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„LaisvaLaikio“ interviu

„Queens of Roses“ -  visapusiškai „kietos“
Jos žavios, charizmatiškos, talentingos ir griaunančios 
nusistovėjusius standartus. Trijų merginų grupė  
„Queens of Roses“ nenori ant scenos atrodyti lyg  
barbės, jos verčiau publiką bando nustebinti  
išskirtiniais vokalais, originaliais kostiumais ar  
netipiniais kūriniais. Ir joms tai pavyksta. Matyt,  
daugelis prisimena praėjusių metų „Eurovizijos“  
atrankoje skambėjusią dainą apie žuvį „Fisherman“. 
Taip, tai jos nutarė išsiskirti iš minios ir publiką  
papirkti pokštu. Grupės narės, dainininkės  AkvIlė 
kIsIElIEnė (28), DIlETA MEškAITė-kIsIElIEnė (26) 
ir GIEDRė GIRnyTė-lInkEvIČIEnė (28) sako, kad 
niekada nenorėjo būti standartine merginų grupe. 
Tiesa, griauti standartus nėra lengva, bet atrodo, kad 
ši trijulė sunkumų nebijo. Gal dėl to grupė „Queens of 
Roses“ gyvuoja jau beveik penkerius metus ir  
sėkmingai kopia muzikos aukštumų link. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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- Papasakokite, kokie nauji darbai, 
projektai laukia nuo rudens? 

Giedrė: Naujų idėjų ir darbų turime nuo-
latos. Neseniai pristatėme naują projektą su 
gyva grupe. Apie tai jau seniai svajojome. 
Iškart po pristatymo koncerto sulaukėme ke-
lių vadybinių pasiūlymų ir jau netrukus pla-
nuojame sujungti jėgas su „Rootslive“. Iki 
šiol visais darbais užsiimdavome pačios - ir 
vadyba, ir reklama, ir įvaizdžiu, ir fotosesijo-
mis, buvome visų galų meistrės. Dabar nu-
sprendėme, kad atėjo laikas visa tai kam nors 
patikėti.

Dileta: Jei atvirai, kai darai daug darbų, 
nė vieno nepadarai labai gerai - išsibarstai, 
nesusikoncentruoji ties vienu rezultatu.

Akvilė: Džiaugsimės galėdamos patikėti 
profesionalams atlikti funkcijas, kurias jie iš-
mano geriausiai. O mes galėsime atsiduoti 
dainavimui ir skirti daugiau laiko kūrybai. 

- Tai ir drabužius iki šiol siūdavotės 
pačios?

Akvilė: Pastaruoju metu išmokome daug 
kokybiškiau organizuotis darbus - tiek dra-
bužių kūrimą, tiek fotosesijas patikėdavome 
tikriems profesionalams, taigi ir rezultatai kur 
kas labiau tenkino. 

Giedrė: Nuolat ginčydavomės, kokie dra-
bužiai turėtų būti, kokios spalvos, vienai tokia 
netinka, kitai - kitokia. Labai daug laiko at-
imdavo vien diskusijos ir kompromisų ieško-
jimas. 

- Trims merginoms sutarti vienoje 
grupėje, matyt, sudėtinga...

Akvilė: Visko būna, visos esame skirtin-
gų charakterių, su savo nuotaikomis, savo 
užgaidomis. Kartais per daug pasikarščiuoja-
me, ne taip viena kitą suprantame, tuomet 
truputį pakibirkščiuojame ir toliau draugau-
jame.

Giedrė: Kita vertus, juk smagu, kad ne-
same visos pagal vieną modelį. Turime kuo 
viena kitą papildyti, per šitiek laiko jau supra-
tome, kokie kurios privalumai ir trūkumai, ir 
bandome tai protingai panaudoti savo veikloje. 
Gal Dileta ir nežino, kaip sutvarkyti sutartis, 
bet ji nuostabiai piešia ir kuria melodijas. O 
mes su Akvile padarome savus darbus.

Dileta: Iš tiesų Akvilė su Giedre yra la-
biau „tiksliukės“ ir realistės, o aš tokia pa-
plaukiojanti gulbė, man geriausiai sekasi me-
no ir muzikos srityse. 

- Jūsų grupė susibūrė televizijos pro-
jekte „X faktorius“ prieš penkerius me-
tus. Ar per tiek laiko daug kas pasikeitė 
mūsų muzikos padangėje?

Dileta: Norėtume, kad būtų pasikeitę dar 
daugiau. Kartelė auga, bet vis dar iš lėto. Lau-
kiame, kada požiūris į muziką, dainas bus 
labiau vakarietiškas, kada dar daugiau žmonių 
mokės atskirti ir rinktis kokybę.

Akvilė kisielienė
n Gimimo data ir vieta:1989 07 27, Vilnius
n išsilavinimas: VGTU kūrybinės industrijos, 

bakalauras
n veikla: dainininkė, renginių vedėja
n Šeimos padėtis: ištekėjusi
 
DiletA MeŠkAitė-kisielienė
n Gimimo data ir vieta:1991 03 18, Vilnius 

n išsilavinimas: teisės magistras
n veikla: dainininkė
n Šeimos padėtis: ištekėjusi
 
GieDrė Girnytė-linkevičienė
n Gimimo data ir vieta: 1989 07 12, Vilnius

n išsilavinimas: VU Tarptautinė verslo 
vadyba, bakalauras
n veikla: dainininkė
n Šeimos padėtis: šviežiai ištekėjusi

Dosjė

„Queens of Roses“ -  visapusiškai „kietos“
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Akvilė: Aš neabejoju, kad per tuos pen-
kerius metus mūsų juodas darbas, stengian-
tis išsikovoti pagarbą ir įvertinimą, nenuėjo 
veltui. Ne vienas garso režisierius suprato, 
kad įgarsinti merginų grupės koncertą yra 
kur kas sunkiau nei solisto, kad ir jaunos, 
seksualios merginos gali būti talentingos ir 
puikiai išmanyti savo darbą. Ne vienas ren-
ginio ar koncerto svečias buvo maloniai nu-
stebintas mūsų nuoširdumu scenoje ir stip
riais balsais, o renginių organizatoriai likdavo 
patenkinti atsakingu požiūriu į darbą. 

Giedrė: Iš tiesų iki šiol kartais jaučiamės 
taip, tarsi kovotume su vėjo malūnais. Kai tik 
pradėjome dainuoti, atrodė, kad merginų gru-
pės buvo labiau pajuokų objektas, skirtas akis 
paganyti. Kai tik pradėjome kartu dainuoti, 
garso režisieriai ir fonogramų prašydavo, ir 
veikiančių mikrofonų nesivargindavo parū-
pinti. O mes niekada neturėjome savo atlie-
kamų programų dainų įrašų, mums jų tiesiog 
nereikia. Taigi teko pasitempti ir garso reži-
sieriams, ir merginų grupės laikui bėgant to-
bulėja. Neužtenka tik gerai atrodyti, turi ge-
rai dainuoti, būti labai tiksli, mokėti klausyti, 
suderėti, kurti balsus ir mokėti iš esmės su-
gyventi su moterišku kolektyvu. Grupėje bū-
ti nelengva, turi būti visapusiškai „kieta“. 

- Bet „Eurovizijos“ atrankoje jums pa-
vyko išsiskirti iš visų, likote pastebėtos...

Dileta: Kai pirmą kartą išgirdome kūrinį, 
juokėmės iki ašarų ir sakėme: rimtai? Juk iš 
pradžių galvojome apie tokią dainą, kurioje 
atsiskleistų visų mūsų vokaliniai sugebėjimai, 
o čia  „Fisherman“. 

Akvilė: Iki šiol sunkiai atrandame mums 
tinkančius kūrinius, taigi dažnai iš nelabai 
vertingos medžiagos tenka mėginti kažką įdo-
maus nulipdyti.

Giedrė: Atvirai pasakius, kai perklausė-
me visas dainas, nepatiko nė viena. Tada pa-
galvojome, jei visos tokios, tai imkime tą, 
kuri bus savotiškas pokštas. Taip ir išėjo, kad 
„rožės“ dainavo apie žuvį. 

Akvilė: Po atrankos mus net pakvietė 
dainuoti į stintų šventę. Iki šiol prašo, kad 
išverstume šį kūrinį į lietuvių kalbą ir pada-
rytume jį šios šventės himnu. Be to, užsienio 
žvejybos kompanija klausė, ar nenorėtume 
nusifilmuoti jų reklamoje. 

- Pačios turite ką nors bendra su 
žvejyba?

Dileta: Mano vyras kartkartėmis pažve-
joja, į kompaniją prisijungiu ir pati. 

Giedrė: Aš pakoregavau savo statusą iš 
žvejo dukros į žvejo žmoną. Visai neseniai pa-
siryžau su vyru atsikelti 5 valandą ryto, ir ne 
veltui. Buvo nelengva, bet ištraukiau 2,8 kg 
veidrodinį karpį.

Akvilė: Aš turiu daugiau bendra tik su 
žuvimi ir jūros gėrybėmis, kurias labai mielai 
renkuosi pietums ar vakarienei.

- O šiemet „Eurovizija“ yra jūsų pla-
nuose?

Giedrė: Ji visuomet yra mūsų planuose, 
bet dažniausiai apsisprendžiame paskutinę 
akimirką. 

Dileta: Kadangi specialiai šiam konkursui 
dainų nekuriame, sprendimas paprastai pri-
klauso nuo to, ką pasiūlo Lietuvos ar užsienio 
kompozitoriai. Tarpusavy pajuokaujame, kad 
pirmais metais „Eurovizijoje“ dainavome apie 
drugelį, praėjusiais  apie žuvį, šiemet gal 
apie kokią mešką. 

Akvilė: O jeigu rimtai, manau, kad mūsų 
galimybė laimėti „Eurovizijos“ konkursą Lie-
tuvoje yra mažesnė negu laimėti visą „Euro-
viziją“. Net ir „Fisherman“ Europoje būtų 
pastebėta ir įvertinta kur kas labiau nei čia, 
namuose. Bet tai tik stumia į priekį ir priver-
čia sukti galvą, kaip užkariauti tą pasaulį. 

- Vasara jau baigėsi, ar spėjote pail-
sėti, o gal atostogos dar laukia?

Dileta: Aš turėjau porą puikių savaičių. 
Sėdome su vyru į automobilį ir keliavome po 
Europą. Aplankėme Vokietiją, Italiją, Nicą, 
Monaką, Kroatiją. Neturėjome konkretaus 
plano, kur sustosime, ką veiksime ir išvis į 
kokį kitą miestą važiuosime... Žinokite, labai 
puiki pramoga. Visiems rekomenduoju ma-
žiau planuoti ir dažniau leistis į nuotykius. 

Giedrė: Aš šią vasarą neplanavau vykti į 
užsienį, nes visą laisvą laiką skyriau vestuvių 
planavimui, tačiau mano draugės mane labai 
maloniai nustebino ir kelioms dienoms išsivežė 
į Nicą. Tai buvo tobulas poilsis tobuloje vietoje. 

Akvilė: Aš tradiciškai per vasarą pake-
liauju kelis kartus, taigi šiemet su visa šeima 
lankėme Italijos miestus Veroną ir Veneciją, 
o kiek vėliau su vyru atostogavome Ispanijos 
saloje Lansarotėje. Na, ir vasaros keliones 
užbaigėme švęsdamos Giedrės mergvakarį 
su nuostabia kelione į Nicą ir Monaką. 

- Kokie yra artimiausi muzikiniai 
tikslai?

Dileta: Plėsti autorinių dainų sąrašą, gal 
net išleisti savo albumą. Norime dar labiau 
kibti į kūrybą ir judėti pirmyn. 

Akvilė: Po truputį savo tikslus įgyvendi-
name  jau koncertuojame ne tik trise, bet ir 
su gyva grupe, esame kviečiamos į didelius 
ir įdomius renginius, sulaukiame įvairių įdo-
mių pasiūlymų. Dabar norime susikoncent

ruoti į kūrybą ir naujų dainų paieškas, kurias 
vieną dieną galėtume pristatyti savo solinia-
me tikro garso koncerte.

- Kas, anot jūsų, lemia sėkmę muzi-
kos pasaulyje?

Dileta: Pilnas paketas. Gali turėti gerą 
balsą, bet jei neturėsi charizmos, niekam ne-
būsi įdomus. 

Giedrė: Taip pat labai svarbu yra geras 
charakteris, suvokimas, kad reikia dirbti, dis-
ciplina. Ypač pradžioje labai svarbu nepames-
ti galvos ir protingai į viską žiūrėti, kitaip net 
ir būdamas labai talentingas ilgainiui tapsi 
nereikalingas.  

- Turite receptą, ką daryti, kad ta gal-
va nesusisuktų?

Giedrė: Nesusireikšminti. Mums gerai, 
kad esame trise, mes viena kitą nuleidžiame 
ant žemės, jei matome, kad kuri pradeda už-
simiršti ar nosį riesti. 

- Ar daug tokių susireikšminusių ma-
tote Lietuvos muzikos padangėje?

Dileta: Tikrai yra. 
Akvilė: Kita vertus, negali būti visai ne-

susireikšminęs, turi turėti sveiką požiūrį į 
save. Pasitikėti savimi ir neleisti niekam ta-
vęs mindyti, bet kartu išlikti žmogiškam. At-
likėjas turi būti gerbiamas, nes tai nėra toks 
lengvas darbas, kaip gali atrodyti. 

Dileta: Visiems atrodo, kad dainavimas 
yra pramoga. Taip, tiems, kurie klauso, iš 
tiesų yra pramoga, o mes nuo scenos nulipa-
me šlapios. Tai ir fizinis, ir emocinis darbas. 
Po koncerto jautiesi lyg visą dieną dirbęs fi-
zinį darbą. 

Giedrė: Būtų kur kas paprasčiau, jeigu 
reikėtų tik dainuoti. Bet mūsų darbas turi 
daugiau elementų, reikia daug bendrauti su 
žmonėmis ir sugebėti išlaikyti jų dėmesį. Bū-
na, po koncertų jautiesi pasikrovęs teigiamos 
energijos ir, rodos, atlaikytum dar kelis pasi-
rodymus. Tačiau kartais pasitaiko sudėtinges-
nė publika, kuri išsekina emociškai. 

- Labai skiriasi publika priklausomai 
nuo miesto?

Giedrė: Publika skiriasi priklausomai nuo 
labai daug ko  miesto, amžiaus, net ir oro. 

