalga. 2.45 Motosportas. Nascar lenk-
tynių apžvalga. 3.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas.

 EUROSPORT
 7.00 Dviračių sportas. „Tour de France“. 8.00, 
15.00, 16.00, 23.45 Dviračių sportas. Ispanijos 
turas. 9.00, 19.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 
12.00, 13.15 Motociklų lenktynės. „Superbike“ 
pasaulio čempionatas. Vokietija. 12.30 Moto-
ciklų lenktynės. „Supersport“ pasaulio čempi-
onatas. 15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta 
de Espana“. 21.10, 1.20 Eurosport žinios. 21.15 
Futoblas. UEFA Europos moterų U-19 čempio-
natas. Šiaurės Airija. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „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 „Tėvelio 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komiška drama 

„Batsiuvys“ (N-7).
0.25 TV serialas „Kastlas“ 

(N-7).
1.25 TV serialas 

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

(N-14).
3.15 TV serialas „Greis-

lendas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„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).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
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 „Visi 

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

„De monų miškas“ 
(N-14).

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

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

1.45 Kriminalinė komedija 
„Kvailių apsauga“ 
(N-7).

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

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

menės daktaras 3“.
11.50 Savaitė.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 3“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per 

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

šalė 2“ (N-14).
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas Monkas 3“.
2.00 LRT radijo žinios.

 18.30  „Aukštuo menės 
  daktaras 3“

 21.00  2 Barai  19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 Romantinė drama „Vasara Long 
Ailende“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medi-
kopteris“ (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 „Argentinietiškas tango“ 
(N-7). 22.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
23.50 „Medikopteris“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7). 8.30 
Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 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 Die-
nos komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Triguba ap-
sauga“. 14.05 Sąmokslo teorija. 15.15 Kartu su 
visais. 16.05 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/
Moteriška. 18.00, 0.30 „Iš tiesų“. 19.00 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.40 
„Kopimas į Olimpą“. 22.45 „Stebukladarys“. 1.45 
Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Ka-
menskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Li-
kimo gijos“. 0.10 „Padovanok man sekmadienį“. 

 Ren
7.10 „Afro-maskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.45 
Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 
11.20 Mums net nesisapnavo. 14.00 Moks-
lo apgauti. 14.55 Pasaulio paslaptys su Anna 
Čapman. 15.55 „Geidžiama“. 17.35 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.25 Izmailovo parkas. 22.55 „V 
ir M“. 23.50 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

„KVaIlIŲ aPSaUGa“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Charles Robert Carner.
Vaidina: Larry the Cable Guy, Richard Bull, Jenny McCarthy.

Filmo centre - mažo miestelio šerifas Laris. Vieną dieną su draugais jis 
sėdi kavinėje ir pamato gaują įtartinų vyrukų, kurie vedžiojasi merginą. 
Jam pasirodo, kad tie vyrukai merginą laiko kaip įkaitę, ir jis nuspren-
džia išvaduoti auką. Kai operacija pavyksta, šerifas sužino, kad iš tiesų 
mergina buvo saugojama FTB agentų. Kaip išsisukti keblioje situacijoje?

„DeMonŲ MIŠKaS“
Siaubo trileriS. JAV. 2016.
Režisierius: Jason Zada.
Vaidina: Natalie Dormer, 
Eoin Macken, Stephanie 
Vogt.

Kažkada buvusios labai artimos, 
Sara ir jos dvynė sesuo pama-
žu atitolo viena nuo kitos. Vieną 
dieną Sara sužino, kad gyvenimu 
nusivylusi jos sesutė išvyko į Ja-
poniją. Išsiaiškinusi, kokiu tikslu ji 
keliauja į šią vietą, Sara pasiryžta 
leistis iš paskos.  Ar pavyks Sarai 
apsaugoti seserį?

„BaTSIUVYS“
KomišKa drama. JAV. 2014.
Režisierius: Tom McCarthy.
Vaidina: Adam Sandler, 
Melonie Diaz, Steve Buscemi.

Maksas Simkinas taiso batus jau 
kelioms jo šeimos kartoms pri-
klausančioje dirbtuvėje Niujorke. 
Nusivylęs kasdienybe ir sunkiu 
darbu, Maksas atranda magišką 
relikviją ir dabar gali atsidurti sa-
vo klientų vietoje, į viską pažiū-
rėti kitaip. Kartais tik kito kailyje 
atsidūręs gali suprasti, koks pats 
iš tiesų esi.

„DIaTloVo PeRĖja. 
DInGUSI eKSPeDICIja“
miStinė drama. JAV, Rusija, 
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Holly Goss, 
Matt Stokoe, Luke Albright.

1959-aisiais Uralo kalnuose žuvo 8 
keliautojai. Jų kūnai buvo rasti po 
dviejų savaičių, ir spėlionių dėl jų 
mirties iki šiol yra įvairiausių. Penki 
Amerikos studentai nusprendžia pa-
tys išsiaiškinti tiesą ir keliauja į Rusiją.
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas „Šuo“ 
(N-7).

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

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

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

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Trileris „Skrydis“ 

(N-14).
23.50 Romantinė drama 

„Gimę mylėti“ 
(N-14).

2.10 TV serialas „Akloji 
zona“ (N-14).

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

3.40 Dokumentinis f. 
„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 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Kapitonas 

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

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

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

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.20 „Merginos iš 

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

(N-7).
4.25 „Delta“ (N-7).

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

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

„Pragaras“.
12.15 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016.
13.10 Irenos Starošaitės ir 

Žilvino Žvagulio gyvo 
garso koncertas. 

14.40 „Padūkėliai marsupi-
lamiai“.

15.35 „Šokių akademija 2“.
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 LRT Kultūros 

akademija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Giminės“.
23.40 Dokumentinis f. 

„Pragaras“.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
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).
22.40 „Ponia Dila“ (N-7).
1.00 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Kur giria žaliuoja.
9.30 „CSI Majamis“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

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

„Smagus pasiva-
žinėjimas 2. Mirtis 
kelyje“ (N-14).

0.50 Mistinė drama „Diat-
lovo perėja. Dingusi 
ekspedicija“ (S).

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

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Mega 

virtuvės“ (1).
12.30 Animacinis f. 

„Zambezija“.
14.00 Skrajojantys 

ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.30 „Elajus Stounas“.
15.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

16.30 Animacinis f. 
„Igoris“.

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

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

„Virš įstatymo“ 
(N-14).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 Kriminalinis 
veiksmo trile-
ris „Operacija 
„Džeronimo“.  
Būrys, nukovęs 
Osamą Bin Ladeną“ 
(N-14).

 13.10  Irenos Starošaitės 
ir Žilvino Žvagulio koncertas

 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 15.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 10.30  Pinigai iš nieko 17.00  „Havajai 5.0“ 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMArugpjūčio 21 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 10.20 „Garbės kodeksas 5“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 14.00, 16.30 „Susitikimo vieta“. 
17.00 „Voratinklis 5“. 19.50 „Šefas. Naujas 
gyvenimas“. 21.40 „Mentas 2“. 23.40 Dienos 
apžvalga. 0.15 „Kurtinys. Tęsinys“. 2.05 „Su-
sitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.20 Knygų kandys. 
8.30, 2.20 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Varšuvos sukilimas diena po 
dienos. 12.00 Kultūringieji PL. 13.00 Valstybės in-
teresai. 13.25, 18.20 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Raganos“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 „Tetos Unros dovanos“. 
16.40 Peiliu ir šakute. 16.55, 1.15 „Baron24“. 
17.30, 1.45 „Kelionė už vieną šypseną“. 18.00 
Mano žvėrynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Pa-
slėpti lobiai. 19.20 Kelionės su istorija. 19.55, 
3.40 „Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Persikėlimai“. 
22.45 Polonija 24. 23.05 Sveika, Polonija. 23.45 
„Klepsidros merginos“. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
10.15 „Ispangliška“. 12.45 „Medžioklės sezonas 
atidarytas 3“. 14.15 „Astronauto žmona“. 16.20 
„Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 20.10 
„Atgal į ateitį III“. 22.25 „Šindlerio sąrašas“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai. 10.05 Sunk-
vežimių vairuotojai. 10.55, 24.00 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepapras-
tomis sąlygomis. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 
Šėtono kanjonas. 23.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
6.30, 18.00, 24.00 Neįprastas maistas. 7.00, 12.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Lai-
velių pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant 
ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies 
paslaptys. 14.00 Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime 
ne vien žiedai. 15.00 Ekstremalieji vandens parkai. 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
21.00 Merginos-banglentininkės. 22.00 Paslap-
tingi paplūdimiai. 23.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Aligato-
rių tramdytojai. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuo-
se. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Laukiniai naminiai gy-
vūnai. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Mutantų planeta. 
11.55 Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 
12.50 Veterinarų gyvenimas. 15.35, 23.50, 5.49 
Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Gaudant 
monstrus. 18.20, 22.00, 4.15 Krokodilų ataka. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. 
9.00 Lengvoji atletika. „Golden Grand Prix“. 
Japonija. 12.20 KOK World series. Vilnius. 3 d. 
13.40 Pasaulio rali - kroso čempionatas. Šve-
dija. 7 etapas. 15.40 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - FC 
„Rostov“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Oklahomos „Thunder“ - Minesotos „Timberwol-
ves“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Bost-
vana. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 21.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 
23.00 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
23.30 KOK World Grand Prix. Estija. 1.50 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ -  
Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Pirmos rungty-
nės. 4.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Roterdamo „Feyenoord“ - FC „Heerenveen“.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar lenktynės. 11.00, 
2.00 Smiginis. „Darts Masters“ turnyras. Mel-
burnas. 14.30 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Birmingemas. 16.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „Chelsea“. 18.25 
Premier lygos apžvalga. 19.25 Ledo ritulys. 
KHL. SKA - CSKA. Tiesioginė transliacija. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Everton“. Tiesioginė transliaci-
ja. 24.00 Ledo ritulys. KHL. SKA - CSKA. 