Dileta: Labai skiriasi didmiesčių ir ma-
žesnių miestelių publika. Lietuvius ir šiaip 

Mane žavi toks 
keistas kai kurių 
žMonių požiūris - 
jieMs atrodo, kad 
Mes giMėMe su 
vakariniu Makiažu

Dileta

visuoMet 
stengiaMės daryti 
tai, dėl ko nebūtų 
gėda pirMiausia 
pačioMs prieš save, 
o tuoMet ir prieš 
savo artiMuosius

akvilė
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išjudinti yra pakankamai sudėtinga, jie trupu-
tėlį nedrąsūs. Kai niekas nemato, tik tada jie 
visiškai atsipalaiduoja. Nors mažesniame 
miestelyje truputį kitaip. Ten žmonės mažiau 
nerimauja apie tai, kas ką pagalvos. Jie turi 
mažiau baimių. Jei jį pakibini, pakalbini, žiūrėk, 
jau ir šoka. O didesniame mieste pakalbini ką 
nors iš publikos, jis susigūžia ir iš viso išeina.

Giedrė: Tai pastebima ne tik koncertuo-
se, bet ir vaikštant gatvėmis. Vilniuje nieka-
da niekas neprieis ir neužkalbins tavęs. O 
nuvažiuosi į mažesnį miestelį, būtinai kas 
nors prieis, paprašys nusifotografuoti. Žmo-
nės ten mažiau suvaržyti. 

- O pačios turite kokių nors komplek-
sų ar baimių?

Dileta: Aš labai bijau vorų ir komisijų. 
Suprantu, kad nėra ko bijoti komisijos, bet 
mane net karštis išmuša kaskart, kai reikia 
prieš ją stoti. O juk ten sėdi tie patys pažįs-
tami dainininkai. Kai dainuoju, mėgstu palai-
kyti kontaktą su žmonėmis. O komisija sėdi 
šaltais veidais ir stebi tave, fiksuoja kiekvie-
ną tavo klaidą.

Giedrė: Aš manau, kad kiekviename kon-
certe atsiranda žmogus, kuris skaičiuoja klai-
das, vertina tavo aprangą, pasirodymą. Todėl 
visada privalome būti gerai pasiruošusios ir 
nepriekaištingai susitvarkiusios. Nors iš tie-
sų pačios sau esame didžiausios kritikės. Po 
kiekvieno koncerto aptariame klaidas, kad 
tobulėtume ir jų išvengtume ateinančiuose 
pasirodymuose.  

- Ar gatvėje jaučiate spaudimą visada 
atrodyti tobulai, šypsotis?

Akvilė: Besišypsantis žmogus, kad ir ko-
kia veikla jis gyvenime užsiimtų, atrodo kur 
kas žaviau nei susiraukęs. Ir tuomet jau nei 
makiažas, nei prabangūs drabužiai nėra tokie 
svarbūs. Kas vienam atrodo tobula, kitam ga-
li būti juokinga. Dėl to aš stengiuosi atitinka-
moje vietoje atitinkamai ir atrodyti. Į parduo-
tuvę laisvai einu be makiažo, o aukštakulnių 
kalnai kaip guli, taip ir guli neliečiami spintoje. 

Dileta: Mane žavi toks keistas kai kurių 
žmonių požiūris - jiems atrodo, kad mes gi-
mėme su vakariniu makiažu. Ir jeigu tokie 
ponai pamato be makiažo, tai, būna, nugirstu 
kokį komentarą: vaje, kokia nepanaši į save. 
Aš labai mėgstu laisvomis nuo koncertų ir 
filmavimų dienomis puoštis šypsena be lūp-
dažio.

Giedrė: Žmonės visada įpratę atlikėjus 
matyti su makiažu, bet juk normalu, kad kas-
dien nevaikštome su priklijuotomis blakstie-
nomis. Laisvomis dienomis duodame odai 
pailsėti ir vertiname natūralumą. Juk nebūti-
na užsitepti didelį kiekį makiažo, kad tobulai 
atrodytum, svarbu gera nuotaika.

- Kiek jums svarbi artimųjų nuomonė, 
vertinimas? O gal jie kritiką pasilieka sau?

Akvilė: Visuomet stengiamės daryti tai, 
dėl ko nebūtų gėda pirmiausia pačioms prieš 
save, o tuomet ir prieš savo artimuosius. Sau 
esame pačios didžiausios kritikės, taigi kitų 
vertinimas griežtesnis ir negalėtų būti, bet 
nuomonę apie vieną ar kitą dalyką sužinoti 
būna tikrai įdomu. 

Giedrė: Artimieji mums savo nuomonės 
neprikiša, bet paklausti būtinai ja pasidalina. 

Mano tėvai teigiamai reaguoja į mano pasi-
rinktą kelią - jei aš dainuoju, jie laimingi, juk 
patys ilgus metus dainavo chore. O vyras iš 
esmės melomanas, tad labai viskuo domisi ir 
visada pasako savo nuomonę vien dėl judėjimo 
į priekį.

Dileta: Mano babytė Regina yra mūsų 
grupės didelė gerbėja. Ji man skambina, žiūri 
visas laidas, visus koncertus. Galiu pasakyti, 

Kai tiK pradėjome 
dainuoti, atrodė, 
Kad merginų 
grupės buvo 
labiau pajuoKų 
objeKtas, sKirtas 
aKis paganyti

Giedrė

Akvilė, Giedrė ir Dileta 
neatmeta galimybės 
kada nors scenoje 
pasirodyti ir po vieną
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kad mūsų grupės didžiausi gerbėjai yra mano 
močiutė, Giedrės tėtis ir Akvilės mamytė. 

- Apie solinę karjerą nebūna minčių?
Giedrė: Tikriausiai kiekviena yra kažka-

da apie tai pagalvojusi, bet kol kas mums ge-
ra kartu. Tikrai nevaržome viena kitos. Mes 
esam trys solistės, susibūrusios į grupę. Di-
leta turi savo stiliaus dainų, mes su Akvile 

turime atskirų projektų. Kol tai nesikerta su 
grupės reikalais, viskas gerai. Mūsų grupės 
principas yra toks, kad dainose dainuojame 
visos, nėra vienos lyderės, kiekviena turi ter-
pę savirealizacijai. Bet niekada nežinai, gal 
kažkuriai pasiseks vienai ir mes tik pasi-
džiaugsime dėl to. 

Dileta: Pasidžiaugtume ir padėtume. Tik
rai nesame tos, kurios ką nors draustų. 

Akvilė: Kol jaučiamės laimingos dainuo-
damos kartu, tą ir darome. Jeigu jaustume 
diskomfortą, tektų kažką keisti. Bet  neabe-
joju, kad klausytojai ir žiūrovai išvys mus ir 
po vieną  pažins kiekvienos charakterį, bal-
są, talentą. 

- Neseniai pakeitėte grupės pavadi-
nimą - iš „4 Roses“ tapote „Queens of 
Roses“, dar kartą neketinate to daryti?

Akvilė: Negali žinoti, kiek kartų jis dar 
keisis. Gyvenimas nenuspėjamas, kiekviena 
diena atneša kažką naujo. 

Dileta: Kad ir kiek mes jį keistume, vis 
tiek į sceną mus kviečia kaip „Rožes“. Todėl 
keisk nekeitęs, nieko nepadarysi. 

- Rožės - jūsų mėgstamos gėlės?
Giedrė: Kad ir kiek žmonės sakytų, kad 

nuvalkiota ši gėlė, man ji labai graži ir labai 
skaniai kvepia. 

Dileta: Mano mėgstama gėlė yra bijūnas. 
Akvilė: O aš mėgstu visas gėles ir namus 

puošiu pagal sezoniškumą tomis gėlėmis, ku-
rios žydi sode ar akį patraukia prekybos centre.  

- Be muzikos, kokiose srityse dar sa-
ve realizuojate?

Dileta: Aš tapau, rašau dainas, labai 
mėgstu gaminti valgyti, mėgstu ekstremalų 
sportą  banglentes, jėgos aitvarus, snieglen-
tes, viską. 

Giedrė: Esu pakankamai smalsi, todėl 
papildomai esu save išbandžiusi įvairiausiose 
srityse. Taip pat esu labai gabi kalboms, todėl 
ilgus metus dirbau kaip vertėja įvairiose tarp-
tautinėse kompanijose. Netrukus planuoju 
stoti mokytis magistro. 

Akvilė: Aš pradėjau domėtis investicijo-
mis, akcijomis, nekilnojamuoju turtu. Taip pat 
patinka kūrybinė veikla  renginių organiza-
vimas, vedimas, dekoravimas. 

- Ką patartumėte pradedantiesiems 
atlikėjams?

Dileta: Nebandyti būti kažkuo kitu. Tai 
geriausias sėkmės garantas.

Giedrė: Nepamiršti, kad niekas nieko ant 
lėkštutės tau neatneš.

Akvilė: Atsidavimas darbui ir nuoširdu-
mas palengvins kelią į didžiąją sceną.   

Dileta: Iš tiesų gali būti be proto talen-
tingas, bet jei nedirbsi, tavo talentas prapuls. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Manau, kad Mūsų 
galiMybė laiMėti 
„Eurovizijos“ 
konkursą liEtuvojE 
yra MažEsnė 
nEgu laiMėti visą 
„Euroviziją“

Akvilė
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Veidai

Krepšininkas Robertas Javtokas su žmona VilmaRinktinės kapitonas Mantas Kalnietis su žmona Mingaile

Krepšininkas Edgaras Ulanovas su 
širdies drauge Gabija Morkūnaite

Krepšininkas Martynas Gecevičius 

su žmona tenisininke Lina Stančiūte-

GecevičieneKrepšininkas Jonas Valančiūnas su žmona Egle
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Veidai

„Hooters“ bare
Krepšininkų išlydėtuvės

Lietuvos krepšinio rinktinė oficialiai išlydėta į Europos čempionatą. Krepšininkus, kurių laukia 
atkaklios kovos Europos čempionate, „Žalgirio“ klubo treneris Darius Songaila su žmona Gin-
tare pakvietė į savo neseniai Lietuvoje atidarytą pasaulinio tinklo „Hooters“ barą.

Nors sostinės centre sporto baras veikia jau kelias savaites, oficialiai jis atidarytas tik prieš pat 
krepšinio čempionatą, o garbingiausi atidarymo svečiai -  garsūs krepšininkai ir sportininkai. 
„Hooters“ savininkai Lietuvoje patvirtina: čia niekada netils sporto rungtynių garsai, o ore visuo-
met tvyros skanių ir pasaulyje dėl išskirtinio gamybos recepto legenda vadinamų keptos vištienos 
sparnelių kvapas. Vienas svarbiausių išskirtinių šios vietos bruožų yra draugišku aptarnavimu 
pasižyminčios padavėjos, kitaip vadinamos „Hooters“ mergaitėmis. Jos iš visos širdies serga už 
Lietuvos sporto komandas ir kartkartėmis pademonstruoja savo dainavimo, šokių ir kitus talentus. 
Taip pat šiame bare galima pamatyti žinomų šalies sportininkų asmeninių daiktų, tokių kaip Dai-
niaus Zubraus marškinėliai, Benedikto Vanago šalmas ar vardinis Jono Valančiūno stalas.

Nors krepšininkų laukia Europos čempionatas, prieš išvykdami jie leido sau kiek atsipalai-
duoti, pabendrauti su komandos draugais bei sėkmės palinkėti atėjusiais sportininkais ir žinomais 
pramogų pasaulio atstovais. Sportininkus atlydėjo gražuolės žmonos - ištikimiausios gerbėjos, 
besąlygiškai tikinčios vyrų sėkme čempionate.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas

Sporto baro „Hooters“ 
savininkai Lietuvoje 
Darius ir Gintarė 
Songailos
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Veidai

Krepšininkas Jonas Mačiulis
Televizijos laidų vedėja Indrė Stonkuvienė (viduryje) ir „Hooters“ merginos

Krepšininkas Martynas Pocius 
su žmona šokėja Viktorija 
Kunauskaite-PocieneKrepšininkas Adas Juškevičius 

su žmona Simona
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Veidai

Kažkokių ritualų 
neturiu, kaip ir visi 
krepšininkai, rung-
tynių dieną nesi-
skutu ir nekerpu 
nagų. Su rinktine 
išeidami į aikštelę 
sušunkame: „Mes už 
Lietuvą!“ Iš tiesų šū-
kis labai svarbus, tai 
komandos dalis. Juo pra-
sideda ir baigiasi kiekvienos 
rungtynės, kiekvienas komandos susitiki-
mas. Kad ir kokioje komandoje žaidžiau, 
visos turėjo savo šūkį, kuris savaip įkve-
pia ar nuteikia. Pasibaigus rungtynėms 
mano ritualas - parašyti ar paskambinti 
žmonai. 

Laikausi tų pa-
čių prietarų, kaip ir 
visi krepšininkai, - 
nekerpu plaukų, na-
gų. Prieš rungtynes 
man svarbiau susi-
kaupti, mąstyti pozi-
tyviai ir stengtis neįsi-
leisti blogų minčių. Gera 
jausti artimųjų ir sirgalių 
palaikymą, nors tikiu, kad artimieji prieš 
rungtynes jaudinasi kur kas labiau nei mes 
patys. Todėl su komandos draugais stengia-
mės dovanoti visiems tik geriausias akimir-
kas. Pasibaigus rungtynėms visuomet 
skambinu žmonai, artimiesiems. 

Nesu prietarin-
gas, neturiu jokių 
ritualų, tačiau vi-
suomet su manimi 
mano talismanas, 
ant kaklo turiu pa-
kabutį - skaičių 13. 
Daugelis šį skaičių 
laiko nesėkmingu, ta-
čiau tai mano skaičius, jis 
dažniausiai puošia ir mano krep-
šinio marškinėlius. Po rungtynių pirmiau-
sia parašau žmonai ir broliui.

Apie  prietarus ir
ritualus  prieš rungtynes

Jonas Valančiūnas

adas JuškeVičius

Martynas GeceVičius

Radijo, televizijos laidų vedėjas ir didžėjus 
Jonas Nainys su žmona atlikėja Simona Naine

Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras 
Jankauskas su drauge Viktorija Staponaite

Aktorius Mantas Stonkus

Lenktynininkas Benediktas Vanagas ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis



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

Jubiliejinis „Misis Visata“ konkursas, tarp 
kurio organizatorių yra ir grožio konkurso 
„Misis Lietuva’94“ laimėtoja Reda Karosienė, 
vyks PAR, Durbano mieste, rugsėjo 2 dieną.

Kaip pasakojo Aistė Marija, būtent 
R.Karosienė ją ir įkalbėjo dalyvauti pasaulyje 
pripažintame grožio konkurse. „Pasirodyti 
tarp gražiausių pasaulio moterų, pristatyti 
Lietuvą, o kartu atkreipti milijonų žiūrovų 
dėmesį į pasaulio problemas - man didžiulė 
garbė“, - atviravo konkursui aktyviai Londo-
ne besiruošianti A.M.Žukauskaitė.