 eurosPorT
6.45, 14.00, 21.45, 1.00, 4.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 8.15, 19.00, 2.30, 5.30 Angliš-
kasis biliardas. Kinija. 12.30, 23.30 Motociklų 
lenktynės. „Superbike“ pasaulio čempionatas. 
Vokietija. 13.15 Šaudymas iš lanko. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 13.45, 18.45 Dviračių sportas. 
„Vuelta de Espana“. 20.55, 0.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 21.05 Universiada Taivane. Plaukimas. 
22.45 Sporto linksmybės. 23.00 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.30  „Savas žmogus“  8.20  Patriotai  19.30  „Šlovės dienos“ 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Romantinė drama „Argentinietiškas 
tango“ (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 
„Angelas sargas“ (N-7). 22.50 „Apsukrios kam-
barinės“ (N-14). 23.50 „Medikopteris“ (N-7). 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.15 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Kopimas 
į Olimpą“. 14.20 Kontrolinis pirkinys. 15.05 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
16.55 Vyriška/Moteriška. 17.55, 0.25 „Iš tiesų“. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas.  20.40 „Kopimas į Olimpą“. 22.35 „Ste-
bukladarys“. 1.40 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Ka-
menskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Li-
kimo gijos“. 0.10 „Padovanok man sekmadienį“.  

 Ren
7.15 „Afro-maskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.45 
Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 
11.20 Gyva tema. 12.10 Izmailovo parkas. 13.45 
Mokslo apgauti. 14.35 Pasaulio paslaptys su 
Anna Čapman. 15.25 Žiūrėti visiems! 16.00 „Gei-
džiama“. 17.40 Tinkama priemonė. 18.35 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Geriausias šefas. 0.05 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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Voratinklis 5“. 
19.50 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.40 „Men-
tas 2“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.15 „Kurtinys. 
Tęsinys“. 2.15 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.50, 13.25, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 7.55 
Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 2.20 Pasakų šalyje. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45, 19.15, 22.30, 
4.25 Varšuvos sukilimas diena po dienos. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, 
Polonija. 13.00 Naudingi.pl. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Naktys ir dienos“. 
15.25 „Klepsidros merginos“. 16.40, 6.50 Lenkų 
valgiai. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 „Kelio-
nė už vieną šypseną“. 18.00 Knygų kandys. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Žydros atostogos. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.40 „Tėvas Mateušas“. 23.45 M.Ziminskos dainų 
koncertas. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
8.05 „Šindlerio sąrašas“. 11.45 „Atgal į ateitį III“. 
14.00 „Šaltis liepą“. 16.10 „Draugiškas seksas“. 
18.15 „Kambarinės dienoraštis“. 20.10 „Pamo-
tė“. 22.30 „Interviu su vampyru“. 1.05 „Frenkas“. 

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

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant 
ežero. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 
Salų paslaptys. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 
15.00 Ekstremalieji vandens parkai. 16.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 
23.00 Neįprastas maistas. 21.00 Merginos-
bang lentininkės. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 Juokingiausi Ame-

rikos namų vaizdeliai.
12.30 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 „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 2 Barai (N-14).
21.15 TV3 sportas. TV3 vaka-

ro žinios. TV3 orai.
22.30 Veiksmo trileris „Lai ko 

policininkas“ (N-14).
0.30 TV serialas „Kastlas“ 

(N-7).
1.25 TV serialas 

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

dos“ (1) (N-14).
3.10 TV serialas „Greis-

lendas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 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).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas „Dvi 
širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

„Ugnies siena“ (N-7).
0.25 TV serialas „Pasiutę 

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

objektas“ (N-7).
2.05 Siaubo trileris 

„Demonų miškas“ 
(N-14).

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

saras Štolbergas“.
11.05 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 3“.
11.50 Nacionalinė paieškų 

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

menės daktaras 3“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim-

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

tyvas Monkas 3“.
2.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (1).

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas „Šuo“ 
(N-7).

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

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

18.30 TV serialas „Savas 
žmogus“ (N-7).

19.30 TV serialas 
„Įteisintas faras“ (1).

20.30 Pagalbos skambutis 
(N-7).

21.00 Komedija „Balsuok 
už mane“ (N-14).

22.45 Trileris „Skrydis“ 
(N-14).

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

2.05 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (1).

2.55 Su cinkeliu (N-7).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 
7.20 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.50 Auginantiems savo 

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

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

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

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

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.20 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.00 „Delta“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.05 Klauskite daktaro.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Kinija. Vieno vaiko 

politikos grimasos“.
13.10 „Giminės“.
14.50 „Padūkėliai 

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

daiktai 11“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 „Erdvės menas“. 3 d. 
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 Komiška drama 
„Denis Kolinsas“.

23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.30 Misija. Vilnija.
2.55 Grupės „Pelenai“ 

jubiliejinis koncertas 
„Ugnies paliesti. 20 
metų kartu“. 2016 m.
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rugpjūčio 22 d. 

 19.30  Karališkosios 
  paslaptys

 16.00  „Kaulai“ 18.00  „Neklausk 
  meilės vardo“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Aligatorių tramdytojai. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 
Laukiniai naminiai gyvūnai. 10.05, 14.40, 22.55 
Mutantų planeta. 11.55 Gaudant monstrus. 12.50 
Krokodilų ataka. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojin-
gi. 17.25, 21.05 Grizlio projektas. 18.20 Laukinių 
gyvūnų gelbėtojas. 22.00 Aš išgyvenau gyvūno 
puolimą. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 2 d. 9.00 
Lengvoji atletika. „Golden Grand Prix“. Brazilija. 
11.50 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
12.20 KOK World Grand Prix. Estija. 1 d. 14.30 Pa-
saulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 1 d. 15.00 
Čempionai LT. Graplingas. Palanga 3 d. 15.30 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 
15.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - Maskvos CSKA. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Toronto „Raptors“ - 
Niujorko „Knicks“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempio-
natas. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžval-
ga. 21.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 23.00 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 23.30 
KOK World Grand Prix. Estija. 1.50 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Antros rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Everton“. 8.50 Ledo ritulys. 
KHL. SKA - CSKA. 10.50, 18.45 Premier lygos 
apžvalga. 11.55 Smiginis. „Darts Masters“ tur-
nyras. Melburnas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Avangard“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 19.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Napoli“ - „Nice“. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos rungtynės. Tiesioginė trans-
liacija. 23.45, 5.15 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. 1.35 Ledo ritulys. KHL. „Avan-
gard“ - Rygos „Dinamo“. 3.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 

 euroSPort
6.45, 16.00, 21.00, 1.00, 4.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 8.15, 19.00, 2.30, 5.30 Angliš-
kasis biliardas. Kinija. 12.00, 24.00 TBA. 14.00 
Universiada Taivane. Plaukimas. 15.45, 18.45 
Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“. 20.55, 
23.55 „Eurosport 2“ žinios. 22.45 Automobilių 
lenktynės. 23.00 Automobilių lenktynės. F3 
pasaulio čempionatas. Nyderlandai. 23.30 Imty-
nės. Pasaulio čempionatas. Prancūzija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

žudystės IV. Sugedęs 
vaisius“ (N-7).

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

(N-7).
3.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.30 „Velvet“ (N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Trileris „Tai nutiko 

vidury baltos die-
nos“.

23.50 Fantastinis trileris 
„Drakonų kova. 
Evoliucija“ (N-7).

1.30 Rizikingiausi 
policijos darbo  
epizodai (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“ (1).

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
12.10 Mistinė 

romantinė  
drama „Iliuzionistas“ 
(N-7).

14.05 „Kai šaukia 
širdis“.

15.05 Siaubingi 
namai.

16.05 „Mega 
virtuvės“ (1).

17.05 Animacinis f. 
„Drakonų  
medžiotojai“.

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Karališkosios 
paslaptys.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).
24.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

„uGnieS SienA“
Kriminalinis trileris. Australija, JAV. 2006.
Režisierius: Richard Loncraine.
Vaidina: Harrison Ford, Virginia Madsen, Robert Forster.

Kompiuterių apsaugos specialistas Džekas Stenfildas dirba Sietle įsikū
rusiame banke. Patikimas aukščiausio rango vadovas karjeros laiptais 
pakilo ir puikiausią reputaciją užsitarnavo sukūręs efektyviausią pasau
lyje kompiuterinę apsaugos sistemą. Tačiau vieną dieną nusikaltėliai, 
norėdami išgauti slaptus kodus, įkaitais paima jo šeimą.

lnK
22.15

„tAi nutiKo ViDurY  
BAltoS DienoS“
trileris. JAV. 1996.
Režisierius: Rudolf van den Berg.
Vaidina: Richard E.Grant, 
Lynsey Baxter, Perdita Weeks.

Mažame miestelyje aptinkamas 
nuogas nužudytos mergaitės kū
nas. Bylos imasi detektyvas Vikto
ras Marekas. Jis dieną naktį mąsto 
tik apie bylos išnarpliojimą.tV6

22.00

„lAiKo PolicininKAS“
VeiKsmo trileris. JAV, Japonija. 1994.
Režisierius: Peter Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Mia Sara, Ron Silver.

2004 metai. Kelionės laiku tapo 
įprasta realybe. Ateities nusikal
tėliai stengiasi nukeliauti į praeitį 
ir įgyvendinti savo žiaurius planus. 
Su jais kovoja judėjimus laike ste
binti elitinė tarnyba. tV3

22.30

„AnGelAS SArGAS“
romantinė drama. Vokietija. 2016.
Režisierius: Stefan Bartmann.
Vaidina: Suzan Anbeh, Heiko 
Ruprecht, Jeremy Mockridge.

Kai buvo jauna, Keitė priėmė neleng
vą, bet teisingą sprendimą  kad tei
singumas nugalėtų, ji liudijo prieš 
savo vyrą nusikaltėlį. Jis buvo nuteis
tas ir prisiekė atkeršyti Keitei. Moteris 
buvo įtraukta į liudytojų apsaugos 
programą ir pradėjo naują gyvenimą.tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

krepšinio rungtynės 
Šiauliuose. Lietuva - 
Islandija. Tiesioginė 
transliacija.

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris „Paliktieji“ 

(N-14).
0.50 TV serialas „Kastlas“.
1.40 TV serialas 

„Naujakuriai“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Legendos“ (N-14).
3.20 TV serialas „Greis-

lendas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 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).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas „Gyveni-

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

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Logano 

karas. Susaistytas 
garbės“ (N-14).

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

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

1.55 Kriminalinis trileris 
„Ugnies siena“ 
(N-7).

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

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

menės daktaras 3“.
11.50 Emigrantai.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo -

menės daktaras 3“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Baltijos kelias“.
22.15 „Misija Sibiras’16. Dvi 

savaitės, trukusios 
vieną poliarinę dieną“.

23.10 Trumposios žinios.
23.15 Auksinis protas.
0.30 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“.
2.00 LRT radijo žinios.

 13.10  Klauskite daktaro 12.00  „Tėvelio dukrytės“  13.30  „Gyveni mo 
  šukės“ 

Trečiadienis

„PALIKTIEJI“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Vic Armstrong.
Vaidina: Nicolas Cage, Lea Thompson, Cassi Thomson.

Pilotas Reifordas pateko į baisią situaciją. Pasaulį supurto virtinė keis-
tų įvykių. Vieno Reifordo skrydžio metu dingsta keletas žmonių ir visi 
vaikai. Atrodo, kad jie tiesiog pranyko. Likę keleiviai panikuoja ir prašo 
piloto atsakymų. Žemėje irgi dedasi tokie dalykai, kuriuos sunku paaiš-
kinti blaiviu protu, - žmonės pranyksta akyse. Negi tai pasaulio pabaiga?

rekomenduoja

TV3
22.30

„VAIKŠTANT  
TARP ANTKAPIŲ“
Kriminalinė misTinė drama. 
JAV. 2014.
Režisierius: Scott Frank.
Vaidina: Liam Neeson, 
Dan Stevens, David Harbour.

Metas Skaderis - buvęs pareigūnas, 
dabar privatus detektyvas, dirban-
tis be licencijos, be sąskaitų ir be 
darbų sąrašo. Metas policininko 
darbą metė po kelių skaudžių at-
sitikimų, vos neprasigėrė, bet, su-
radęs naują nišą, ėmėsi kabintis į 
gyvenimą. Užsakymus renkasi pats. 

„LOGANO KARAS. 
SUSAISTYTAS GARBĖS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Michael Preece.
Vaidina: Eddie Cibrien, 
Chuck Norris, Vincent Spano.

Mafijos smogikai išžudo visą pro-
kuroro Felono šeimą. Pasislėpti nuo 
žudikų pavyksta tik dešimt mečiam 
prokuroro sūnui Loganui. Berniu-
ką išgelbėja ypač aštrus pavojaus 
jausmas. Globoti našlaitį ima dėdė 
Džeikas - kikbokso čempio nas ir 
buvęs reindžeris, tobulai įvaldęs 
visas ginklų rūšis. 

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

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

TV6
22.00

TV1
23.10

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Romantinė drama „Angelas sargas“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Drama „Meilė vynuogyne“ 
(N-7). 22.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
23.40 „Medikopteris“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Kopimas į 
Olimpą“. 14.20 Kontrolinis pirkinys. 15.05 Kartu 
su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriš-
ka/Moteriška. 17.55, 0.35 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.45 
„Kopimas į Olimpą“. 22.45 „Stebukladarys“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Ka-
menskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Li-
kimo gijos“. 0.10 „Padovanok man sekmadienį“. 

 REN
7.10 „Afro-maskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.35 
Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.05 
Gyva tema. 11.55 „Dievų maistas. Rusiškos vir-
tuvės paslaptis“. 13.45 Mokslo apgauti. 14.40 
Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.55 „Gei-
džiama“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 23.10 „Kiekvienam 
po katinėlį“. 24.00 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas 
„Įteisintas faras“ (1).

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

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

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

14.45 TV serialas „Vora-
inklis“ (1) (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 „Maiko Bluberio 

nuotykiai“ (N-14).
23.25 Komedija „Balsuok 

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

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

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.40 Su cinkeliu (N-7).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

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

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

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

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

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Baltoji strėlė“ (N-7).
0.20 „Leningradas. Poka-

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

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

lamiai“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 
13.50 Grupės „Pelenai“ 

jubiliejinis koncertas 
„Ugnies paliesti. 20 
metų kartu“. 2016 m.

15.20 „Padūkėliai marsupi-
lamiai“.

16.10 „Šokių akademija 2“.
16.35 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Lagerių moterys. 

Nijolė Sadūnaitė.
19.00 Projektas Pi.
19.30  „Neokupuotas“.
20.20 „Didžioji istorija“. 

„Lemtingi didžiosios 
istorijos posūkiai“.

21.45 Durys atsidaro. 
22.00 Komedija „Laplan-

dijos odisėja“ (N-14).
23.35 Atmintis. Mitingo 

prie A.Mickevičiaus 
paminklo minėjimui. 

0.05 DW naujienos rusų k.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.30 „Auklė“.
2.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.10 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.55 „Midsomerio žmog-

žudystės IV. Sugedęs 
vaisius“ (N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (1) (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-7).
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 Kriminalinė mistinė 
drama „Vaikštant 
tarp antkapių“ 
(N-14).

0.20 Drama 
„Kaltinamoji Keisė 
Antony“ (N-7).

2.00 Rizikingiausi 
policijos darbo  
epizodai (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Siaubingi namai.
13.30 Romantinė 

komedija  
„Svetimos  
vestuvės“.

15.05 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

16.05 Muzikinis 
dokumentinis f. 
„Garsų miestas“ 
(N-7).

18.00 „Mega 
virtuvės“ (1).

19.00 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“ (1).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Pinigai iš nieko.
21.30 „Apokalipsė. Antrasis 

Pasaulinis karas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

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

(N-14).

 16.35  „Kaip atsiranda 
  daiktai 11“

 6.45  Vasara tiesiogiai 
  su D.Žeimyte

 13.45  „Diag nozė - 
  žmogžudystė“

 11.30  „Kai šaukia 
  širdis“

 19.00  „Kobra 11“ 16.30  „Būk su manim“.

TV PROGRAMA rugpjūčio 23 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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Voratinklis 5“. 19.50 
„Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.40 „Mentas 2“. 
23.40 Dienos apžvalga. 0.15 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PoloNia
7.05, 23.45 XXI tarptautinis romų dainų ir kul-
tūros festivalis Cechocineke 2017. 8.05 „Dievui 
ir žmonėms“. 8.30, 2.15 Petersburskio muzikos 
šou. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45, 16.50, 
4.30 Varšuvos sukilimas diena po dienos. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, 
Polonija. 13.05 Žydros atostogos. 13.25, 18.20, 
5.05 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Persikėlimai“. 15.30 
Serialo „Naktys ir dienos“ jubiliejus TVP. 16.40 
Mūsų Beskidai. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 
1.45 „Atostogos su vaiduokliais“. 18.00 Laida vai-
kams. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Per sieną. 19.25 
Rytų studija. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25, 
6.10 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Mažoji 
Maskva“. 0.45 „Laukinė Lenkija“.

 TV1000
8.30 „Frenkas“. 10.30 „Pamotė“. 13.10 „Tuš-
tybių mugė“. 16.10 „Išganymas“. 18.10 „Po 
priedanga“. 20.10 „Klik! Arba gyvenimas pa-
greitintai“. 22.30 „Marija Antuanetė“. 

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

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 Salų paslap-
tys. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 15.00 Ekstre-
malieji vandens parkai. 16.00 Teksaso stilius ne-
kilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
maistas. 21.00 Merginos-banglentininkės. 22.00 
Iškyla gamtoje. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Aligatorių tramdytojai. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 Lau-
kiniai naminiai gyvūnai. 10.05, 14.40 Mutantų 
planeta. 11.55 Grizlio projektas. 12.50 Laukinių 
gyvūnų gelbėtojas. 15.35, 23.50Laukiniai ir 
pavojingi. 17.25, 21.05 Bronkso zoologijos 
sodas. 18.20, 22.00 Tvenkiniai. 19.15, 1.40 
Blogas šuo. 22.55 Šiaurės Amerika. 