Šių metų grožio konkurso tema - veržlios, 
aktyvios, intelektualios moterys, kurios gy-
venime sugeba rūpintis ne tik savo šeima, 
bet ir aplinkiniais.

„Misis Visata“ konkurse iš 84 pasaulio šalių 
kviečiamos dalyvauti 25-45 metų moterys, ku-
rios aktyviai dalyvauja vietinėse bendruome-
nėse, užsiima labdaringa veikla, kuria verslus 
ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

Kaip pasakojo A.M.Žukauskaitė, pirmasis 
ir svarbiausias konkurso „Misis Visata“ eta-
pas - vieša kalba, kurios metu veikli moteris 
atkreips žiūrovų iš viso pasaulio dėmesį į ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje opią 
smurto šeimoje problemą.

Kalbos metu Aistė Marija vilkės „Whip-
Dress“ ir italų dizainerės kurtą suknelę, atspin-

dinčią penkias moters emocijas. Po konkurso 
planuojamas paskelbti suknelės aukcionas, jame 
surinkti pinigai bus skirti labdaros organizacijai 
„Vilniaus moterų namai“, padedančiai nuo 
smurto šeimoje nukentėjusioms moterims.

A.M.Žukauskaitė kartu su partneriu gy-
vena tarp Londono, Turino ir Monako. Mote-
ris aktyviai užsiima labdaringa veikla. Lietu-
voje Aistė Marija neseniai dalyvavo labdarin-
game bėgime „We Run Vilnius“.

A.M.Žukauskaitė atskleidė, kad konkurso 
metu žada puoštis su verslo partnere Aiste 
Krevnevičiūte įkurto mados ženklo „Whip-
Dress“ suknelėmis, prie kurių stiliaus kūrimo 
prisidėjo ir pati.

„Laisvalaikio“ inf.

„Misis Visata“ konkurse Lietuvai  
atstovaus užsienyje gyvenanti lietuvė

Veidai

Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) vyksiančiame jubiliejiniame, 40-ajame, konkurse „Misis 
Visata“ Lietuvai atstovaus užsienyje gyvenanti lietuvė Aistė MARijA ŽukAuskAitė (32).
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Konkurse „Misis Visata“ Lietuvai atstovaus 
Aistė Marija Žukauskaitė
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Sausakimšoje sostinės „Siemens“ arenoje TV3 televizija 

pristatė naują sezoną, ypatingam vakarui pateikdama trigubą 

dozę pramogų. Būrys garsių šalies žmonių rinkosi drauge ste-

bėti paskutinių Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių 

rungtynių su Ispanijos krepšininkais. Po rungtynių  svečių 

laukė staigmena, apie kurią žinojo tik organizatoriai, - netikė-

tas Andriaus Mamontovo koncertas, vėliau - Jam session pasi-

rodymas. „Šiandienos 3K formatas - krepšinis, klasika ir kū-

ryba. Tai, kas sujungia, primena svarbiausias vertybes ir iš-

laisvina. Kaskart žengdamos į naują sezoną, televizijos labiau-

siai remiasi kūryba - kuria naujus projektus, stebina netikėtais 

sprendimais. Mes šįkart norime tai sujungti su klasika - tuo, 

kas jau patikrinta ir visada laukiama“, - sveikindama susirin-

kusius svečius kalbėjo TV3 televizijos vadovė Laura Blaževi-

čiūtė. Naujasis TV3 sezonas prasideda rugsėjo 4 dieną. 

Eimantės Juršėnaitės ir 

irmanto sidarEvičiaus fotoreportažasTV3 orų pranešėjas Naglis Šulija, žurnalistė  
Jolanta Svirnelytė ir žurnalistas Darius Ratautas

TV3 televizijos vadovė 
Laura Blaževičiūtė  
su vyru Andriumi 
Pranckevičiumi

Radijo laidų vedėja  
Raminta Vyšniauskaitė- 
Vasiliauskienė su vyru Tomu
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sezonas

Dainininkas Egidijus Dragūnas-Selas 
su drauge modeliu Kotryna Kozlovaite 
ir sūnumi Deividu

Prodiuseris ir „X faktoriaus“ teisėjas 
Saulius Urbonavičius-Samas

„TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė 
ir prodiuseris Andrius Žemaitis

Televizijos laidų vedėjas Justinas 
Jankevičius su drauge Greta Mikalauskyte

Televizijos laidų vedėjas  
Mindaugas Rainys su drauge  

šokėja Milana Jašinskyte
Televizijos laidų vedėja Audrė Kudabienė 

su vyru prodiuseriu Gintaru Kudaba
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In MeMorIaM

Atsisveikinimo su „širdžių karaliene“ 
metinės
Prieš 20 metų, 1997 m. rugpjūčio 31-ąją, Paryžiuje tragiškai žuvo Velso 
princesė Diana (Diana). Jai tuomet buvo 36-eri. Ledi Diana buvo viena 
žinomiausių, įtakingiausių ir, aišku, daugiausia fotografuojamų XX a. 
moterų, kurią nuoširdžiai mylėjo ne tik anglai, bet ir kitų šalių žmonės. 
Savo „širdžių karalienės“ pasaulis nepamiršo iki šiol.
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■ Ji nebuvo stropi mokinė
Būsimoji princesė dukart susikirto per svarbius egzaminus ir Vest Hi-
to mergaičių mokykloje buvo laikoma negabiu vaiku. Tiesa, mergaitė 
mėgo muziką ir sportą, o dėl malonaus būdo buvo mėgstama draugių.

   Dianos sesuo susitikinėjo su princu Čarlzu
Dianos sesuo, ledi Sara Makorkodeil (Sarah McCorquodale) išties 
susitikinėjo su princu Čarlzu (Charles), prieš Dianai su juo susipa-
žįstant. Tačiau apie vedybas su princu Sara nė negalvojo. Nepaisant 
buvusio romano, Diana su seserimi liko labai artimos.

■ Jos vestuvinė suknia vestuvių dieną buvo visiškai sugadinta
Dianos vestuvinė suknelė buvo įspūdinga ir nepaprastai brangi, 
deja, dizaineriai neapgalvojo visų aplinkybių, pavyzdžiui, tos, kad į 
bažnyčią Diana važiuos maža karieta. Į Šv.Pauliaus katedrą atvyku-
sios Dianos suknelė buvo žiauriai suglamžyta.

■ Dianos sužadėtuvių žiedas buvo nupirktas iš katalogo
Paprastai karališkosiose šeimose juvelyriniai dirbiniai gaminami pagal 
užsakymą, bet Diana sulaužė ir šią tradiciją, savo sužadėtuvių žiedą 
išsirinkusi iš kompanijos „Garrard“ katalogo. Žiedas su mėlynu safy-
ru ir brangakmeniais kainavo 42 000 dolerių, bet svarbiausia, kad jį 
gali įsigyti bet kas, sumokėjęs tokią sumą. Po Dianos mirties žiedas 
atiteko Viljamui, šis padovanojo jį savo išrinktajai Keitei (Kate).

■ Tardama vedybinės priesaikos žodžius, Diana neteisingai 
ištarė jaunikio vardą
Diana apsiriko vardindama daug savo jaunikio vardų ir vietoj „Čarlzas 
Filipas Arturas Džordžas“ ištarė „Filipas Čarlzas Arturas Džordžas“.

■ Diana niekada nežadėjo paklusti vyrui
Per tuoktuvių ceremoniją, kuri vyko 1981 m. liepos 29-ąją, Diana 
iš priesaikos teksto išbraukė tą dalį, kurioje turėjo pasižadėti klau-
syti vyro. Tuo metu toks poelgis sulaukė daug kritikos. 2011 m. 
per vestuves Keit Midlton (Kate Middleton) taip pat praleido ve-
dybinės priesaikos žodžius apie paklusimą vyrui, princui Viljamui 
(William).

■ Ji sirgo bulimija ir depresija
Diana neslėpė, kad jos vyrui atrodė, jog ji yra apkūnoka, ir kad tai 
ją skaudino. Kadangi santykiai su Čarlzu buvo įtempti, ji „pasirin-
ko“ bulimiją kaip vienintelį būdą kontroliuoti svorį, taip kenkdama 
savo sveikatai ir kentėdama depresiją.

Motinos sužadėtuvių žiedą princas Viljamas 
(William) užmovė sužadėtinei Ketrinai Midlton 
(Catherine Middleton) 2010 lapkritį

EPA-Eltos nuotr.

Princesė Diana (Diana) ir princas Čarlzas 

(Charles) 1981 m. vasario 24 d. per 

oficialai paskelbtas sužadėtuves
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In MeMorIaM

Atsisveikinimo su „širdžių karaliene“ 
metinės
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Veidai

Princai pasmerkė  
paparacų elgesį

Princai Viljamas (William, 35) ir Haris (Harry, 32) griež-tai pasmerkė paparacų elgesį prieš 20 metų žuvusios jų motinos atžvilgiu. Fotografai Dianą kiekvieną dieną „kaip šunų būrys per-sekiojo, medžiojo, nedavė ramybės, šaukė jos vardą ir spjaudė“, kad nufotografuotų ją įtūžusią“, - sakė Viljamas BBC dokumen-tinėje medžiagoje „Diana, 7 dienos“ („Diana, 7 Days“).Princai ypač buvo pasibaisėję paparacų elgesiu po avarijos Pary-žiaus tunelyje, per kurią Diana žuvo 1997 metų rugpjūčio 31-ąją. „Jai buvo smarkiai sužalota galva, tačiau ji dar buvo gyva, - sakė Haris. - Tačiau būtent tie žmonės, kurie sukėlė avariją, jai ne pa-dėjo, o fotografavo, kaip ji miršta ant užpakalinės sėdynės“.Diana ir jos mylimasis Dodis Al Fajedas (Dodi Al Fayed) po vakarienės viename viešbutyje buvo persekiojami paparacų ir žuvo, kai jų limuzinas tunelyje rėžėsi į atramą. Nė vienas iš ke-turių automobiliu važiavusių žmonių nebuvo prisisegę saugos diržų. Gyvas liko tik šalia vairuotojo sėdėjęs apsaugininkas.Tyrimas parodė, kad vairuotojas, sprukdamas nuo fotografų, vir-šijo greitį. Be to, jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir medikamentų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Princai Viljamas (William) ir Haris (Harry), organizuodami 
2007 metais labdaros koncertą princesei Dianai atminti, 
pasirinko jos gimimo, o ne mirties dieną - tad grandiozinis 
koncertas Vemblio stadione, kuriame jie pasakė jautrią 
kalbą, vyko 2007-ųjų liepos 2 dieną. Jame dalyvavo per dvi 
dešimtis garsiausių pasaulio atlikėjų, 60 tūkstančių žiūrovų, 
o lėšos buvo pervestos Dianos ir jos sūnų labdaros fondui.
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■ laukdamasi princo viljamo, Diana nukrito nuo laiptų
1982 m. Diana privertė pasijaudinti visus, įskaitant karalienę Elž-
bietą: būdama trečią mėnesį nėščia, ji nukrito nuo laiptų. Laimė, 
ir ji, ir vaikas liko gyvi ir sveiki. Daug kas mano, kad Diana taip 
pasielgė tyčia, kad atkreiptų į save šeimos dėmesį.

■ Diana slėpė savo antrojo vaiko lytį
Kartą Diana sakė, kad santykius su princu Čarlzu sutvirtino jos 
antrasis nėštumas, kai ji laukėsi princo Hario. Vis dėlto ji nesakė 
Čarlzui, ir ne tik jam, kokios lyties bus antrasis vaikas.

■ kamilą Parker Boulz ji vadino „rotveileriu“
Diana niekada nesivaržė pravardžiuoti moteris, dominusias jos vyrą. O 
Kamila Dianą laikė „apgailėtina būtybe“. Bet Anglija stojo Dianos pusėn, 
o princesei mirus neigiamas visuomenės požiūris į Kamilą išliko iki šiol.

■ Princesė daugiausia kartų iš visų garsenybių pasirodė ant 
žurnalo „People“ viršelio
Per visą gyvenimą ir net po mirties Dianos atvaizdas populiaraus 
visame pasaulyje žurnalo „People“ viršelį papuošė 55 kartus. Šio 
rekordo kol kas neviršijo nė Dianos sūnus princas Viljamas.

■ Diana buvo 17 vaikų krikštamotė
Diana turėjo 17 krikštasūnių ir krikštadukrų, ir labai dažnai ji tap-
davo krikšto mama be savo sutikimo ir dalyvavimo.

■ Diana nesutarė su savo motina
Paskutiniaisiais gyvenimo metais Diana nebendravo su savo motina, nes 
ši nepritarė jos skyryboms su princu Čarlzu ir santykiams su kitais vyrais.

■ Tarp princesės Dianos giminaičių - daug garsių žmonių
Diana galėjo didžiuotis savo genealoginiu medžiu. Tarp jos giminai-
čių - ministras pirmininkas Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), 
Škotijos karalienė Marija, britų hercogienė, gyvenusi XVIII a., Džor-
džiana Kavendiš (Georgiana Cavendish), apie kurios gyvenimą Ho-
livude buvo sukurtas filmas. Tolimos giminystės ryšiai Dianą siejo 
su Odri Hebern (Audrey Hepburn) ir Džordžu Bušu (George Bush).

■ kartą Diana pakvietė į Bakingamo rūmus sindi kroford
Net tie, kurie Dianos nemėgo, laikė ją puikia motina. 1996 m. ji 
pakvietė Sindi Kroford (Cindy Crawford) į Bakingamo rūmus vien 
todėl, kad ją buvo slapčia įsimylėjęs sūnus Viljamas. Diana ir ame-
rikietė žvaigždė po to susitikimo liko draugės.

■ Ji bandė pakeisti neigiamą požiūrį į sergančiuosius aiDs
XX a. 9-ąjį deš. pasaulyje sparčiai plito AIDS, ir daugelis tuomet ma-
nė, kad šia liga galima užsikrėsti prisilietus. Diana stengėsi paneigti 
šią nuomonę, dažnai laikydavo už rankų sergančiuosius AIDS ir pasi-
sakydavo už tyrimus šioje srityje.

■ viena iš kampanijų, kurioje dalyvavo princesė Diana, 
buvo įvertinta Nobelio premija
Daugelis yra girdėję apie aktyvią Dianos taikdarišką veiklą. Ji da-
lyvavo tarptautinėje kampanijoje prieš sausumos minų naudojimą, 
kuri 1997 m. buvo įvertinta Nobelio taikos premija. Deja, apie tai 
sužinota tik praėjus kelioms savaitėms po Dianos žūties.