 sPorT1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 1 d. 
9.00 Lengvoji atletika. „Golden Grand Prix“. 
Olandija. 10.50 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Bostvana. 11.20 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 11.50 Čempionai LT. Graplingas. Vil-
nius. 12.20 KOK world Grand Prix. Estija. 14.40 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgija. 15.40 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Permės „Amkar“. 17.40 Lie-
tuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko „Knicks“ -  
Atlantos „Hawks“. 20.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionatas. Bostvana. 20.30 „NBA Action“. 21.00 
Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 23.00 „Road 
to glory“. Laida apie kovos sportą. 23.30 KOK 
world series. Lenkija. 1.40 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Trečios rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Motosportas. Nascar lenktynių apžvalga. 
7.55 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - Rygos 
„Dinamo“. 9.55, 17.55, 23.45, 5.10 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos rungtynės. 11.45 
Futbolas. Europos supertaurė. „Real“ - „Man-
chester United“. 13.55 Futbolas. Anglijos pre-
mier lygos žurnalas. 14.25 Smiginis. „Darts 
Masters“ turnyras. Melburnas. 21.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 1.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Everton“. 3.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
6.45, 9.45, 16.00, 21.00, 4.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 8.15 Angliškasis biliardas. 
Kinija. 9.30 Automobilių lenktynės. 11.00 Uni-
versiada Taivane. Šuoliai į vandenį. 12.00, 
15.15 Universiada Taivane. Fechtavimas. 
13.00, 19.00 Universiada Taivane. Lengvoji 
atletika. 15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vu-
elta de Espana“. 20.00, 23.00, 2.00 Univer-
siada Taivane. Plaukimas. 20.55, 23.55 „Eu-
rosport 2“ žinios. 24.00 TBA. 2.30 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 3.00 Sporto 
linksmybės. 5.30 Tenisas. Australijos atvirasis 
teniso turnyras.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 18.00  Info diena  12.35  „Merginos iš 
  Ukrainos“

 0.05  Dabar pasaulyje 21.20  Svarbios detalės 15.30  „Dvi širdys“ 0.45  „Kastlas“ 

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji ani-
macija. 10.10 Drama „Meilė vynuogyne“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Titanikas“ 
(N-7). 0.55 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
1.40 „Medikopteris“ (N-7). 2.35 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Kopimas 
į Olimpą“. 14.20 Kontrolinis pirkinys. 15.05 
Kartu su visais. 16.00, 4.35 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 17.55, 0.30 „Iš 
tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 20.40 „Kopimas į Olimpą“. 
22.40 „Stebukladarys“. 1.35 „Dėdė Vania“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Ka-
menskaja“. 14.55 „Rudens detektyvas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Li-
kimo gijos“. 0.10 „Padovanok man sekmadienį“. 

 Ren
7.15 „Afro-maskvietis“. 8.05 Žvalus rytas! 8.50 
Tinkama priemonė. 9.40 „Šeimos dramos“. 11.20 
Gyva tema. 12.10 Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės. 13.55 Mokslo apgauti. 14.50 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.40 Žiūrėti visiems! 
15.55 „Geidžiama“. 17.35 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 21.25 Čapman paslaptys. 23.15 Žiūrėti visiems! 

 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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.25 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Voratinklis 5“. 19.50 
„Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.40 „Mentas 2“. 
23.40 Dienos apžvalga. 0.15 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45, 16.10, 4.30 Varšu-
vos sukilimas diena po dienos. 11.55, 18.20, 5.05 
Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05 Sveika, Polonija. 13.05 Per sieną. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Seserys“. 15.20 „Mažoji Maskva“. 16.40 
Vilnoteka. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 
„Atostogos su vaiduokliais“. 18.00, 20.45, 2.45 
Animacinis f. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Su 
Andrusu po Galiciją. 19.25 Valstybės interesai. 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25 Laida iš 
Didžiosios Britanijos. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 23.50 
Lenkiškų ir čekiškų dainų ir kultūros festivalis 
Kudovoje. Koncertas. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
7.40 „Marija Antuanetė“. 10.05 „Trolių medžio-
tojai“. 12.05 „Klik! Arba gyvenimas pagreitintai“. 
14.10 „Magiškasis Maikas“. 16.15 „Ispangliška“. 
18.45 „Medžioklės sezonas atidarytas 3“. 20.10 
„Žmonių vaikai“. 22.20 „Ištikimasis sodininkas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40, 23.00 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10, 21.00 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Aukcionų karaliai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Aukso karštinė. 22.00 Kosmoso verslas. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 Salų paslap-
tys. 14.30 Gyvenime ne vien žiedai. 15.00 Ekstre-
malieji vandens parkai. 16.00 Teksaso stilius ne-
kilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
maistas. 21.00 Merginos-banglentininkės. 22.00 
Geriausi paplūdimiai. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempi niukas 

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 „Tėvelio 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. „Išpirka - 

milijardas“ (N-14).
0.45 TV serialas „Kastlas“ 

(N-7).
1.35 TV serialas 

„Naujakuriai“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Legendos“ (N-14).
3.15 Drama „Tironas“ (1) 

(N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Kaukė“.
7.30 Animacinis f. „Links-

mieji detektyvai“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas „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 „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Opera-

cija „Kardžuvė“ (N-7).
0.15 TV serialas „Pasiutę 

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

objektas“ (N-7).
2.05 Alchemija. VDU 

karta. 2014 m. 
2.35 Retrospektyva. Kultū-

rinė dokumentika. 

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

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

menės daktaras 3“.
11.50 Gyvenimas.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

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

Finalas. 
0.30 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 3“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

8.30 TV serialas „Vora-
tinklis“ (1) (N-7).

9.30 TV serialas 
„Įteisintas faras“.

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

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

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas 

„Įteisintas faras“.
20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 Kriminalinė drama 

„Gundanti klasta“ 
(N-14).

23.10 „Maiko Bluberio 
nuotykiai“ (N-14).

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

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

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 
7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš 

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

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

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Baltoji strėlė“ (N-7).
0.20 „Leningradas. Poka-

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

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.10 Bėdų turgus.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Didžioji istorija“. 
„Lemtingi didžiosios 
istorijos posūkiai“.

13.35 Saulės ratu. Mistinis 
folklorinis miuziklas.

15.00 „Padūkėliai 
marsupilamiai“.

15.50 „Šokių akademija 3“.
16.15 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
16.40 Menora (subtitruota).
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 Šlovės dienos“ (N-7).
20.15 „Prombergai. Pilko-

sios zonos simfonija“.
21.15 „Spąstai. Prancūzija 

terorizmo akivaizdoje“.
22.10 Lietuvos patriotai. 
23.25 Stambiu planu.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.25 Menora (subtitruota).
2.40 Vilniaus sąsiuvinis.
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rugpjūčio 24 d.

 16.35  „Keista magija“ 9.00  Vienam gale
  kablys

 19.00  „CSI. Niujorkas“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Aligatorių tramdytojai. 
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55 Šiau-
rės Amerika. 11.55 Bronkso zoologijos sodas. 
12.50 Tvenkiniai. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavo-
jingi. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 d. 9.00 
Lengvoji atletika. „Golden Grand Prix“. Čekija. 
4 etapas. 11.10 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 34 laida. 11.40 Pasaulio galiūnų čempio-
natas. Bostvana. 3 d. 12.20 KOK world series. Len-
kija. 1 d. 14.30 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. 15.00 Čempionai LT. Graplingas. Palanga 
1 d. 15.30 Čempionai LT. Graplingas. Palanga 
2 d. 15.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Grozno „Terek“ - Maskvos „Spartak“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Fynikso „Suns“ -  
Oklahomos „Thunder“. 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Bostvana. 4 d. 20.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 35 laida. 21.00 Plauki-
mas. Pasaulio taurė. Berlynas. 2 d. 23.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 34 laida. 23.30 
KOK world series. Lenkija. 2 d. 1.20 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Ketvirtos rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.00, 23.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos rungtynės. 
11.40, 18.00 Premier League World žurnalas. 
12.10, 18.30 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 12.40 
Boksas. 13.25 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - 
Rygos „Dinamo“. 15.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 19.00, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - Rygos „Dina-
mo“. 21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Ciurichas. Tiesioginė transliacija. 2.40 Motos-
portas. Austrijos MotoGP lenktynės. 

 euroSPort
6.45, 16.00, 21.00, 1.30, 4.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 8.15, 5.30 Tenisas. Australijos 
atvirasis teniso turnyras. 9.30, 11.15 Sporto 
linksmybės. 9.45, 11.45 Universiada Taivane. 
Šuoliai į vandenį. 11.00 Automobilių lenktynės. 
13.30 Universiada Taivane. Plaukimas. 15.45, 
18.45 Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“. 
19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos burtų 
traukimo ceremonija. 20.00 Universiada Taiva-
ne. Sunkioji atletika. 20.55, 22.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 23.00 Imtynės. Pasaulio čempionatas. 
Prancūzija. 23.30 Jojimas. Europos čempiona-
tas. Švedija. 2.30 Motociklų lenktynės. „Super-
bike“ pasaulio čempionatas. Vokietija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Pagrindinė 
šokėja“ (N-7).

22.50 „Ponia Dila“ (N-7).
1.15 „Auklė“.
2.05 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.55 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.40 „Midsomerio 

žmog žudystės V. 
Žmogžudystės birža“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Pelkė“ (1) (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-7).
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 Fantastinis 
trileris „Įvykis“ 
(N-14).

23.50 Veiksmo f. 
„Dangaus karalystė“ 
(N-14).

2.30 Rizikingiausi 
policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš 
nieko.

10.30 „Mega 
virtuvės“ (1).

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

12.30 Animacinis f. 
„Kelionė į  
mėnulį“.

14.05 „Minutė 
po minutės“  
(N-7).

15.05 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“ (1).

16.05 Karališkosios 
paslaptys.

16.35 Animacinis f. 
„Keista magija“.

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

žinios.
20.30 Siaubingi namai.
21.30 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

24.00 „Kai šaukia širdis“.

„iŠPirKA - miliJArDAS“
Veiksmo filmas. Didžioji Britanija. 2015.
Režisierius: Jim Gillespie.
Vaidina: Jeremy Sumpter, Phoebe Tonkin, Hari Dhillon.

Turtuolių vaikai gali turėti viską, jie auga paikinami ir dėl to galiausiai 
niekas negali su jais susitvarkyti. Yra speciali mokykla jauniesiems iš-
puikėliams, grąžinanti juos į protą ir normalų gyvenimą. Atokioje saloje 
jaunuoliai turi pereiti sudėtingą išgyvenimo žaidimą.

tV3
22.30

rekomenduoja

„titAniKAS“
Drama. JAV. 1997.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Kate Winslet, Billy Zane.

1912 metais laivo, plaukiančio į sva-
jonių žemę Ameriką, denyje susitiko 
du jauni žmonės - Rouz ir Džekas. 
Ji - turtuolė, plaukianti pirma klase. 
Jis - vagišius, paskutinę akimirką 
nušvilpęs bilietą ir įsėdęs į laivą. 

„ĮVYKiS“
fantastinis trileris. JAV, Indija. 2008.
Režisierius: Night Shyamalan.
Vaidina: Mark Wahlberg, Zooey 
Deschanel, John Leguizamo.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Eli-
jotas Moras su mokiniais aptaria 
paslaptingą bičių populiacijų išnyki-
mą, kai tuo metu jo kolegos moky-
tojai įspėjami apie nepaaiškinamus 
reiškinius, vykstančius Niujorke... 

tV8
21.00

tV6
22.00

„oPerAciJA „KArDŽuVĖ“
Veiksmo filmas. Australija, JAV. 
2001.
Režisierius: Dominic Sena.
Vaidina: John Travolta, 
Hugh Jackman, Halle Berry.

Mūsų pasaulyje egzistuoja kitas pa-
saulis, kurį mes vadiname kiber-
netine erdve. Gabrielis Šeras siekia 
įsiskverbti į šią uždraustą zoną ir pasi-
naudoti nešvariais grynaisiais. Tačiau 
paimti tuos pinigus nėra taip lengva.lnK

22.15
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 12.20, 14.30,  
16.40 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11.20, 13.30,  
18.40 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, 
Rusija, N-13) - 18-24 d. 11, 14.55, 19, 21.20, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 13.20, 16.10, 18.50, 20.30, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18-24 d. 11.10, 18.20 val.
„stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 24 d. 
18.25 val. (MOTERS premjera).
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 10.40, 
13.10, 15.50, 18, 20.40, 21.40, 23.10 val. (23.10 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 12.45, 15.55, 18.10, 21, 23.45 val. (23.45 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.30, 13, 15.30, 16.55 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 18-24 d. 16, 19.25, 
21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 18.30, 23.35 val. (23.35 val. seansas vyks  
18-19 d.).
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 21.10 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 18-24 d. 20.50, 23 val. 
(23 val. seansas vyks 18-19 d.).

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 11.30, 13.40 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 18-24 d. 13.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis
 veiksmo f., JAV, N-7) - 18-24 d. 15.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, V) - 18-24 d. 10.20 val. (vasaros akcija 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 11, 13.10,  
15.20, 17.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 12, 14.10, 
18.30 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 13.50, 15.50, 18.50, 21.30 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-24 d. 11.40, 16.30, 19.40, 21.45 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18-24 d. 11.20, 14, 18.40, 21.40 val.
„stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 24 d. 
18.40 val. (MOTERS premjera).
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 13.20, 
16.40, 19.10, 20.40 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 13.50, 16.20, 18.50, 21.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 11, 13.30, 16 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 18-24 d. 16.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 18-24 d. 
11.30 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 18-24 d. 
21.20 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 21.05 val.

„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 18-24 d. 14.20, 19, 
21.40 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 18-24 d. 11.20, 15.40, 
18.40, 20.50 val. (24 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 11.10, 13.25, 16.45,  
18.35 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 18-24 d. 11.10 val. (vasaros akcija 
vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„The Rolling stones“ turas po lotynų Ameriką“ 
(dokumentinis muzikinis f., Jungtinė Karalystė) -  
18 d. 16 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18 d. 18 val. 19, 22, 24 d. 21 val. 20 d. 18.10 val. 
21 d. 18.50 val. 23 d. 16.50 val.
„Šlovė“ (komiška drama, Bulgarija, Graikija) - 
18 d. 21 val.
„Dovanoju širdį“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 
19 d. 16.40 val. 22 d. 17 val. 23 d. 19 val.
„Patersonas“ (drama, JAV) - 19 d. 18.40 val. 
23 d. 21 val.
„Beatričės bučinys“ (drama, Prancūzija) - 
20 d. 16 val.
„stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa“ 
(biografinė drama, Austrija, Vokietija, Prancūzija) -  
20 d. 20.30 val.
„nepažįstamoji“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 
21 d. 16.40 val.
„Ji“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) -
 21 d. 21 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 
22 d. 19 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 24 d. 16.40 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 24 d. 19.10 val.

Kino teatruose nuo rugpjūčio 18 d.

n Komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Patrick Hughes

n Vaidina: Ryan Reynolds, Samuel L.Jackson, 

Gary Oldman, Salma Hayek

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

„Žudiko asmens sargybinis“
„Hitman’s Bodyguard“

Kai pikčiausi priešai tampa koman-
da - nuotykių neišvengsi... Vienas ge-
riausių pasaulyje apsaugos agentų, ku-
rį vaidina Rajenas Reinoldsas (Ryan 
Reynolds), gauna naują klientą - sam-
domą žudiką, kurį įkūnija Samuelis 
L.Džeksonas (Samuel L. Jackson). Pas-
tarajam sumanius pasitraukti iš nusi-
kalstamo pasaulio, prireikia profesio-
nalios pagalbos. Juk buvusio samdomo 
žudiko galvos trokšta ne vienas buvęs 
jo klientas...

Situacija ne itin maloni, nes abu 
vyrukai kadaise buvo vieni nuožmiau-
sių priešų. Dabar jie priversti pamirš-
ti praeities istorijas ir tapti tikra ko-
manda, ir per 24 valandas nusigauti į 
Hagą, kad užkirstų kelią žiauriam dik-
tatoriui, kurį vaidina Garis Oldmanas 
(Gary Oldman).

„Forum Cinemas“ inf.„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

MULTIKINO OZAS
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 18, 20-24 d. 10, 11, 12, 
13, 14, 16.15, 18.30 val. 19 d. 10, 12, 13, 14,  
16.15, 18.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-20, 22, 24 d. 15, 17.15 val. 
21, 23 d. 14, 16.15 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-22, 24 d. 15, 19.15, 20.30 val. 23 d. 15, 19.15, 19.15, 
21.45 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-24 d. 17.15, 19.15 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18-24 d. 21.15 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 10.15, 14, 19 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 
12.30, 14, 16.30, 19.30, 20.45, 22 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 21.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-22, 24 d. 10.30, 11.30, 13, 15.30, 18 val. 23 d. 11.30, 
14.15, 16.45 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 18-24 d. 11, 16.15, 
21.45 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 18-24 d. 10.15, 
16.30, 19, 21.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10, 12, 14.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
19 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 9.30, 12.10, 15.20,  
17.40 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 10.40, 13 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 12.10, 17.30, 19.20, 22, 0.05 val. (0.05 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-24 d. 10.15, 22.45 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija, N-13) - 18-24 d. 9.50, 14.50, 18.50, 21.15 val. 
(24 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24 d. 18.45 val. (MOTERS premjera).
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 11.40, 
14.20, 16.50, 19.55, 22.30, 0.25 val. (0.25 val. seansas 
vyks 18-19 d.).
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 14.10, 16.30, 20.30, 22.20, 23.50 val.  
(23.50 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 9.40, 10.40, 13.10, 15.40, 17.05 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 18-24 d. 12.20, 
19.40, 22.10 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 18-24 d. 15.15 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) -  
18-24 d. 18.20 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 18, 20, 22, 
24 d. 21.30 val.
„Vėjų upė“ (mistinis trileris, JAV, N-16) - 19, 21, 23 d. 
21.30 val.

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 14.50, 18.15 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 18-24 d. 12.15 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10 val. (vasaros akcija 
vaikams).

CINAMON
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18-22, 24 d. 17.45, 20.10 val. 23 d. 12.45 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-20 d. 14.45, 17.15, 21, 22.10 val. 21-22, 24 d. 14.45, 
17.15, 19.30, 21, 22.10 val. 23 d. 18.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-22, 24 d. 10, 11, 12.15, 14.30, 
16.45, 18.45 val. 23 d. 10.15, 14.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-20 d. 13.15, 15.30, 17.30, 
19.45 val. 21-22, 24 d. 13.15, 15.30, 17.30 val. 23 d. 
12.30, 16.30 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-22, 24 d. 11, 22.20 val. 23 d. 20.30 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV) - 18-20 d. 19.50, 
21.45 val. 21-22, 24 d. 19.45, 22 val. 23 d. 15.30,  
19.30, 22 val.
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 18-22, 24 d. 
22.35 val. 23 d. 22.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-22, 24 d. 10.30, 12.45 val. 23 d. 10, 14.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23 d. 13.15, 17.45 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 18-22, 24 d. 18 val. 
23 d. 11.30, 13.45, 19.45 val.
„Kai šėlsta mamos“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-22, 24 d. 16 val. 23 d. 22.30 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV) - 
23 d. 21.30 val.

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Emodži filmas“
„Emoji“

Šis filmas jums patiks, jei patiko: „Iš-
virkščias pasaulis“, „Ralfas griovėjas“ ir jei 
nepaleidžiate iš rankų išmaniojo telefono.