■ Per avariją Diana nebuvo prisisegusi saugos diržu
Galbūt Diana būtų likusi gyva po tos baisios automobilio avarijos, jeigu 
būtų prisisegusi saugos diržu. Bet nė vienas „Mercedes-Benz“ keleivis, 
išskyrus asmens sargybinį, tą dieną saugos diržų nesegėjo, įskaitant 
vairuotoją. Bandymas pabėgti nuo paparacų ledi Dianai kainavo gyvybę.
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ŽvaigŽdės

2016 metais pirmą vietą geriausiai pasau-
lyje apmokamų aktorių sąraše užėmęs Dvei-
nas Džonsonas (Dwayne Johnson, 45) šiais 
metais su 65 mln. dolerių tenkinasi antrąja 
vieta. Trečiojoje atsidūrė kartu su D.Džonso-
nu filmų serijoje „Greiti ir įsiutę“ („Fast and 

Furious“) vaidinantis Vinas Dyzelis (Vin Die-
sel, 50). Jo uždarbis siekia 54,5 mln. dolerių.

10 geriausiai apmokamų vyrų aktorių vis 
dar stipriai lenkia moteris aktores. Vyrai ak-
toriai kartu uždirbo 488,5 mln. dolerių, tuo 
tarpu 10 geriausiai apmokamų aktorių mote-

rų kartu uždirbo 172,5 mln. dolerių. Tokią 
nelygybę „Forbes“ iš dalies aiškina filmų apie 
superdidvyrius ir veiksmo „blokbasterių“, 
kuriuose būna nedaug pagrindinių vaidmenų 
moterims, persvara.

„Oskaro“ laureatė aktorė Ema Stoun (Em-
ma Stone, 28) geriausiai pasaulyje apmokamų 
aktorių moterų sąraše su kukliais 26 mln. do-
lerių (palyginti su vyrų aktorių skaičiais) užėmė 
pirmąją vietą. Tačiau bendrame visų geriausiai 
apmokamų aktorių dvidešimtuke ji užėmė tik 
15 vietą. Pietų Kalifornijos universiteto Žurna-
listikos mokyklos tyrimas pernai parodė, kad 
moterų vaidmenys sudaro tik 28,7 proc. visų 
savo tekstus turinčių vaidmenų Holivude.

Geriausiai pasaulyje apmokamų aktorių sąraše lyderiauja vyrai

JAV aktorius MArkAs VolberGAs (Mark Wahlberg, 46) buvo įvardintas geriausiai 
apmokamu pasaulio aktoriumi. Per pastaruosius 12 mėnesių aktorius neatskaičius  
mokesčių apytikriai uždirbo 68 mln. dolerių. kino žvaigždei pirmąją vietą žurnalo  
„Forbes“ sąraše užimti padėjo iš filmų „Transformeriai: paskutinis riteris“  
(„Transformers: The last knight“) ir lapkritį pasirodysiančios komedijos „Tėtukas  
namie 2“ („Daddy’s Home 2“) uždirbti pinigai.

Markas Volbergas (Mark Wahlberg) - 
geriausiai pasaulyje apmokamas aktorius

EPA-Eltos nuotr.
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1. Mark Wahlberg (68 mln. dolerių)
2. Dwayne  Johnson (65 mln.)
3. Vin Diesel (54,5 mln.)
4. Adam Sandler (50,5 mln.)
5. Jackie Chan (49 mln.)
6. Robert Downey (48 mln.)
7. Tom Cruise (43 mln.)
8. Shah Rukh Khan (38 mln.)
9. Salman Khan (37 mln.)
10. Akshay Kumar (35,5 mln.)
11. Chris Hemsworth (31,5 mln.)
12. Tom Hanks (31 mln.)
13. Samuel L.Jackson (30,5 mln.)
14. Ryan Gosling (29 mln.)
15. Emma stone (26 mln.)
16. Jennifer aniston (25,5 mln.)
17. Jennifer lawrence (24 mln.)
18. Ryan Reynolds (21,5 mln.)
19. Matt Damon (21 mln.)
20. Jeremy Renner (19 mln.)

 ŽVAiGŽDėS

Geriausiai pasaulyje apmokamų aktorių sąraše lyderiauja vyrai

Geriausiai apmokamų  
aktorių dvidešimtukas

Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) - 
trečioji aktorė, patekusi į geriausiai 

apmokamų aktorių dvidešimtuką

Ema Stoun (Emma Stone) pirmauja geriausiai 
apmokamų aktorių moterų sąraše, tačiau 
bendrame aktorių sąraše ji užima tik 15 vietą

Dženifer Eniston (Jennifer 
Aniston) vyrų dominuojamame 

sąraše užėmė 16 vietą
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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34 kartą vykusiuose apdovanojimuose 
dominavo reperis Kendrikas Lamaras (Ken-
drick Lamar). Jis iš viso laimėjo šešis apdo-
vanojimus, tarp kurių - ir prestižiškiausias 
Metų vaizdo klipo apdovanojimas už dainos 
„HUMBLE.“ vaizdo klipą. Jame atlikėjas per-
sirengia įvairiais žmonėmis, pradedant po-
piežiumi, baigiant Jėzumi Kristumi, taip iro-
niškai pažvelgdamas į augantį savo populia-
rumą. Šios dainos atlikimu, kurį papildė nin-
dzėmis persirengusių šokėjų pasirodymas, 
reperis ir pradėjo apdovanojimų ceremoniją.

Naująjį geriausio metų atlikėjo apdovanojimą 
pelnė britų dainininkas ir dainų kūrėjas Edas Šy-
ranas (Ed Sheeran). Ši nominacija buvo sukurta 
sujungus anksčiau teiktus atskirus apdovanoji-
mus geriausiam atlikėjui ir geriausiai atlikėjai.

Dar viena šių metų MTV naujovė - pasi-
keitęs nugalėtojams teikiamos statulėlės pa-
vadinimas. Jei anksčiau statulėlė buvo vadi-
nama „Moonman“, tai nuo šių metų ji perva-
dinta į „Moon Person“.

Apdovanojimų ceremonijos scenoje pa-
sirodė ir per rugpjūčio 12 dieną Šarlotsvilio 

mieste vykusį mitingą baltųjų viršenybės 
šalininko automobiliu partrenktos 32 metų 
Heter Hejer (Heather Heyer) mama. Ji pa-
skelbė apie jos dukros atminimui skirto fon-
do įkūrimą. Teigdama, kad nori, jog jos duk-
ros žūtis būtų įprasminta, Siuzan Brou (Su-
san Bro) sakė, kad naujasis fondas skirs 
stipendijas už socialinį teisingumą kovojan-
tiems studentams. S.Brou taip pat pristatė 
ir dar vieną naują apdovanojimą, pavadintą 
„Geriausia kova prieš sistemą“. Jis skiria-
mas muzikiniuose vaizdo klipuose rodo-
moms įvairioms aktyvumo formoms įver-
tinti. Moteris paskelbė, kad, laikantis lygy-
bės dvasios, šis apdovanojimas skiriamas 
visiems šešiems į jį pretendavusiems atli-
kėjams. Šioje kategorijoje varžėsi dainos, 
kurių tematika įvairavo nuo pasisakymų 
prieš rasizmą iki odės sveikam savo kūno 
suvokimui.

ApdovAnojimAi

MTV vaizdo klipų apdovanojimuose netrūko
spalvų, naujovių ir politikos
Įspūdinguose ir spalvinguose sekmadienį Inglvude (Kalifornija, JAV) vykusiuose  
MTV vaizdo klipų muzikos apdovanojimuose („MTV Video Music Awards“) netrūko 
ne tik geros muzikos, bet ir politikos - renginyje buvo galima išgirsti aistringų kalbų, 
smerkiančių baltųjų viršenybės šalininkus JAV. O tradicinį raudonąjį kilimą,  
kuris šįkart buvo mėlynas, papuošė seksualumu spinduliuojančios žvaigždės.

Atlikėjai Alesjai Karai (Alessia Cara) - statulėlė 
už geriausią šokių muzikos klipą

Reperis Kendrikas Lamaras (Kendrick 
Lamar) pelnė net 6 apdovanojimus
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ApdovAnojimAi

MTV vaizdo klipų apdovanojimuose netrūko
spalvų, naujovių ir politikos

n Geriausias metų vaizdo klipas
KendricK Lamar: „HUmBLe.“
n Geriausias debiutas
KHaLid
n Geriausias atlikėjas
ed SHeeran
n Geriausias hiphopo kūrinys
KendricK Lamar: „HUmBLe.“
n Geriausi meniniai sprendimai
KendricK Lamar: „HUmBLe.“
n Geriausi vaizdo efektai
KendricK Lamar: „HUmBLe.“
n Geriausia vaizdo klipo režisūra
KendricK Lamar: „HUmBLe.“
n Geriausia kinematografija
KendricK Lamar: „HUmBLe.“
n Geriausias bendradarbiavimas
Zayn and TayLor SwifT: „i don’T 
wanna Live forever (fifTy SHadeS 
darKer)“
n Geriausia popmuzikos daina
„fifTH Harmony“: „down“ (fT. GUcci 
mane)
n Geriausias šokių muzikos kūrinys
Zedd ir aLeSSia cara: „STay“
n Geriausias roko kūrinys
„TwenTy one PiLoTS“: 
„HeavydirTySoUL“
n Vasaros daina
LiL UZi verT: „Xo ToUr LLif3“
n Geriausia choreografija
Kanye weST: „fade“ (Teyana TayLor, 
GUaPo, Jae BLaZe & dereK BenTLey 
waTKinS)

nugalėtojaiGeriausias debiutas - Khalid

Geriausias atlikėjas -   
Edas Šyranas (Ed Sheeran)

Renginį vedė Keiti Peri (Katy Perry), 
pasipuošusi stilinga „Stephane 
Rolland“ suknele 
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ApdovAnojimAi

26

JAV atlikėja Keša (Kesha)  
pasirinko „Monsoori“ suknelę

JAV atlikėja Bibi Rekse 
(Bebe Rexha)

JAV reperė Lil Mama
JAV atlikėja Kristina Milian (Christina Milian) 
pasipuošė „Dennis Basso“ suknele

JAV atlikėja Demi 
Lovato (Demi Lovato), 
pasirinkusi „Zuhair 
Murad“ drabužius, 
sulaukė komplimentų

Garsiojo atlikėjo 
dukra modelis Peris 

Džekson (Paris 
Jackson) pasirinko 

„Dior“ suknelę 

Kaip visada, JAV 
atlikėja Niki Minaž 

(Nicki Minaj) išsiskyrė 
savo apranga
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ApdovAnojimAi
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

JAV atlikėja Cardi B pasipuošė 
„Christian Siriano“ suknele

JAV atlikėja, aktorė 
Chanel West Coast

JAV atlikėja Heili Steinfeld 
(Hailee Steinfeld) pasirinko 
„Atelier Versace“ suknelę

Vokietijos modelis Džasmina 
Sanders (Jasmine Sanders) 
su „Moschino“ suknele

JAV aktorė, modelis Olivija 
Mun (Olivia Munn) pasirinko 
„Nicolas Jebran“ suknelę

JAV aktorė Vanesa Hadžens 
(Vanessa Hudgens) pasipuošė 
„Yanina Couture“ suknele

Atlikėja Pink su vyru Keriu Hartu (Carey Hart) ir dukrele 
Vilou (Willow) pasipuošė vienodo stiliaus kostiumais
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Blizgučių žaismas

Garsiausi pasaulio dizaineriai, pristatydami 
rudens kolekcijas, blizgučių negailėjo, žėrė 
juos ant vokų, skruostų ar net antakių. Žinoma, 
ši tendencija labiausiai tinka vakariniam 
makiažui ir yra puiki alternatyva kiek pabodu-
sioms dūminėms akims. Madingos įvairios 
žėrinčios variacijos - nuo stambių blizgučių iki 
subtiliau žėrinčių šešėlių. Prie tokio makiažo 
labiausiai tinka natūralios ar šviesios persikų 
spalvos lūpos.

grožio paletė

Karščiausios vėsiojo
Šiandien mada labai liberali, tad kai kurios karščiausios šio rudens tendencijos gali būti 
labai netikėtos. Atrodo, kad po vasaros visiškai atnaujinti kosmetinės turinio tikrai ne-
reikės. Taigi, kokios tendencijos šį sezoną bus populiariausios?

Vampyrės lūpos
Karščiausia sezono tendencija - labai 
tamsios lūpos. Tamsūs uogų atspalviai 
buvo madingi ir pernai, tačiau šį rudenį 
populiariausios lūpų dažų spalvos 
bus dar tamsesnės. Madingiausios 
violetinė, baklažano, gervuogių, 
mėlynųjų vynuogių spalvos. Tokios 
dramatiškos lūpos dera su natūraliai 
ryškiais antakiais ir ilgomis, storomis 
blakstienomis. Pasirinkus tokį įvaizdį 
svarbu nepadauginti skaistalų.

Dūminis kontūras

Ant bangos teptuku išretušuota, blanki juoda linija. 
Toks makiažas lengvai padaromas, jam nereikia didelio 
preciziškumo, tačiau atrodo įspūdingai ir sukuria lengvą 
dūminio makiažo efektą. 

EkspErimEntai spalVomis 

Tradiciškai ryškios spalvos visuomet siejosi su 
vasara, tačiau šį rudenį tai viena karščiausių 
tendencijų. Visai nesvarbu, ar ryškiai dažysite lūpas, 
ar spalvotais šešėliais padengsite vokus,  viskas 
tinka, svarbiausia nebijoti žaisti spalvomis.

sezono mados

Šį sezoną 
tvirta tenden-
cija išlieka 
natūraliai 
atrodantys 
platesni 
antakiai ir 
natūraliai 
spindinti oda.
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grožio paletė

Žurnalistė Aistė PlAiPAitė (27) nejaučia 
silpnybės kosmetikai ar grožio procedū-
roms, tačiau be tam tikrų moteriškų gro-
žio ritualų nepraeina nė viena jos diena. 
Ji atskleidė, kaip puoselėja savo išvaizdą 
ir kas slepiasi jos kosmetinėje.  

Makiažas

yra mano darbo televizijoje dalis. Skaitydama 
žinias radijuje ar eilinę dieną pasidažau tik 
blakstienų tušu. Su ryškesniu makiažu mane 
galima išvysti tik televizijos eteryje, per iškil-
mingus renginius ar svarbias progas. Jau ir 
pati moku visai neblogai pasidažyti, o kartais 
pagalbos prašau draugių ar pažįstamų viza-
žisčių. 

Mano kosMetinė

visai nedidelė. Kadangi kasdien nesidažau, daug 
kosmetikos man nereikia. Tiesa, turiu tokią ats-
kirą - didesnę, kuriai priemones įsigijau tik gal 
prieš metus, kai supratau, kad jei prireiktų eiti 
į kokį nors renginį ar šventę, vargu ar galėčiau 
pati pasigražinti. Todėl nuėjau į parduotuvę ir 
konsultantė man padėjo išsirinkti viską, ko rei-
kia - nuo makiažo pagrindo, pudros, skaistalų 
iki akių šešėlių. Tik išsitraukiu juos retai. 

kasdien daugiausia laiko skiriu

odos priežiūrai. Eidama miegoti būtinai nusi-
prausiu veidą mėgstamomis putomis, o iš ryto 
visuomet naudoju drėkinamąjį kremą. Esu ga-
nėtinai pastovi - atradusi patinkančias prie-
mones, retai jas keičiu. Esu nemažai išban-
džiusi ir žinau, kas man tinka geriausiai. Daž-
niausiai priemones perku vaistinėje, tad kar-
tais remiuosi vaistininkių rekomendacijomis. 

galbūt būtų pravartu

dažniau pasilepinti veido kaukėmis. Draugės 
mane dažnai paskatina, keliaudamos iš už-
sienio parveža įdomesnių kaukių, tačiau to-
kioms procedūroms vis nesurandu laiko, o gal 
pritingiu. Tikiu, kad tai išeitų į naudą.

teko nusivilti

prastos kokybės makiažo valikliais. Kadangi 
blakstienas dažausi kasdien, visuomet reikia 
nusivalyti tušą. Nuo prastos kokybės valiklio 
buvo atsiradusių akies voko įtrūkimų... 

MėgstaMiausi kvepalai

jau kelerius metus yra MARY KAY „Cityscape“.
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Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Požeminė mokykla (Jav)

Ši mokykla buvo pastatyta 8-ojo dešimt-
mečio viduryje, kai JAV sukrėtė energetikos 

krizė. Šalis pradėjo taupyti energiją, ir net 
tą, kuri naudojama mokykloms šildyti. Todėl 
Restono mieste buvo pastatyta neįprasta 
nauja mokykla: statybininkai išlygino kalvą, 

pastatė ten pastatą, paskui užpylė jį žemė-
mis, kurios ir tapo šilumos šaltiniu.

klajojanti mokykla (Rusija)

Klajoklių elnių augintojų dalia seniau bu-
vo gana liūdna. Dėl savo gyvenimo būdo jie 
negalėdavo įgyti išsilavinimo arba jiems 
tekdavo vykti į mokyklas, kuriose ir gyven-
davo (internatus), ir dėl to ilgus mėnesius 
nematyti šeimos. Dabar Jakutijoje vis dau-
gėja klajojančių mokyklų, kuriose vaikai ga-
li įgyti išsilavinimą net tokiomis sudėtingo-
mis sąlygomis.

Bendros kalbos ieškojimo mokykla 
(Pietų korėja)

Niekam ne paslaptis, kad Pietų Korėja, 
kaip ir dauguma Azijos šalių, turi savo neį-
prastų tradicijų ir ypatumų, kurie gali būti 
nesuprantami kitokio mentaliteto žmonėms. 
Bet ką daryti imigrantų vaikams, kurie dėl 
mentaliteto skirtumų neranda bendros kal-
bos su bendraklasiais įprastose mokyklose? 
Jiems skirta atskira mokykla, kurioje kiek
vienas mokytojas turi psichologo kvalifika-
ciją. Šioje mokykloje vaikai mokomi ne tik 
bendrųjų dalykų, bet dar ir vietos kultūros, 
bendrauti su vietos gyventojais.

ar žinojote?

Keisčiausios 
pasaulio mokyklos

Lietuva yra viena tų valstybių, kuriose vyrauja valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, o mokyklų įvairovė  
nedidelė. Tačiau pasaulyje alternatyvių mokyklų modelių - daugybė. Ir visos šios keisčiausios pasaulio  
mokyklos veikia nuolatos - tad norintys gali išsiųsti ten mokytis savo vaikus.

Mokykla be drausmės (kanada)

Mokykla „ALPHA“, kuri yra Kanado-
je, gerokai skiriasi nuo bet kurios kitos 
mokyklos. Mat čia nėra nei pažymių, nei 

tvarkaraščių, nei kokių nors konkrečių 
gairių. Mokiniai patys renkasi, kokias pa-
mokas lankyti, o klasės formuojamos ne 
įprastai, tai yra pagal amžių, o pagal inte-
resus.
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atviros erdvės mokykla (Danija)

Orestado gimnazija Kopenhagoje - ne tik 
mokymo įstaiga, bet ir tikras architektūros 
šedevras tiek viduje, tiek iš išorės. Ji buvo pa-
statyta palyginti neseniai. 2007 m. ji buvo įver-

tinta kaip geriausias pastatas visoje Skandina-
vijoje. Neįprastas čia ir pats mokymo procesas. 
Mat čia nėra nei kabinetų, nei klasių. Visa mo-
kykla - didžiulė atvira erdvė, kurioje mokosi 
vyresniųjų klasių mokiniai, planuojantys stoti 
į aukštąsias mokyklas studijuoti žurnalistikos.

Malonios sąveikos su pasauliu 
mokykla (Jav)

Jei norite, kad jūsų vaikas mokytųsi šioje 
mokykloje, jums reikia tiesiog išlošti loteri-
joje: užpildyti anketą oficialiame tinklalapyje, 
ją išsiųsti ir laukti, kol bus paskelbti rezulta-

tai. Jeigu jūsų vaikas laimės, jo laukia gana 
neįprastas mokymosi procesas. Mokykloje 
mokoma standartinių dalykų, tačiau akcen-
tuojama sąveika su pasauliu ir buitiniai įgū-
džiai, kaip kulinarija, siuvimas ir pan.

Pažinimo per muziką mokykla (Jav)

Ši mokykla, kaip ir ta, apie kurią pasako-
jome anksčiau, vaiką moko pagrindinių dalykų, 
bet išskirtinis dėmesys skiriamas muzikiniam 
išsilavinimui. Net jei negalite nusipirkti mu-
zikos instrumento, mokykloje vaikas bus ap-
rūpintas visais būtinais reikmenimis.

Pabėgėlių ir nelegalų mokykla 
(izraelis)

2011 m. prestižinė „Oskaro“ premija ati-
teko filmo „Čia nėra svetimų“ režisieriams. 
Filme buvo pasakojama apie nelegalių imig-
rantų mokyklą Izraelyje. Pasirodo, tokia mo-
kykla egzistuoja iš tiesų - vaikai iš visų pa-
saulio kampelių įgyja ne tik išsilavinimą, bet 
ir namus, kurių kitur nebeturi. Jie gauna pas-
togę, drabužių ir maisto.

Nuotykių mokykla (Jav)

Ši mokykla buvo atidaryta žemės ūkiui 
paremti. Daugybė ūkių nustoja dirbti todėl, 
kad stambios korporacijos užima vis didesnę 
rinkos dalį. Šios mokyklos mokiniai įgyja 
standartinį išsilavinimą, bet dar visi jie vyks-
ta į aplinkinius ūkius mokytis ūkininkauti, 
taip pat padeda fermeriams dirbti.

ar žinojote?

Mokslo Metai 
įvairiose šalyse
■ LATVIJA, ESTIJA. Kaip ir Lietuvoje, 
mūsų kaimynės mokslo metus pradeda 
rugsėjo 1-ąją. Tai yra Mokslo ir žinių die-
na, kuri iškilmingai švenčiama, o pamo-
kos prasideda rugsėjo antrąją.
Ši tradicija į Rusiją, o vėliau ir į visas 
buvusias Sovietų Sąjungos šalis, atėjo iš 
Bizantijos, kur rugsėjo 1-oji buvo ir nau-
jųjų metų pradžia. Tik 1700 m. caro Petro 
didžiojo įsakymu metų pradžia paskelbta 
sausio 1-oji. Pirmoji rudens diena mokslo 
metų pradžiai nuo seno buvo palanki todėl, 
kad baigiasi visi lauko darbai, kuriuos 
nudirbti žmonėms padėdavo ir vaikai.
■ AUSTRIJA. Mokslo metų pradžia - 
pirmas ar antras rugsėjo pirmadienis.
■ ISPANIJA. Mokslo metai prasideda 
įvairiu laiku, tačiau ne vėliau kaip spa-
lio 1 dieną.
■ PRANCŪZIJA. Vaikai į mokyklą at-
vedami rugsėjo 1-15 dienomis.
■ ITALIJA. Mokslo metai prasideda nuo 
spalio 1 dienos.
■ SUOMIJA. Mokslo metai prasideda 
rugpjūčio 9-16 dienomis ir baigiasi bir-
želio 2 d.
■ OLANDIJA. Į mokyklą vaikai čia su-
sirenka nuo rugpjūčio vidurio.
■ DANIJA. Mokslo metai pradedami 
nuo rugpjūčio vidurio.
■ ANGLIJA, KANADA. Mokslo metų 
pradžia - pirmasis rugsėjo antradienis.
■ JAV. Mokslo metai prasideda pirmąjį 
rugsėjo antradienį. Kai kur (daugiau-
sia privačiose mokyklose) mokslo metai 
prasideda rugsėjo pabaigoje - spalio 
pradžioje.
■ VOKIETIJA. Čia nėra nustatytos vie-
nos mokslo metų pradžios datos. Pri-
klausomai nuo regiono, mokslo metai 
prasideda labai įvairiai: liepos pradžio-
je, rugpjūčio pradžioje arba rugsėjo pra-
džioje ir trunka 10 mėnesių.
■ PIETŲ KORĖJA. Čia mokslo metai 
prasideda kovo mėnesį.
■ INDIJA. Čia vaikai mokosi nuo bir-
želio iki kovo mėnesio.
■ JAPONIJA. Šioje šalyje yra ilgiausi 
mokslo metai - jie trunka apie 240 die-
nų per metus. Mokomasi trimestrais. 
Pirmasis: nuo balandžio pradžios iki 
liepos 20 dienos. Po vasaros atostogų 
prasideda antrasis trimestras, trunkan-
tis nuo rugsėjo pradžios iki gruodžio 25 
dienos. Paskutinis, trečiasis trimestras, 
prasideda sausio pradžioje ir baigiasi 
kovo pabaigoje.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Plaukiojanti mokykla (kambodža)

Viena didžiausių Kambodžos įžymybių 

yra Angkor Vato šventyklų kompleksas, iš-

sidėstęs netoli didžiausio Indokinijos pusia-

salyje gėlo vandens telkinio. Kuo dar įžy-

mus šis ežeras? Jame yra visas plaukiojan-

tis kaimas su namais, parduotuvėmis, res-

toranais, taip pat mokykla. Tikra plaukio-

jančia mokykla. Čia mokosi našlaičiai, kurie 

ir gyvena po šios mokyklos stogu. Ji yra 

išlaikoma lėšomis, gaunamomis iš turistų.
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KaleidosKopas

Po netikėto lietaus sužydėjo 
sausiausia pasaulyje Atakamos dykuma

Įspūdingi vyno rūsiai Vengrijoje
Vyno rūsiai Gombos kalvoje Her-

cegkutoje (240 km į šiaurės rytus nuo 

Vengrijos sostinės Budapešto) traukia 

turistų srautus iš viso pasaulio. Gom-

bos kalvos vyno rūsiai yra Tokajaus 

vyno regiono istorinio kultūrinio 

kraštovaizdžio dalis. Tokajaus vyno 

regionas su įspūdingais vyno rūsiais 

yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio pa-

veldo sąrašą nuo 2002 metų. Regio-

nas garsėja savo desertiniais saldžiais 

vynais, gaminamais iš tauriojo puvinio 

paveiktų vynuogių.

EPA-Eltos nuotr.
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IRANAS: UŽDRAUS DIRBTI 
MOKYTOJAMS IR DĖL 
NETINKAMOS IŠVAIZDOS

Irano švietimo departamentas paskel-
bė kelių šimtų ligų ir susirgimų sąrašą, 
dėl kurių mokytojams gali būti draudžia-
ma dirbti šalies mokyklose.

Dokumente pateikiamos įvairios ligos 
ir būklės, tačiau kai kurios iš labiausiai 
ginčijamų yra susijusios su mokytojų iš-
vaizda. Remiantis pranešimais, mokyto-
jai neturėtų būti žvairi, turėti ant veido 
negražių apgamų, didelių spuogų ar aler-
ginių odos uždegimų, pigmentinių dėmių 
bei negalėtų turėti mažiau nei 20 dantų.

Įvardijamos ir visiškai nepastebimos 
ligos, pavyzdžiui, vėžys, moters nevaisin-
gumas, šlapimo pūslės akmenys ir spal-
vų neskyrimas.

Socialinės žiniasklaidos vartotojai stip-
riai sukritikavo sąrašą, todėl švietimo de-
partamento atstovas Teherane įsikūrusiam 
laikraščiui „Etemad“ sakė, kad konkrečiai 
su moterimis susijusios ligos bus panaikin-
tos iš sąrašo bei peržiūrėtas likęs sąrašas.

INDIJOJE PANAIKINTA 
SKUBAUS SANTUOKOS 
NUTRAUKIMO PRAKTIKA

Indijos Aukš-
čiausiasis teismas 
nusprendė, kad 
staigus santuokos 
nutraukimas isla-
me (musulmonų 
praktika, leidžian-
ti vyrams vienaša-
liškai nutraukti 
santuoką tris kar-
tus pakartojant 
arabų kalboje var-
tojamą žodį „sky-
rybos“) yra neati-
tinkantis Kons-
titucijos.

Šis teismo sprendimas reiškia didelę 
pergalę moterų teisių aktyvistams. Indija 
yra viena iš kelių šalių, kuriose vyras mu-
sulmonas gali per kelias minutes išsiskir-
ti su sutuoktine, tris kartus pakartoda-
mas arabišką žodį „talaq“ (skyrybos).

Ieškinius teismui pateikė penkios 
moterys musulmonės, su kuriomis vyrai 
išsiskyrė būtent šiuo būdu, ir dvi teisių 
grupės. Indijos Aukščiausiojo teismo 
sprendimu, ši praktika uždrausta šešių 
mėnesių laikotarpiui, per kurį vyriausy-
bė turės priimti naujus įstatymus.

ELTA

 ĮDOMU

Po intensyvaus ir netikėto Čilės šiaurėje 
iškritusio lietaus kai kurios įprastai sausos 
Atakamos dykumos dalys virto gėlių kilimu.

Žydinčios dykumos fenomenas dažniau-
siai pasitaiko kas penkerius arba septyne-
rius metus, kai iškritęs lietus priverčia už-
kastas sėklas sudygti ir sužydėti. Tačiau šį 
kartą Atakamos dykuma vėl žydi tik po dve-

jų metų pertraukos. 2015-aisiais dykuma 
sužydėjo ypatingai spalvingai.