Ar kada susimąstėte, kas vyksta jūsų 
išmaniojo telefono viduje? Dabar mąstyti 

nebereikės - galėsite pamatyti savo aki-
mis. Šalia visų kitų dalykų, išmaniajame 
telefone yra didžiulis Tekstopolio mies-
tas, kuriame gyvena visi paveikslėliai, 
naudojami susirašinėjimo programėlėse - 
emodži. Jų gyvenimo tikslas - būti pasi-
rinktiems telefono naudotojo. Visi emodži 
turi unikalią, vienintelę išraišką, kuria di-
džiuojasi ir laiko didžiąja gyvenimo pras-
me. Visi, išskyrus vieną - Džinas, kuris 

gimė be specialaus filtro ir gali demonst-
ruoti ne vieną, o daugybę emocijų. Ka-
muojamas švelnios šizofrenijos ir nuolat 
jausdamasis nenormalus, Džinas su drau-
geliais Hai Faiv ir Hake iškeliauja į tele-
fono gilumas ieškoti specialaus kodo, ku-
ris jį pataisytų ir pagaliau suteiktų norma-
lų, save gerbiančiam emodži priderantį 
gyvenimą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugpjūčio 18 d.

n Animacinė komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Tony Leondis

Filmas rodomas 2D formatu, dubliuotas 

lietuviškai ir be subtitrų

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-22, 24 d. 10.15, 15.15 val. 23 d. 12.15, 17, 19 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23 d. 11, 15.15 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV) - 
18-22, 24 d. 13.45, 20.20 val. 23 d. 10.45, 21 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D) - 18-22, 24 d. 12.30 val.  
23 d. 16.15 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 23 d. 17.50 val.

Klaipėda

FORUM CiNEMaS
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 
18.15 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11.20, 13.40 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, 
N-16) - 18-24 d. 13.20, 16, 18.30, 21.10, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 18-19 d.; 24 d. 18.30 val.  
seansas nevyks).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-24 d. 15.30, 17.35, 19.40, 21.50, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18-24 d. 10.50, 18 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 24 d. 
18.20 val. (MOTERS premjera).
„anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 13.30, 
15.30, 18.50, 21.30, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 
18-19 d.).
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 18.40, 20.40, 22.45 val. (22.45 val. seansas vyks 
18-19 d.).

„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.30, 13, 15.50 val.
„diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 18-24 d. 20.55 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 18-24 d. 20.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10.40, 13.10, 16 val.
„avelės ir Vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 18-24 d. 11 val. 
(vasaros akcija vaikams).

ŠiaUliai

FORUM CiNEMaS
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 12.20, 14.30,  
16.40 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 15.10, 17.20 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 18.10, 20.50 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-24 d. 13.30, 19.30 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 18-24 d. 10.30, 18.20 val. (24 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24 d. 18.20 val. (MOTERS premjera).
„anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 15.30, 18, 
18.50, 21.20 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 13.50, 21 val. (20 d. 21 val. seansas nevyks).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.40, 13.10, 15.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, 3D, V) - 18-24 d. 12.40 val.

„atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 20.30 val.
„diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 18-24 d. 21.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10.20, 16.05 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
18-24 d. 11.30 val. (vasaros akcija vaikams).

paNEVėŽyS

FORUM CiNEMaS BaBilONaS
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.20, 12.30, 16.50 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 14.40 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 20.40 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 18-24 d. 19.40 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija, N-13) - 18-24 d. 12.15, 18 val. (24 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
24 d. 18 val. (MOTERS premjera).
„anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-24 d. 
17.10, 19, 21.30 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
18-24 d. 21.45 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 12.50, 15.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 14.55 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, N-7) - 18-24 d. 10.30 val. 
(vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kinas

Kanuose ovacijomis palydėtas Š.Barto „Šerkšnas“ atkeliauja į Lietuvos kino teatrus

Žinomas kino režisierius Šarūnas Bartas, 
bene ryškiausias lietuviško kino amba-
sadorius pasaulyje, „Šerkšną“ pristatė 
70-ojo Kanų kino festivalio paralelinėje 
programoje „Dvi režisierių savaitės“. Pa-
saulinė filmo premjera buvo palydėta 
kelias minutes trukusiomis ovacijomis 
žiūrovams atsistojus.

Premjera

Šarūno Barto „Šerkšnas“ - penktas jo 
filmas, parodytas Kanuose 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kadrai iš filmo „Šerkšnas“

n drama, Lietuva, Ukraina, Lenkija, Prancūzija, 
2017
n Režisierius: Šarūnas Bartas
n Vaidina: Vanessa Paradis, Andrzej Chyra, 
Mantas Jančiauskas, Lyja Maknavičiūtė ir kiti
n iMdB: 6,5/10
Filmas lietuvių, ukrainiečių, rusų, anglų kalbomis  
su lietuviškais subtitrais

 „ŠerkŠnas“  („Frost“)
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Kanuose ovacijomis palydėtas Š.Barto „Šerkšnas“ atkeliauja į Lietuvos kino teatrus

Filmas pasakoja apie karo Ukrainoje povei-
kį, jame vaidina žinoma Prancūzijos kino akto-
rė ir dainininkė Vanesa Paradi (Vanessa Paradis) 
bei garsus lenkų aktorius Andžejus Chyra  
(Andrzej Chyra). Tačiau pagrindinius vaidmenis 
sukūrė debiutuojantys jauni lietuvių aktoriai.

„Šerkšno“ centre atsiduria Rokas ir Inga, 
dar ką tik buvę paaugliai, užaugę nepriklau-
somoje, karo nepatyrusioje Lietuvoje. Jie 
avantiūristiškai sutinka nuvežti humanitari-
nės pagalbos krovinį iš Vilniaus į Kijevą, ta-
čiau galiausiai atsiduria prie fronto linijos 
Donbase. Karo akivaizdoje jauna pora suvokia 
gyvybės trapumą bei meilės vertę.

Roko vaidmenį atlieka Mantas Jančiaus-
kas, o Ingos - Lyja Maknavičiūtė. Abiem ak-
toriams tai yra debiutas kine, tačiau greta jų 
atsidūrė du ypač patyrę profesionalai: pran-
cūzė V. Paradi ir lenkas A.Chyra.

V. Paradi „Šerkšne“ yra karo žurnalistė, ku-
ri Rokui duoda pamoką apie meilės reikšmę bei 
paskatina jį fotografuoti. Jos veidas matomas ir 
ant filmo plakatų. A.Chyros personažas kuruo-
ja užsienio žurnalistų Ukrainoje darbą ir prižiū-
ri Roko ir Ingos kelionę. Tačiau jo draugiškumas 
greitai pereina į grėsmę ir beviltiškumą.

autentiška Ukrainos karo tikrovė

Kartu su 30-ies žmonių komanda Š.Bartas 
tris mėnesius keliavo automobiliais po Ukrai-
ną. Iš viso nuvažiavę 13 tūkst. kilometrų, 
filmo kūrėjai pasiekė atšiaurius šalies regio-
nus. Kai kurios scenos filmuotos 200-300 
met rų nuo fronto linijos. Filmavimo grupė 
girdėjo šūvius į jų pusę.

„Su Lyja temstant stovėjome apsikabinę, 
filmavome vieną iš scenų. Jokių garsų aplin-
kui, tik slegianti, nežmoniška tyla. Ir tada pa-
sigirdo šūviai iš separatistų pusės. Mes kri-
tome ant žemės“, - prisimena M.Jančiauskas. 
Aktoriams, kaip ir jų herojams filme, tai buvo 
pirmasis prisilietimas prie realaus karo.

Visi kariai, kurie pasirodo filme, yra 
Ukrainos kariai, filmavimo metu buvę fronte. 
Kalbėdami nesurežisuotais monologais, jie 
naiviam, bet karą pažinti norinčiam Rokui 
paaiškina, kodėl išėjo į frontą ir ką reiškia 
laidoti žuvusį draugą.

„Šerkšno“ autentiškumą dar labiau sustipri-
na tai, kad visi Roką ir Ingą filme sutinkantys 
žmonės, kaip ukrainietė pardavėja, Lenkijos pa-
sienio darbuotojai ar nakvynės priimantis ukrai-
nietis senukas, nėra profesionalūs aktoriai. Jie -  
žmonės, kuriuos filmo komanda sutiko kelionės 
metu ir nufilmavo jų natūralioje aplinkoje.

Ukrainos kova už nepriklausomybę reži-
sierius domisi seniai. „Oranžinės revoliuci-
jos“ metu Š.Bartas Ukrainoje filmavo savo 
juostą „Septyni nematomi žmonės“, jis kas-
dien sekė Maidano ir vėliau įvykusios Krymo 
okupacijos naujienas. Š.Bartas sako, kad lie-
tuviai turi būti budrūs šiandieniame politinia-
me lauke, nes ir Krymo okupacija įvyko ukrai-
niečiams to nesitikint.

„Lietuvos situacija nėra kaip Ukrainos. 
Nemanau, kad būtų ryžtasi mus atakuoti, nes 
esame NATO ir Europos Sąjungoje. Bet Ka-
liningrado srityje atsiranda vis daugiau gink-
lų, balistinių raketų. O juk tai - prie pat Lie-
tuvos sienos“, - kalbėjo Š.Bartas.

kritikų įvertinimas

Po premjeros Kanuose „Šerkšną“ puikiai 
įvertino Prancūzijos kritikai. Laikraštis „Le 
Monde“ režisierių pavadino „fatališkos me-
lancholijos princu“, o patį filmą - „didžiu filmu 
apie meilę“. Leidinio kritikų manymu, 
Š.Barto humanizmo kupinas „Šerkšnas“ pa-
rodo, kaip kare nukenčia visi.

Kitas svarbus prancūzų leidinys „Liberation“ 
Š.Bartą pavadino „liūdniausiu žmogumi Euro-
poje“ ir ypač gyrė filmo pabaigą: „Didingas fi-
nalas. Paskutinės 20 minučių yra fantastiškos“.

Parengta pagal Eltos inf.
Filmo „Šerkšnas“ žvaigždė - garsi prancūzų 
aktorė Vanesa Paradi (Vanessa Paradis) Kanuose

EPA-Eltos nuotr.
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Koncertai/teatras

Teatras
Vilnius

RAGAniuKĖs TEATRAs
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katino Finduso 
staigmena“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VAiDilOs TEATRO  
REPETiCiJŲ sAlĖ

23 d. 19 val. - Pojūčių spektaklis „Kodėl aš čia?“ 
Rež. S.Sandarytė.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
22, 23 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
J.Pulinovič „Elzės žemė“. Rež. P.Gaidys.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - S.Mrožek „Petro 
Ohėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
19 d. 19 val. - GALA koncertas. Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro orkestras, baletas, choras.