Šioje teritorijoje auga daugiau kaip 200 
rūšių augalų. Žydinti dykuma pritraukia lan-
kytojus ir botanikus iš Čilės ir kitų šalių.

Tikimasi, kad ateinančiomis savaitėmis 
pražys dar daugiau gėlių, nes skirtingos gė-
lių rūšys sudygsta skirtingu laiku.

Po intensyvaus ir netikėto Čilės šiaurėje jų metų pertraukos. 2015-aisiais dykuma 

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Saulėtą ir kiek lietingą praėjusio penkta-
dienio vakarą Vilniuje įvyko ketvirtoji  
„Diner en Blanc“ („Vakarienė baltai“)  
vakarienė. 1000 žmonių susirinko į  
elegantišką iškylą ir balta spalva nušvietė 
ypatingą miesto vietą - aplink Gedimino 
paminklą, šalia nuostabiosios miesto  
Katedros ir Bernardinų sodo.

Renginio organizatorės Dovilė Butkienė 
ir Valda Lukošiūtė džiaugėsi, kad ketvirti me-
tai iš eilės dalyviai ateina į šventę su džiaugs-
mu, gera nuotaika, nuostabiai, išradingai pa-
sipuošę ir įspūdingai dekoruoja savo stalus. 
„Smagu, kad „Diner en Blanc“, keliaudama 
po pasaulį, puošdama didžiuosius jo miestus, 
puošia ir Vilnių“, - sakė D.Butkienė. 

Vakaro metu „Diner en Blanc“ dalyviai 
klausėsi vasariškų ir romantiškų grupės 
„Saulės kliošas“ muzikos ritmų. Išskirtine 
instrumentine programa džiugino multiinst-
rumentalistas Saulius Petreikis. Kartu su 
grupe „World Orchestra“ klausytojus jis kvie-
tė leistis į įspūdžių kupiną kelionę po pasau-
lio muziką.

„Tai muzika, kurios galima klausyti užsi-
merkus, ji nukelia į įvairiausius pasaulio kraš-
tus: kviečia pasinerti į airiškus šokius, patir-
ti jausmingą Prancūzijos pasaulį, aplankyti 
temperamentingas Balkanų šalis. Šio vakaro 
muzika atspindėjo įvairiausių kultūrų sko-
nius, kvapus ir emocijas“, - pasakojo muzi-
kantas S.Petreikis.

Vilnių papuošė baltoji vakarienė 

Į baltąją vakarienę susirinko 1000 svečių
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„Vakarienė po  
dangumi“ Helsinkyje

Vienoje Helsinkio gatvėje rugpjūčio 26-osios vakarą Suomijos 
žmonės ir šios šalies svečiai susėdo vakarienei po atviru dangu-
mi - tai buvo vienas iš Suomijos nepriklausomybės šimtmečiui 
paminėti skirtų renginių. Įspūdingame renginyje „Vakarienė po 
dangumi“ buvo įrengta 260 stalų, kurių ilgis viršijo 500 metrų.

Suomijos teritorija, kuri šimtmečiais buvo retai gyvenama, 
nuo XII a. priklausė Švedijai, kol 1809 metais po Švedijos-Rusi-
jos karo iš Švedijos buvo atimta ir prijungta prie Rusijos. 1917 m. 
liepos 14 d. Suomija paskelbė savo autonomiją, o 1917 m. gruo-
džio 6 dieną - nepriklausomybę nuo Rusijos. Tad daugiau nei 
2000 Nepriklausomybės šimtmečio šventei skirtų projektų ir 
renginių vyksta visus 2017 metus, o paskutinis akcentas bus 
gruodžio 6 dieną.

n „Diner en Blanc“ į Vilnių atkeliavo iš Paryžiaus. Pirmą kartą vakarienę kartu su bičiulių būriu surengė  prancūzas Fransua Paskjė (Francois Pasquier) 1988-aisiais Paryžiuje, o šiuo metu  „Diner en Blanc“ kiekvienais metais dalyvauja jau apie 15 000 žmonių. Vakarienė vyko prestižinėse  Prancūzijos sostinės vietose: ant Menų tilto (Ponts des Arts), prie Eifelio bokšto, prie Luvro piramidės, prestižinėse  Trokadero ir Vandomo aikštėse, Versalio rūmuose, Dievo  Motinos katedros (Notre-Dame) aikštėje, aplink Triumfo arką, Eliziejaus laukuose, o praėjusiais metais ir Santarvės aikštėje  (Place de la Concorde).

istorija

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Helsinkio gyventojai ir svečiai susirinko į renginį „Vakarienė 
po dangumi“ paminėti Suomijos nepriklausomybės nuo 
Rusijos šimtmetį EPA-Eltos nuotr.

Tarp vakarieniautojų - ir TV 

laidų vedėja Beata Nicholson
Vido Černiausko nuotr.
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Aistė smilgevičiūtė ir grupė „skylė“ 
kviečia į vienintelį rudens lygiadienio  
koncertą rugsėjo 23 dieną vilniuje, 
Šv.Jonų bažnyčioje.

Rudens lygiadienis, arba Lygė - laikas, 
kai diena susilygina su naktimi, o vėliau - 
naktys ilgėja. Tai perėjimas iš šiltojo sezono 
į šaltąjį. Iš šviesos - į tamsą. Iš judesio - į 
ramybę. Tai metas, kuriam reikia tinkamai 
pasirengti.

Šaltasis ir tamsusis metų laikas lietuvių 
tradicijose gajus kalbomis ir dainomis prie 
židinio, dalijimusi išmintimi, patirtimi, dva-
sine šiluma. A.Smilgevičiūtė ir grupė „Sky-
lė“ iš savo turtingo dainų archyvo kruopščiai 
renka šiai progai tinkamą programą, kurią 
apipavidalins specialus apšvietimas. Unika-
lioje erdvėje muzika skambės ypač paveikiai.

Šv.Jonų bažnyčioje lygiadienio koncertas 
vyks pirmą kartą. Drauge su „Skyle“ muzi-
kuos vargonininkas Vidas Pinkevičius, kelis 
kūrinius atliks ir kviestinė viešnia Neda Ma-
lūnavičiūtė.

„Grosime ir tuos kūrinius, kuriuos galima 
išgirsti tik rudens lygiadienio koncerte. Tar-
kim, daina „Ruduo“ skambės tik čia. Taip pat 
turime Vėlinių metui tinkamų kūrinių, juos 
paprastai irgi atliekame tik rudens lygiadienio 
koncertuose“, - pasakojo A.Smilgevičiūtė.

Senovės lietuviai rudens lygiadieniui ruoš-
davosi nuo kalnų ir piliakalnių namo parsiga-

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ 
kviečia pasitikti ateinančią ramybę

Aistė Smilgevičiūtė  
ir Rokas Radzevičius

Scena
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Scena

bendami ugnį. Gyvybės ir saugumo simbolis 
namų židinyje rusens, bus apgaubtas ir globo-
jamas iki pavasario Lygės - šiltojo metų laiko. 
Vasarą gaudę ragai užleidžia vietą kanklėms, 
žmogus atsigręžia į savo vidinį pasaulį, protė-
vių išmintį, kviečiasi draugiškas dvasias.

„Rudens lygiadienio koncertas - graži 

mūsų tradicija. Jis - labai skirtingas nuo 
pavasarinio. Per muziką stengiamės iš-
reikšti du svarbius dalykus: žiema ir tamsa 
nėra priešas, ramybės ir susikaupimo laikas 
žmogui reikalingas kaip ir gamtai. Tamsusis 
sezonas Lietuvoje - ilgas ir psichologiškai 
nelengvas. Jį išgyventi be didelio liūdesio 

ir apatijos padeda tinkamas nusiteikimas, 
kurį senovės žmonės susikurdavo tradici-
jomis, dainomis ir atsigręždami į savo vidi-
nį pasaulį bei jo poreikius. Ateikite, pasi-
semkite jėgų pergyventi tamsą“, - sako 
„Skylės“ lyderis Rokas Radzevičius.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ 
kviečia pasitikti ateinančią ramybę

Grupė „Skylė“ 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Paauglių dievaitė užaugo

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Faktai, kurių galbūt  
nežinojote

l Ji gyvena Los Andžele su savo šeima 
ir šunimi, vardu Midnight
l Ilgą laiką ji buvo Kalifornijos 
Šekspyro teatro, kuriame jos mama dirbo 
administratore, dalis
l Zendeja savo karjerą pradėjo kaip 
mados modelis parduotuvėms „Macy’s“, 
„Old Navy“, „Sears“ ir „Mervyn’s“
l Ji buvo televizijos laidos „Shake It 
Up!“ žvaigždė
l Jos tėvas yra afroamerikietis, o 
mama - baltoji, turinti vokiečių, airių, 
anglų ir škotų kraujo
l Mėgstamiausias dainininkas - Maiklas 
Džeksonas (Michael Jackson)
l Nors ji yra vegetarė, tačiau prisipažįsta 
nemėgstanti daržovių, tad valgiaraščio 
sudarymas - sudėtingas dalykas
l Ūgis: 1,78 m
l Jei ji nebūtų tapusi aktore, būtų 
krepšininkė. Zendeja žaidė mokyklos 
krepšinio komandoje
l Ji buvo jauniausia JAV šokių projekto 
„Dancing With The Stars“ dalyvė
l Jos singlas „Replay“, pasirodęs prieš 
2013 metais išleistą debiutinį albumą 
„Zendaya“, „YouTube“ buvo peržiūrėtas 
beveik 40 milijonų kartų
l Ji sukūrė savo vardo avalynės liniją
l Pasirašė kontraktą su viena didžiausių 
kosmetikos įmonių „Cover Girl“ ir tapo 
šio prekės ženklo ambasadore

n Gimė: 1996 m. rugsėjo 1 d. Oklande, 

Kalifornijoje, JAV

n Pilnas vardas: Zendeja Mari Stomer 

Kolmen (Zendaya Maree Stoermer 

Coleman)

DosjĖ

Man labai svarbu 
Padaryti teigiaMą 
Poveikį jaunieMs 
žMonėMs... aš 
stengiuosi tai daryti 
nuolat - rodyti 
teigiaMą Pavyzdį

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

1. Mėgstamiausias valgis?
- Sūris. Daug daug sūrio.

2. Mėgstamiausias sportas?
- Žinoma, krepšinis. Esu aukšta.

3. Mėgstamiausia „Walt Dis-
ney“ princesė?
- Princesė Tiana, nes turi po-
žiūrį.

4. Kas geriau: šokoladas ar 
pica?
- Pica. Aš nemanau, kad gali-
ma išgyventi vien su šokoladu. 
Bet jūs galite išgyventi su pi-
ca, nes aš tai darau visą gyve-
nimą.

5. „Twitter“ ar „Instagram“?
- Sunku atsakyti! Jie eina koja 
kojon.

6. Negali gyventi be ...?
- Mobiliojo telefono.

7. Svajonių atostogos?
- Miegoti! Aš tiesiog noriu 
miegoti! Tai viskas, ką noriu 
padaryti, tiesiog miegoti kur 
nors paplūdimyje.

8. Geriausias patarimas, 
kurį kada nors gavote?
- Sąžiningai daryti tai, kas jus 
daro laimingą. Ir tai yra pats 
svarbiausias dalykas, kurį ga-
lėčiau pasakyti visiems.

9. Asmuo, su kuriuo norė-
tumėte dirbti?
- Bijonsė (Beyonce), Niki 
(Nicki).

10. Mėgstamiausia pasau-
lio vieta?
- Jamaika.

Mini interviu

Panašu, kad aktorė, dainininkė ir 
šokėja Zendeja Kolmen (Zendaya 
Coleman), karjerą pradėjusi studijos 
„Walt disney“ serialuose vaikams ir 
iki šiol vadinta paauglių dievaite, vis 
labiau įsitvirtina suaugusiųjų pasau-
lyje. Ypač po jos naujausio vaidmens 
filme „Žmogus-voras: grįžimas namo“  
(„Spider-man: Homecoming“).  
Rugsėjo 1-ąją dvidešimt pirmąjį gim-
tadienį švęsianti aktorė visų dėmesį 
atkreipė ne tik brandžiomis kalbomis 
apie gyvenimą, jaunimo auklėjimą, 
bet ir savo puikiu stiliaus pojūčiu,  
kurį ji demonstruoja pasirodydama 
ant raudonojo kilimo.

turiu daug tikslų: 
suMušti ne vieną 
rekordą, laiMėti  
daug aPdovanojiMų,  
o svarbiausia -  
Padėti žMonijai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Daugiau apie atidarymą - 40 p.

LRT sezono atidarymas su 
Gerūta Griniūte priešaky

2017 m. rugsėjo 1-7 d.
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ETERIO ŽMONĖS

Valdovų rūmuose -  
LRT sezono atidarymas

Saulėtą antradienio vakarą Valdovų rūmuose 
patiestą raudonąjį kilimą papuošė Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos (LRT)  
žvaigždės. Čia buvo iškilmingai atidarytas  
Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečiui  
skirtas naujasis LRT sezonas. Vakaro vedė-
jais tapo Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožickas. 
Jiems naujajame sezone patikėtas vieno  
svarbiausių pramoginių projektų - „Dainuoju 
Lietuvą“ - vairas. Sezono atidarymo koncerte 
pristatyti ir kiti nauji projektai. Juos lydėjo  
tokių atlikėjų kaip Edmundo Kučinsko,  
Gyčio Paškevičiaus, Lilo ir Innomine, grupės 
„The Station“ atliekama muzika.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS 
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

TV laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė  
su draugu Mariumi Sipariu

„Labas rytas, Lietuva“ vedėjai  
Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė  
ir Ignas Krupavičius

Aktorius Marius Repšys su dukra
Stilistė ir dizainerė 
Viktorija Šaulytė

Savaitgalio „Labas rytas, Lietuva“ vedėjai 
Vilija Andrulevičiūtė ir Arnas Mazėtis
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Ko tikitės iš naujojo 
LRT sezono?

Dainininkas Gabrielius 
liaudanskas-svaras:

- Pirmiausia laukiu naujo nacionali-
nės ekspedicijos sezono, kur dalyvavome 
kartu su sūnumi. O šiaip mano dėmesys 
televizijai buvo užgesęs. Jį per pastaruosius 
3-4 metus atgaivino LRT televizija. Džiau-
giuosi, kad nacionalinė televizija yra ta, 
kuri sugeba grąžinti žmones prie TV ekra-
nų, sudominti juos, sukurti kokybiškų lai-
dų. Žinoma, ir čia yra tokių, dėl kurių 
pasiginčyčiau, bet tai smulkmena.  

aktorė ilona Balsytė:

- Kadangi praktiškai tik LRT ir žiū-
riu, dažniau LRT kultūros kanalą, tai 
labai smagu matyti pokyčius, dėmesį kul-
tūros, autorinėms laidoms. Labai tikiuo-
si, kad LRT nesukomercialės, neis popu-
liarumo link, o toliau išlaikys savitą brai-
žą, palaikys kultūrą. Gal tos laidos ir ne-
turi tokių reitingų, kaip komercinių ka-
nalų laidos, bet, aš manau, kad jos reika-
lingos ir svarbios mūsų visuomenėje. 

aktorius Marius Repšys:

- Sunku pasakyti, kai nežiūriu televi-
zijos, bet tikiuosi daug kokybiško produk-
to, įdomios informacijos, įdomių laidų. 
Man televizijoje svarbiausia, kad produk-
tas būtų kokybiškas, kokio žanro jis bebū-
tų. Gali būti pramoginis, edukacinis, bet 
kad būtų įdomu žiūrėti ir nebūtų gėda. 
Džiugu, kad LRT juda to link.  

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS
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Dirigentas Modestas Pitrėnas su žmona, 
operos soliste Ieva Prudnikovaite-Pitrėne 
ir dukra Veronika

Aktorė Sandra Daukšaitė-Petrulėnė 
su vyru Aurimu

TV laidų  
vedėja Edita Mildažytė

Aktorė Toma 
Vaškevičiūtė

Operos solistė 
Nomeda Kazlaus
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 19.30  Amerikietiškos 
 imtynės

 20.30  „Moterų daktaras“ 23.55  „Mumija“ 15.30  „Dvi širdys“ 19.30  „Džiunglių 
   knyga 2“

 TV8
5.25 Teleparduotuvė. 5.40 TV Pagalba (N-7). 
7.10 „Šunyčiai patruliai“. 7.40 Senoji anima-
cija. 9.05 Romantinė drama „Ana ir karalius“ 
(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. 21.30 Romantinė komedija 
„Jaunosios verslininkės dienoraštis“ (N-7). 
23.15 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 0.15 
„Medikopteris“ (N-7). 1.10 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 @rimvydasva-
latka. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 @rimvydasvalatka. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.25, 9.00, 14.45 Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 
7.00 Labas rytas. 9.20 „Kurbanas-Bairamas“. 
9.55 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.00 
Naujienos. 12.20 „Saugumas“. 14.20 Kontrolinis 
pirkinys. 15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados 
nuosprendis. 16.55 Vyriška/Moteriška. 17.55 „Iš 
tiesų“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė. 20.55 Ju-
morina. 23.25 Vakaras su Urgantu.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 18.00 
Andrejus Malachovas. 19.00 60 minučių. 21.00 
Petrosiano šou. 23.35 „Krištolinio batelio šukės“.  

 Ren
8.50, 17.35 Tinkama priemonė. 9.40 „Šeimos dra-
mos“. 11.30 Pati naudingiausia programa. 12.20 
Čapman paslaptys. 14.00 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 14.55 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
15.50 „Tikri“. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 6“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.25 „Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis 5“. 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. 
Žaidimas paaukštinant tarnyboje“. 21.55 „Tigro 
pėdsakai“. 23.50 „Kurtinys. Tęsinys“. 1.50 Mes 
ir mokslas. Mokslas ir mes.  

 TV PolonIa
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.25 Naminukai. 8.50, 
18.20 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Panorama. 12.10, 22.45 Polonija 24. 
12.30, 23.05 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20 
Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55 „107 kambarys“. 14.25 „Seserys“. 15.20 
„Komisaras Aleksas“. 16.10 Varšuvos sukilimas: 
diena po dienos. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 
Žodžių žaidimas. 17.55 „Atostogos su vaiduok-
liais“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Lenkiškas 
grilis. 19.25 Zaolzė. 20.25 „Fiurerio kariai užka-
riauja Lenkiją“. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45 „Raganius“. 22.35 Dienos 
receptas. 0.15 Pramoginė laida.  

 TV1000
10.25 „Triušio urvas“. 12.20 „Piteris Penas“. 
14.30 „Saldus lapkritis“. 16.50 „Niujorko gau-
jos“. 20.10 „Mis Petigriu“. 22.00 „Kovotojas“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35, 21.00 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Aukcio-
nų karaliai. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Aliaska. 22.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais automo-
biliais. 23.00 Kas dedasi Žemėje?   

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 21.00, 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 Septyni vandens 
stebuklai. 23.00 Namų medžiuose gyventojai. 

 20.45  „Kormoranai“

6.25 „Didvyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

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

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

12.00 TV serialas „Tėvelio 
dukrytės“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „Džiunglių 

knyga 2“ (N-7).
20.55 Tiesiai iš 

EuroBasket 2017.
21.00 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Turkija - Rusija. 
Tiesioginė transliacija.

21.50 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

22.05 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Turkija - Rusija. 
Tiesioginė transliacija.

22.55 Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

23.00 „Kodas 999“ (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 Komedija 

„Prekybos centro 
kietuolis“ (N-7).

21.20 Kriminalinė komedija 
„Kaip atsikratyti  
boso 2“ (N-14).

23.40 Siaubo f. 
„Piktosios dvasios 
sugrįžimas“ (S).

1.25 Trileris 
„Tuk tuk“ (N-14).

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 Lietuvos kolumbai.
12.45 Klausimėlis.lt.
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 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Sportas. Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva -  
Škotija. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

23.55 Fantastinis nuotykių f. 
„Mumija“ (N-14).

2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Svarbios detalės.
3.00 LRT radijo žinios.

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.35 „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 

„Naktinis pasivažinė-
jimas“ (N-14).

23.25 Veiksmo f. 
„Drąsiaširdis“ (N-7).

1.25 TV serialas 
„Nikita“ (N-7).

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

2.55 Veiksmo trileris 
„Naktinis pasivažinė-
jimas“ (N-14).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte. 
Pokalbis su kunigu 
A.Valkausku. 2017 m.

7.20 Vantos lapas.
7.50 Partizanų keliais.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 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).
1.05 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
2.55 Dokumentinis f. „Pa-

saulio chameleonai“.
3.20 „Chiromantas“ (N-7).
4.10 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
4.55 „Delta“ (N-7).
5.45 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).

6.05 LRT OPUS ORE. 
7.05 Tikri vyrai.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Spąstai. Prancūzija
 terorizmo akivaizdoje“.
13.05 Linija, spalva, forma.
13.30 Lietuvos patriotai. 
14.40 „Padūkėliai 

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

daiktai 11“.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.00 „Dainuojame Tėvynei 

ir Laisvei“. Pilietinė 
akcija-koncertas. 
Tiesioginė transliacija 
iš S.Daukanto aikštės.

20.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.45 Dokumentinis f. 

„Kormoranai“.
21.45 Muzika gyvai. 

Lietuvos naciona-
linės filharmonijos 
76-ojo koncertų 
sezono pabaigai.

23.30 DW naujienos rusų k.
23.45 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.15 Dabar pasaulyje.
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rugsėjo 1 d.

 15.25  „Didžioji skruzdė-
 lyčių karalystė“

 15.00  „Pelkė“  22.55  „Amžinos meilės
 laiškai“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 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 Didžiausi ir 
blogiausi 10.05, 14.40 Šiaurės Amerika. 11.55 
Banginių karai. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir 
pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Mirtinai pavojingos 
Pietų Afrikos gyvatės. 18.20, 22.00, 4.15 Veteri-
narų gyvenimas. 22.55, 5.02 Laukinėje Iberijoje. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Antros rung-
tynės. 9.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čem-
pionų kelias. FC „Rostov“ - Maskvos CSKA. 
12.30 KOK world series. Vilnius. 3 d. 13.50 Pa-
saulio taurės plaukimo varžybos. Berlynas. 1 d. 
15.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - Kazanės „Rubin“. 
17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko 
„Knicks“ - Bostono „Celtics“. 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kinija. 4 d. 20.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 31 laida. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios rungtynės. 
23.30 KOK world series. Ryga. 1 d. 1.50 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Norvegija. 6 etapas. 3.50 
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Berlynas. 2 d.  

 ViASAt SPort BAltic
7.15 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietu-
va  - Gruzija. 9.05 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Italija - Izraelis. 10.55 „Formulė-1“. 
Italijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
12.40 Boksas. 13.05 „Formulė-1“. Belgijos 
GP lenktynių apžvalga. 14.05 Krepšinis. Euro-
pos čempionatas. Belgija - Didžioji Britanija. 
Tiesioginė transliacija. 16.20 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos pusfinalis. 16.50 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Serbija - Latvija. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 „Formulė-1“. 
Italijos GP treniruotė 2. 20.50 Krepšinis. Euro-
pos čempionatas. Turkija - Rusija. Tiesioginė 
transliacija. 22.55, 4.20 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Briuselis. 1.00 Krepšinis. Euro-
pos čempionatas. Belgija - Didžioji Britanija. 
2.50 Premier lygos apžvalga. 

 euroSPort
6.00, 11.00, 13.50, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas. 
JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 12.30, 
15.00, 16.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 
13.15 Universiada Taipėjuje. 15.45, 18.45 Dvi-
račių sportas. „Vuelta de Espana“. 18.55 „Eu-
rosport 2“ žinios. 22.00, 2.00 Tenisas. 

„8 JŪrŲ lAiVYno BŪrYS. uŽ PrieŠo liniJoS“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Tom Sizemore, Lex Shrapnel, Anthony Oseyemi.

Nesankcionuotoje misijoje Afrikoje slaptas JAV jūrų laivyno būrys turi 
atskleisti neteisėtą kasybos veiklą ir užkirsti kelią teroristams įgyti ura-
no ginklų gamybai. Pastatyta ant kortos daugiau nei bet kada, nes 8 
jūrų laivyno būrys turi prasiskinti kelią per klastingas Kongo apylinkes.

tV6
22.30

rekomenduoja

„KAiP AtSiKrAtYti BoSo 2“
kriminalinė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Sean Anders.
Vaidina: Jason Bateman, 
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis.

Po to, kai prieš trejus metus Nikas, 
Deilas ir Kurtas susitvarkė su jiems 
gyvenimą kaip reikiant gadinusiais 
viršininkais, reikalai nurimo. Atsikan-
dusi darbo kitiems, trijulė bando 
pradėti savo verslą. 

„PiKtoSioS DVASioS 
SuGrĮŽimAS“
siaubo filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Marcus Adams.
Vaidina: Joe Absolom, Tom Bell,
Lara Belmont.

Keli studentai surengė vakarėlį. Ap-
svaigę jie susigalvojo išsikviesti dva-
sią. Tačiau linksmybės baigėsi, kai iš-
kviestoji dvasia išvedžiojo magiškoje 
lentoje baugų pranešimą. Tragiškų 
įvykių ilgai laukti neprireikė. 

„KoDAS 999“
Veiksmo filmas. JAV. 2016.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Casey Affleck, Chiw-
tel Ejiofor, Anthony Mackie.

Atlantos miesto nuovadoje galioja 
kitos taisyklės nei įprastai. Čia nie-
kas nėra vien gera arba vien bloga, 
policininkai dirba kaip nusikaltėliai, 
o nuosprendžius skelbia ne teisė-
jai, bet mafija. 

lnK
21.20

tV3
23.00

lnK
23.40

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. 

Romantinė drama 
„Amžinos meilės 
laiškai“ (N-14).

1.15 „Auklė“.
2.05 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.55 „Ekspertė Džordan“.
3.40 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
4.25 „Nusikaltimo 

vieta - Kelnas. 
Kaimynai“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Pelkė“ (N-7).
9.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas  
bendrikas“ (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas  
bendrikas“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.
22.30 Veiksmo drama 

„8 jūrų laivyno 
būrys. Už priešo 
linijos“ (N-14).

1.40 Fantastinis trileris 
„Juros periodo 
ataka“ (N-14).

2.00 JJ show 
(N-14).

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 Kriminalinė drama 
„Apkaltinta  
septyniolikos“ (N-7).

13.45 Pinigai iš nieko.
14.45 „Dikensiada“.
15.25 Animacinis f. 

„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

17.00 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Karališkosios 

paslaptys.
21.00 Pagaliau 

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

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji  
Kinijos kalnai“.

23.30 Pharrell Williams 
koncertas  
„iTunes Festival 
London“. 2014 m.

0.40 „Mega virtuvės“.
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
9.00 „Kobra 11“ (N-7).
10.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
11.00 Komedija „Beždžio-

nėlė ekstremalė“.
12.50 „Keturkojis hercogas“.
14.40 „Marko ir Raselo pašė-

lęs pasivažinėjimas“.
16.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Graikija - Prancūzija. 
Tiesioginė transliacija.

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 2 Barai. Finalas. Tiesio-

ginė transliacija (N-7).
21.25 Tiesiai iš EuroBasket 

2017.
21.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Izraelis - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

22.20 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

22.35 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Izraelis - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

23.25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

23.30 Trileris „Kulka“ (N-14).
1.15 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Latvija - 
Belgija. Vaizdo įrašas.

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Linksmieji 

detektyvai“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. 
„Harvis Biksas“.

8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Animacinis f. 

„Ponas Bynas“.
9.30 Animacinis f. 

„Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 „Mano mama 

dinozaurė“.
11.55 Nuotykių f. 

„Keturkojis 
Kupidonas“.

13.50 „Pričiupom!“
14.50 Veiksmo f. 

„Drakono sūnus“ 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Lego filmas“.
21.20 Komedija 

„Tūkstantis žodžių“ 
(N-7).

23.10 Romantinė komedija 
„Uošvio tvirtovė“ 
(N-14).

1.15 Kriminalinė komedija 
„Kaip atsikratyti  
boso 2“ (N-14).

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

Robinas Hudas“.
8.15 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. 
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. 
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Ma  žieji Afrikos 

gyvūnai“.
12.50 „Tokijas. Miestas 

feniksas“.
13.45 „Paryžiaus paslaptys“. 

1 s. „Mulen Ružo 
paslaptis“ (N-7).

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

paieškų tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Folkšokas 2017. 1 d.
22.20 Romantinė komedija 

„Mėlynakis Mikis“ (N-7).
24.00 Mes nugalėjom.
0.25 „25-asis kadras. 

Terra incognita“.

 18.30  Nacionalinė 
    paieškų tarnyba

 21.30   Europos vyrų 
     krepšinio čempionatas

ŠeŠtadienis

„AMŽINOS MEILĖS LAIŠKAI“
Romantinė dRama. Italija. 2016.
Režisierius: Giuseppe Tornatore.
Vaidina: Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Johns.