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
20 d. 17 val. - Spektaklis vaikams „Laimė yra Lapė“.
21 d. 20 val. - „Pašėlusių moterų išpažintis“.

sEnOJi GiMnAZiJA
23 d. 20 val. - Andrius Bialobžeskis. Poezijos ir muzikos 
vakaras „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“

BiRšTOnAs

KuRHAuZAs
18 d. 19 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. Idėjos 
autorė V.Bičkutė.

Koncertai
Vilnius

šV.JOnŲ BAŽnYČiA
19 d. 19 val. - „Salve Regina!“ G.Petrauskaitė (vargonai), 
J.Babelytė (kontraltas).

MOKYTOJŲ nAMAi
23 d. 20 val. VMN kiemelyje - Vaidas Baumila live. 
Atlikėjai: Vaidas Baumila.

VYTAuTO KAsiuliO DAilĖs MuZiEJus
19 d. 16.30 val. - Muzikiniai momentai. Fortepijono 
rečitalis. Ugnius Pauliukonis (fortepijonas).

Vu BOTAniKOs sODAs
20 d. 19 val. - Kristupo festivalis: „Flamenko siela. 
Ispanijos pasididžiavimas - Maise Marquez“. Atlikėjai: 
M.Marquez (choreografija), C.Pinana (meno vadovas, 
gitara), A.Villaescusa (vokalas), R.M.Zehetbauer (gitara), 
M.A.Orengo (perkusija).

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
20 d. 18 val. - Festivalio baigiamasis koncertas. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė A.Kleinbart 
(valtorna, Vokietija). Dir. J.Domarkas. Koncertą veda 
V.Gerulaitis.

GAlVĖs EŽERAs
18 d. 19.30 val. - Edgaras Sabilo (fortepijonas), 
M.Mačiulytė (vokalas), M.Majorov (gitara), Y.Wu 
(mušamieji), I.Karkeavelias (kontrabosas).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ  
FilHARMOniJA

24 d. 18 val. - Pažaislio muzikos festivalis. „Muzikiniai 
suvenyrai“. Baltic Neopolis Virtuosi: T.Tomaszewski 
(smuikas, Lenkija), E.Salvador (smuikas, Portugalija), 
E.Goch (altas, Lenkija), A.Viytovich (altas, Ukraina), 
A.Klocek (violončelė, Lenkija), A.Lend (violončelė, Estija).

PAŽAisliO MuZiKOs FEsTiVAlis
19 d. 18 val. Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje - 
„Flamenko siela“. Atlikėjai: M.Marquez (choreografija, 
šokis, Ispanija), C.Pinana (meno vadovas, gitara, Ispanija), 
A.Villaescusa (vokalas, Ispanija), R.M.Zehetbauer (gitara, 
Austrija), M.A.Orengo (perkusija, Ispanija).
20 d. 16 val. Gelgaudiškio dvare - „Romantinės 
melodijos“. Atlikėjai: Duo Lorenzo (Izraelis). E.Lorenzen 
(smuikas), B.S.Lorenzen (fortepijonas).

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
18 d. 20 val. - Herman Romero (gitara, JAV) ir Kęstutis 
Vaiginis (saksofonas).
19 d. 20 val. - Orkesta Mendoza (JAV, Meksika).
23 d. 20 val. - Jeronimas Milius ir Česlovas Gabalis: 
Geriausios baladės.
24 d. 20 val. - Kęstučio Jablonskio ir grupės koncertas.

atgaivintas festivalis  
vėl tapo tradiciniu

„Elektrėnai ne be pagrindo vadinami Lie-
tuvos džiazo lopšiu - šiame mieste 1968-aisiais 
įvyko pirmasis Lietuvoje ir antrasis Baltijos 
šalyse džiazo festivalis. Kultūros entuzias tų 
dėka 2008 m. pavyko atgaivinti šį festivalį, o 
vėliau - paversti jį tradiciniu kasmetiniu vasa-
ros išlydėtuvių renginiu. Labai džiugu, kad il-
gametės „Jaunystės“ festivalio tradicijos bei 
pasaulyje plačiai žinomas Lietuvos džiazo sce-
nos vardas kasmet leidžia plėsti renginio geo-
grafiją bei apimtis“, - sakė festivalio „Jaunys-
tė“ koordinatorius Vitas Umbrasas.

Festivalis „Jaunystė 2017“ paskutinį va-
saros šeštadienį Elektrėnuose vyks nuo po-
pietės iki vidurnakčio.

Renginį „apšildys“ jaunieji Lietuvos 
džiazo talentai - konkurso „Elektrėnų žibu-
riukai“ laureatai. Po jų Elektrėnų kultūros 
centro sceną okupuos pianisto Sauliaus 

Šiaučiulio bei trombonininko Vytauto 
Pilibavičiaus duetas.

Festivalio scenoje pasirodys Vilniaus 
J.Tallat Kelpšos konservatorijos džiazo 
kvartetas „Groovemove“, į sceną lips 
nuolatinio „Jaunystės“ dalyvio Eugeni-
jaus Vedecko vadovaujamas Elektrėnų 
džiazo orkestras, keliolika metų Lietuvos 
bei užsienio džiazo scenose labiau žino-
mas „The Magic Time Orchestra“ pava-
dinimu. Šįkart orkestras pasirodys kartu 
su dviem Klaipėdos džiazo scenos atlikė-
jais - dirigentu, instrumentininku, klarne-
to, saksofono ir birbynės meistru Pranciš-
ku Narušiu bei dainininke Reda Striškaite.

Festivalyje pasirodys svečiai iš užsie-
nio - inovatyvaus, bet tuo pačiu ir melodin-
go free džiazo kvartetas „Amazonas“ iš Šve-
dijos. 2010 m. susikūręs kolektyvas yra išleidęs 
penkis albumus, tačiau labiausiai savo gerbėjus 
žavi būtent koncertuose šios grupės atliekamos 
melodingų struktūrų improvizacijos.

„Jaunystės“ žiūrovų dėmesį prikaustys 
dar vienas tarptautinis kolektyvas - tai Pietų 
Korėjos, Japonijos ir Lietuvos atlikėjų latin 
džiazo grupė „BOYLSTON JAZZ Quartet“. 

Festivalyje „Jaunystė 2017“ - džiazo impr ovizacijos nuo Švedijos iki Japonijos
Paskutinį vasaros šeštadienį dešimtus metus iš eilės Vilniaus ir Kauno pusiauke-
lėje esantys Elektrėnai bent vienai parai taps Lietuvos džiazo sostine. Rugpjūčio 
26 dieną čia vyks džiazo festivalis „Jaunystė“. Į Elektrėnų kultūros centro aikštėje 
vyksiantį nemokamą renginį melomanus pakvies Lietuvos džiazo meistrai ir jau-
nieji talentai, žinomi atlikėjai iš Švedijos, Pietų Korėjos, Japonijos.

Vytautas Skudas
Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

KURHAUZAS
18 d. 20 val. - Donato Montvydo koncertas.

KLUBAS „VANDENIS“
18 d. 20 val. - Ievos Narkutės akustinis koncertas.

GINTARO MUZIEJAUS TERASA
19 d. 20 val. - „Ateinu iš Ispanijos“. A.Pilibavičiūtė 
(vokalas), N.Baranauskaitė (fortepijonas).

NIDA

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“.
19 d. 20 val. - Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių 
nerija 2017“. „Anglijos barokas ir Williamo Shakespeare’o 
poezija“. Festivalio orkestras „Musica humana“, ansamblis 
„Duo Barocco“. Dir. A.Vizgirda.
23 d. 20 val. - Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompozitorių 
muzika. Festivalio orkestras „Musica humana“. Solistai: 
S.Liamo (sopranas), S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda 
(fleita), R.Beinaris (obojus). Dir. A.Vizgirda.

JUODKRANTĖ

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ  
BAŽNYČIA

Kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija 2017“.
18 d. 20 val. - „Anglijos barokas ir Williamo 
Shakespeare’o poezija“. Festivalio orkestras „Musica 
humana“, ansamblis „Duo Barocco“. Dir. A.Vizgirda.
22 d. 20 val. - Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompozitorių 
muzika. Festivalio orkestras „Musica humana“. Solistai: 
S.Liamo (sopranas), S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda 
(fleita), R.Beinaris (obojus). Dir. A.Vizgirda.

BIRšTONAS

KURHAUZAS
19 d. 19 val. - Edgaras Sabilo International Jazz 
Quartet. E.Sabilo (fortepijonas), M.Majorov (gitara), Y.Wu 
(mušamieji), I.Karkavelias (kontrabosas).
24 d. 19 val. - Boylston Lazz Quartet (Japonija-
Lietuva-P.Korėja). J.Fukumoto (klavišiniai, Japonija), 
K.Higashino (bosinė gitara, Japonija), L.Janušaitis 
(saksofonas, Lietuva), E.Kim (mušamieji, P.Korėja).

DRUSKININKAI

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 
M.K.Čiurlioniu“
20 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės 
muzikos valanda. V.Gurstis (fleita), V.Survilaitė (vargonai), 
R.Vaitkevičius (aktorius).

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
18 d. 18 val. Tauragė, Pilies kiemelyje - „Flamenko 
siela“. Maise Marquez (choreografija, Ispanija), C.Pinana 
(meno vadovas, Ispanija).
18 d. 18 val. Jonavos Joninių slėnyje - Pažaislio 
muzikos festivalis. „Roko baladės“. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras (meno vadovas ir  
vyr. dir. G.Rinkevičius). Solistai: P.Meškėla,  
Č.Gabalis, J.Milius.
20 d. 13 val. Tauragė, Švč. Trejybės bažnyčioje - 
„Vargonų legendos“. A.Kalejs (Latvija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Paroda „Portretas ir mada. Iš Aleksandro Vasiljevo fondo 
kolekcijos Vilniuje“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Šiuolaikinės japonų kaligrafijos ir tapybos tušu paroda
Dailininkų sąjungos galerija

Vokiečių g. 2
Tapytojos Jūratės Mykolaitytės kūrybos paroda

A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

Fotografijos galerija „Vilnius“
Stiklių g. 4

Evaldo Ivanausko fotografijų paroda „Dislokacijos“
VU biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  

biblioteka
Gedimino pr.51

Andriaus Zakarausko tapybos darbų paroda „Grubi linija“

Festivalyje „Jaunystė 2017“ - džiazo impr ovizacijos nuo Švedijos iki Japonijos

Aštuntus metus gyvuojantis džiazo kvarte-
tas, atliekantis autorines kompozicijas bei 
klasikinės ir japonų liaudies muzikos aran-
žuotes Lotynų Amerikos muzikos stiliais, 

pirmą kartą Lietuvoje viešėjo 2014 m. Šį-
kart klavišininkas Džiunija Fukumoto (Ju-
nya Fukumoto), bosinės gitaros atlikėjas 
Keisukė Higašinas (Keisuke Higashino) iš 

Japonijos, saksofonininkas Liutauras Janu-
šaitis (Lietuva) ir būgnininkas Eka Kimas 
(Ekah Kim, Pietų Korėja) pristatys jau ket
virtąjį kolektyvo albumą.

Festivalį užbaigs  
jaunieji talentai

„Jaunystės“ festivalį užbaigs po banaliu 
„Wonderful Jazz Quintet“ pavadinimu besi-
slepianti Lietuvos džiazo talentų grupė.

Vokalo partijas atliks Girmantė Vaitkutė, 
gerbėjams žinoma tiek soliniais įrašais, tiek 
bendrais pasirodymais su šalies džiazo, roko 
ir popžvaigždėmis. Trimitą pūs su įvairių 
stilių atlikėjais dažnai bendradarbiaujantis 
Vytautas Skudas, pianino partijas atliks kom-
pozitorius Paulius Zdanavičius.

Bosine gitara šiame projekte groja vie-
nas universaliausių Lietuvos bosininkų Eu-
genijus Kanevičius, džiazo scenoje debiuta-
vęs dar 1986aisiais, o šiuo metu muzikuo-
jantis su Liudu Mockūnu bei Daliumi Nau-
jokaičiu, taip pat trio su Arkadijumi Gotes-
manu ir Juozu Kuraičiu. Dar vienas šio ko-
lektyvo narys  džiazo perkusijos meistras 
Linas Būda, dalyvavęs daugiau nei 120 džia-
zo festivalių įvairiuose pasaulio žemynuose, 
grojęs legendinėje roko grupėje „Antis“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

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

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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai
     

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

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

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

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

teatras

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

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

apranga, aksesuarai

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

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

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

koncertai, renginiai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grOžiO paslaUgOs 

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

sveikatiNgUmO paslaUgOs

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

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

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

kitOs paslaUgOs

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

spOrtas ir pramOgOs

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

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

kitOs prekės

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

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Ne visos naujos pažintys suteiks 
malonių emocijų, o turintieji antrąsias 
puses gali būti ramūs, nes šiomis 
dienomis bus gana stabilūs santykiai. 
Galite sulaukti naujo darbo pasiūlymo, 
kurį verta apsvarstyti. Palankios die-
nos prašyti paaukštinimo darbe. Kuo 
aktyviau gyvensite, tuo geriau jausitės. 
Puikus laikas pradėti sportuoti.

JAUČIUI

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

DVYNIAMS

Stabilios ir ramios dienos. 
Sulauksite daug dėmesio ir kompli-
mentų iš priešingos lyties. Ne pačios 
palankiausios dienos finansiniams 
reikalams, tačiau norintiems pradėti 
savo verslą labai palankus laikas. 
Palankios dienos stiprinti imuninę sis-
temą. Galite drąsiai atlikti organizmo 
grūdinimo procedūras.

AVINUI

Prognozė rugPjūčio 18-24 d.

Naujoms pažintims metas 
nelabai tinkamas. Kalbant apie jūsų 
tarpusavio santykius, bandykite 
pasiekti pusiausvyrą. Puikus laikas 
pakilti karjeros laiptais. Geras metas 
pasirašyti verslo sutartis. Jeigu turite 
sveikatos problemų, palankus laikas 
pradėti reabilitacijos kursą. Palanku 
stiprinti imuninę sistemą.

ŠAULIUI

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

SKORPIONUI

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

SVARSTYKLĖMS

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

VĖŽIUI

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

LIŪTUI

Mažiau klausykitės 
nepagrįstų apkalbų apie jūsų antrą 
pusę. O vienišiams atsiradęs naujas 
pažįstamas gali būti nusiteikęs labai 
rimtai jūsų atžvilgiu. Didžiausia sėkmė 
lydės dirbančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į grožį. 
Saugokitės infekcinių ligų.

MERGELEI

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

OŽIARAGIUI

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

ŽUVIMS

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

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorius Marius Jampolskis
1978 08 18

Atlikėjas, aktorius  
Andrius Mamontovas
1967 08 23

Atlikėja Eglė Jakštytė
1991 08 18

GEROS DIENOS: rugPjūčio 24 d. BLOGOS DIENOS: rugPjūčio 18, 21, 22 d.

Modelis Karolina Toleikytė
1996 08 23
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Salinas. Robotas. Ar. 
Lopas. Baronetas. Setas. Matas. Meras. 
Ma. Aitas. Salota. Rislingas. Tolimas. 
Antis. Elitas. Pa. „Mars“. Ten. Sat. Pora. 
Baras. Sasi. Kasi. Alasas. Son. Dar. 
Spalis. Los. La. Man. Ikas. Pasukos.
Horizontaliai: Polemika. Kam. Botas. 
Para. Kopa. Lamos. Tas. Inaris. AS. 
Antra. pi. Migis. Ak. Batas. Bala. Abatas. 
Talis. Ras. Eras. Iros. Tenas. Sol. Sala. 
Emalis. SOS. Satelitas. Su. Aromatas. 
Pasatas. Solo. „Sas“. Linas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Miestelis. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti Jo Marchant  
knygą „stebuklingi vaistai. 

Minčių įtaka kūnui“

Atsakymą iki rugpjūčio 22 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
 LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtojas Vigilija 
Kelerienė iš Vilniaus. Jai bus įteikta 
Romain Gary knyga „Mirusiųjų vynas“.

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

PASUK GALVĄ
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l

 Kalbasi du draugai:
- Kai anksti ryte išgirstu žadintuvą, man 

atrodo, kad į mane šaudo.
- Na, ir kaip, šoki iš lovos?
- Ne, guliu tarsi užmuštas... 

l

Asistentas sako antropologijos profeso-
riui:

- Ar girdėjote, jog Afrikoje rasta kaukolė 
moters, gyvenusios maždaug prieš 40 tūks-
tančių metų?

Į tai mokslininkas:
- Jai galima drąsiai pridėti 10 tūkstančių 

metų. Juk moterys visada stengiasi atrodyti 
jaunesnės!

l

- Šiandien dvidešimtosios mūsų vedybų 
metinės. Kaip mes jas paminėsime, mielasis?

- Tylos minute.

l

Pasipiktinęs darbuotojas nuėjo pas šefą 
ir išklojo jam savo nuomonę apie darbą ir 
atlyginimą:

- Gaunu vieną algą, o dirbu už du - me-
tas padidinti man atlyginimą.

- Gerai, - atsakė šefas, - bet pasakykite man 
pavardes anų dviejų, kad galėčiau juos atleisti.

l

Pobūvyje susitiko biologas ir chemikas.
- Net gėda prisipažinti, - sako biologas, - 

bet aš visiškai nieko nenutuokiu apie šių die-
nų techniką. Net nežinau, kaip veikia elektra.

- O, juk tai labai paprasta, - aiškina che-
mikas. - Pakanka nuspausti jungiklį!

l

Kavinėje:
- Oficiante, ar galima puodelį kavos?
- Iš kur aš žinau, galima ar ne? Aš jums 

ne gydytojas!

l

Restorane:
- Ką norėtumėte užsakyti?
- Pirmiausia norėčiau meniu.
- Meniu neduodame. Norite skaityti - ei-

kit į biblioteką!
l

Važiuoja išgėręs klebonas gerokai viršy-
damas leistiną greitį. Sustabdo jį kelių poli-
cininkas ir klausia:

- Tai ką, kunigėli, į pragarą skubi?
Klebonas atsako:
- Neee, vaikeli, nebėra pragaro. Visą sma-

lą ant kelių supylė, o velnius pakelėse sustatė...
l

Traukinyje, vėluojančiame visą valandą, 
konduktorius reikalauja keleivio bilieto. Ke-
leivis pasipiktinęs:

- Kodėl aš jums turėčiau rodyti bilietą? 
Pagal tvarkaraštį aš jau namuose!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

PARADAS. Viename San Paulo (Brazilija) aveniu 

praeivius žavėjo įspūdingų dramblių skulptūros. 

Nyderlandų menininkas Mikas Spitsas 

(Mike Spits) ant grindinio sustatė 85 įvairiai 

išpieštus ir dekoruotus dramblius, savo darbų 

parodą pavadinęs „Dramblių paradas“.