Studentė Eimė pragyvenimui užsidirba atlikdama kaskadinius triukus. Ji 
įsimyli vyresnio amžiaus astrofizikos dėstytoją Edą, kuris jau turi šeimą. 
Įsimylėjėliai dažniausiai bendrauja elektroniniais laiškais. Vieną dieną 
Eimė sužino, kad profesorius mirė. Tačiau mergina ir toliau gauna ži-
nutes nuo mylimo vyro.

rekomenduoja

„PREZIDENTO PATIKĖTINIS 2. 
SPĄSTAI TERORISTAMS“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Eric Norris.
Vaidina: Chuck Norris, Judson 
Mills, Jennifer Tung.

Džonatanas Čeizas - Dalaso univer-
siteto profesorius, tyrinėjantis Rytų 
kultūrą. Mažai kas žino, kad jis yra ir 
slaptasis agentas, kuriam patikimos 
slapčiausios ir pavojingiausios ope-
racijos. Jis dirbs kartu su Diku Slei-
teriu - patyrusiu pareigūnu, tačiau 
nuteistu 30 metų už žmogžudystę.

„KULKA“
tRileRis. JAV. 2014.
Režisierius: Nick Lyon.
Vaidina: Danny Trejo, Torsten 
Voges, Jonathan Banks.

Pensijai besiruošiantis Los Andže-
lo detektyvas Frenkas Maraskas 
pasamdomas sugauti narkoti-
kų baroną Karlitą Keiną. Įtam-
pa išauga, kai Keinas pagrobia 
Kalifornijos senatoriaus dukrą ir 
jos vaikiną, siekdamas išgelbėti 
myriop nuteistą savo sūnų, kurį 
sugavo Frenkas.

 „UOŠVIO TVIRTOVĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2005.
Režisierius: Kevin Rodney Sullivan.
Vaidina: Ashton Kutcher, Bernie 
Mac, Zoe Saldana.

Jokių kompromisų - toks yra pasi-
turinčio Persio Džounso šūkis, kai 
kalbama apie jo gražuolės dukters 
Terezos ateitį. Todėl būkite tikri - dar 
prieš susipažindamas su jos naujau-
siu susižavėjimo objektu, rūpestin-
gas tėtušis kruopščiai surinko apie 
jį visą įmanomą informaciją.

BTV
22.00

LNK
23.10

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Mano mažasis ponis“. 9.00 „Šunyčiai 
patruliai“. 9.30 Senoji animacija. 11.00 Svajo-
nių ūkis. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 
Tavo augintinis. 15.30 Didžiosios Džeimio 
šventės. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.05 
Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.30 Komedija „Virtuvė Paryžiuje“ (N-7). 23.40 
Biografinė drama „Laiškai Sofijai“ (N-7). 2.05 
„Kai šaukia širdis“ (N-7). 2.50 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 

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

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00, 17.35 
Naujienos. 6.35 Grok mylimas, akordeone!. 7.10 
Vaikų klubas. 7.50 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 
11.30 Sąmokslo teorija. 12.35 „Paskutinis elektrinis 
traukinys“. 14.35 Jumorina. 16.25, 17.55 „Posūkis 
atvirkščiai“. 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 
22.35 Trys akordai. 0.20 Linksmųjų ir išradingųjų 
klubas. Premjer lyga. 2.05 „Apie ką kalba vyrai“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.25, 8.20 „Greitoji pagalba“. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.40 Izmailovo parkas. 14.20 „Snie-
gas ištirps rugsėjį“. 18.10 Šeštadienio vakaras. 
21.00 „Provincijos madona“. 0.50 „Moterys“.

 REN
7.10 „Kareiviai“. 8.50-12.20 Kviestinė vakarienė. 
13.15 Pažink mūsiškius. 14.00 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 14.50 „Mintransas“. 15.30 Sąžiningas 
remontas. 16.10 Pati naudingiausia programa. 
17.00 „Pėdsekiai“. 19.20 Prajuokink komiką. 
20.00 Šio pasaulio stipriausi. 21.50 „Visa tiesa 
apie Vangą“. 23.30 „Kriminaliniai žaidimai“. 
1.10 Žiūrėti visiems! 

TV3
23.30

 19.30   „Lego filmas“

TV1
0.05
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6.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.45 Sveikatos ABC
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „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. 
„Prezidento pati-
kėtinis 2. Spąstai 
teroristams“ (N-7).

23.50 Siaubo trileris 
„Goblinas“ (N-14).

1.30 TV serialas „Nikita“ 
(N-7).

3.00 Muzikinė kaukė.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Visatos stebuklai“.
8.30 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 „Likimo melodija“ 

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

(N-7).
14.00 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
14.30 Marijampolės mero 

rinkimai.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Partizanų keliais. 

2017 m.
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).
1.30 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
3.20 Dokumentinis f. 

„Visatos stebuklai“.
4.10 „Likimo melodija“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Eurovizija 2016“ 

nugalėtojos Jamalos 
koncertas Lietuvoje.

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

kitaip.
11.00 Nuo Bacho iki mambo.
12.00 „Ponas Selfridžas 4“.
13.30 Kauno bigbendo 

25-mečio jubiliejinis 
koncertas.

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

kelionės“. 7 d. 
19.15 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Muzikinė komedija 

„Noriu palaikyti  
tavo ranką“ (N-7).

22.35 Gera pasaulio muzika. 
„Altai Khangai trio“.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Baletas „Pelenė“.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

Anos Olson receptai.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.35 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.05 Pasisvėrę ir 

laimingi (1).
15.05 „Širdele mano“ 

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

Jos didenybė 
Kiosem“.

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

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 Romantinė drama 
„Amžinos meilės 
laiškai“ (N-14).

2.20 „Be kaltės“ (N-14).
3.50 Pasisvėrę ir 

laimingi (1).
4.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

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

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.00 „Pasaulio įspūdin-
giausi...“

10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 „Pasaulio 

įspūdingiausi...“
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
20.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
21.00 Dainų dvikova (1).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Nuotykių komedija 

„Dvyniai“ (N-7).
0.45 Veiksmo drama „8 

jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Elajus 

Stounas“.
12.30 „Mega virtuvės“.
13.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

14.30 Romantinė 
komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

16.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

17.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.30 Šeimos vakaras. 
„Munis: mažasis 
Mėnulio globėjas“.

20.00 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

21.00 Tina Turner 
koncertas  
„50 Anniversary  
Tour - Live in 
Holland“.  
2009 m.

22.35 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

23.35 „Siaubingi namai“.
0.35 Karališkosios 

paslaptys.

 9.30  Maistas ir aistros 18.35  0 laipsnių 13.00   „Žiniuonis“  21.00   Tina Turner   
    koncertas

 18.00    „Elementaru“ 15.05    „Širdele mano“

TV PROGRAMArugsėjo 2 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.25 Apžiūra. 8.55 
Jų papročiai. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 
10.20 Pagrindinis kelias. 11.00 Gyvas ir ne-
gyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, paval-
gysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 
16.20 Kartą... 17.00 Milijono verta paslaptis. 
19.00 Centrinė televizija su V.Takmenevu. 20.00 
Tu - šaunuolis! Šokiai. 22.30 „Mentų karai 10“. 
2.25 Pasilinksminkime! 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Poloni-
jos pokalbis. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 
„Tėvas Mateušas“. 14.15 „Raganius“. 15.00, 
4.25 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 
15.15, 19.50, 0.10, 6.00 Pramoginė laida. 16.00 
Okrasa laužo taisykles. 16.30 Įsimylėk Lenkijo-
je. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„Seserys“. 20.45, 2.40 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Karo 
merginos“. 22.40, 4.40 Didysis testas apie 
Jasna Gurą. 1.00 Mūsų Beskidai. 

 TV1000
8.30 „Kovotojas“. 10.55 „Mis Petigriu“. 13.00 
„Trys metrai virš dangaus“. 15.30 „Kaukė“. 17.45 
„Laukinė upė“. 20.10 „Kuždesių sala“. 22.50 
„Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė bailys 
Robertas Fordas“. 2.05 „Išlikimo eksperimentas“.

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžiotojai. 
10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 12.40 Turto gelbėto-
jai. 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 Kelio-
nė traukiniu Australijoje. 15.25 Išgyventi su Edu 
Stafordu. 16.20 Aukso karštinė. 19.05 Aliaskos 
pakraštys. 20.00 Įgulos karas su brakonieriais. 
21.00, 2.50 Australijos nardytojų karai. 22.00, 
3.40 Legenda apie krokodilų auksą. 23.00, 4.30 
Mirtinas laimikis. 24.00, 5.20 Šėtono kanjonas. 

 TraVel
8.30, 15.00 Laivelių pirkimas. 9.00 Gyvenime ne 
vien žiedai. 9.30, 21.00, 2.00 Geriausi paplūdimiai. 
10.00 Viešbučių verslas. 11.00 Parsivesk mane 
namo. 12.00 Namai ant ratų. 16.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Iškyla gamtoje. 20.00, 1.00 Bikiniai 
ir takeliai. 22.00, 3.00 Paslaptingi paplūdimiai. 
23.00, 4.00 Ekstremalieji vandens parkai. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 12.50 Grizlio 
projektas. 13.45 Gaudant monstrus. 14.40 Mako 
rykliai. 15.35, 0.45 Aligatorių tramdytojai. 18.20 
Bronkso zoologijos sodas. 19.15 Namai medžiuo-
se. 20.10 Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyva-
tės. 21.05 Šiaurės Amerika. 22.00 Akiplėšos katės.

 sPorT1
7.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Eind-
hovenas. 1 d. 9.00 „Čempionai LT“. Graplin-
gas. Jonava. 1 d. 9.30 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. 10.00 Vieningoji krepšinio 
lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos srities 
„Chimki“. Antros rungtynės. 12.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Didžioji Britanija. 5 eta-
pas. 14.00 Pasaulio taurės lengvosios atletikos 
varžybos. Čekija. 4 etapas. 16.10 ATP 250 teniso 
turnyro finalas. Marakešas. 18.40 KOK world 
series. Vilnius. 1 d. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 23.30 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. FC 
„Rostov“ - Maskvos CSKA. 1.30 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Švedija. 7 etapas. 3.30 
Plaukimas. „Energy For Swim 2017“. Italija. 1 d. 
6.00 „Čempionai LT“. Graplingas. Jonava. 1 d. 
6.30 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Belgija -
Didžioji Britanija. 8.15 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Serbija - Latvija. 10.05 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Turkija - Rusija. 11.55 
„Formulė-1“. Italijos GP treniruotė 3. Tiesioginė 
transliacija. 13.10 Boksas. 13.30 Motosportas. 
Didžiosios Britanijos MotoGP lenktynės. 14.55 
„Formulė-1“. Italijos GP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 16.20 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Graikija - Prancūzija. Tiesioginė transliacija. 
18.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija -
Belgija. 20.20 „Formulė-1“. Belgijos GP lenkty-
nių apžvalga. 21.20 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Izraelis - Lietuva. Tiesioginė transliacija. 
23.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ -
Maskvos „Dinamo“. 1.25 „Formulė-1“. Italijos 
GP kvalifikacija. 2.50 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 3.50 Futbolas. Anglijos premier lygos 
žurnalas. 4.55 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Graikija - Prancūzija. 

 eurosPorT
6.00, 11.00, 13.30, 19.00, 22.15, 2.15 Tenisas. 
JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 12.30, 
15.00, 16.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 
15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta de Espana“. 
18.55 „Eurosport 2“ žinios. 22.00, 2.00 Tenisas.
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 13.00  „Viena už visus“  21.05  Jubiliejinis 
dešimt mečio koncertas

 10.00   „16 norų“ 18.30  Europos vyrų 
krepšinio čempionatas

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

Maskuotės meistrai“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“.
9.00 „Kobra 11“ (N-7).
10.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
11.00 „Barbė ir 

slaptosios durys“.
12.35 Komedija „Nematoma 

sesuo“ (N-7).
14.10 Komedija „Žiurkių 

lenktynės“ (N-7).
16.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Slovėnija - Graikija. 
Tiesioginė transliacija.

18.25, 20.25 Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

18.30, 19.35 Europos vyrų 
krepšinio čempiona-
tas. Lietuva - Italija. 
Tiesioginė transliacija.

19.20 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

20.30 TV3 žinios. 
21.30 Nuotykių f. „Karibų 

piratai. „Juodojo 
perlo“ užkeikimas“.

0.20 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Vokietija - Izraelis. 
Vaizdo įrašas.

2.00 Siaubo f. „Lemtingas 
posūkis 5“ (S).

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

mieji detektyvai“.
7.20 „Nickelo deon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. 
„Harvis Biksas“.

8.10 Animacinis f. 
„Keista šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“.

9.00 Animacinis f. 
„Ponas Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Filmas šeimai 
„16 norų“.

11.50 Romantinė komedija 
„Ko nori mergina“ 
(N-7).

14.00 Veiksmo komedija 
„Ne pėsčias Džo“ (N-7).

16.05 „Pričiupom!“
16.35 Veiksmo f. „Super-

audra Sietle“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Nepaprastas Žmogus-
Voras 2“ (N-7).

23.25 Veiksmo trileris „Per 
plauką nuo pražū-
ties“ (N-14).

1.25 Komedija „Tūkstantis 
žodžių“ (N-7).

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

Kelmickaite.
9.00 „Mažasis princas 3“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Brolių Grimų pasa-

kos“. 5 s.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Šunų ABC 3“.
12.45 „Gyvūnai nepritapėliai“.
13.40 „Mis Marpl“.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Premjera! Dokumen-

tinis f. „Audrys“.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.00 Melodrama „Labas, 

čia aš“ (N-7).
23.25 Fantastinis nuotykių f. 

„Mumija“ (N-14).
1.30 „Šunų ABC 3“.
2.15 „Gyvūnai nepritapėliai“.

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionato finalas 
Radviliškis. 2017 m.

7.30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Pasaulio rąsto 

kėlimo čempionatas 
Kaunas. 2017 m.

10.05 TV serialas „Vande-
nyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.

10.35 Dokumentinis f. 
„Gyvybės galia“.

11.50 „Pragaro katytė“ (1).
13.00 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
13.35 Pramoginis sveikini-

mų koncertas. 
15.40 Savaitės kriminalai 

(N-7).
16.10 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas „Muchtaro 

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

skyrius“ (N-7).
19.30 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
21.50 Drama „Šeimos 

albumas. Rugpjūtis“ 
(N-14).

0.10 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

1.55 Veiksmo f. „Prezi-
dento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams“.

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 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
10.35 Ekovizija.
10.45 „Vera“ (N-7).
12.45 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
13.50 Dokumentinis f. 

„Krokodilų koledžas“.
14.30 Marijampolės mero 

rinkimai.
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“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
1.40 „Vera“ (N-7).
3.15 „Moterų daktaras“.
4.00 „Šetlando žmogžu-

dystės“ (N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos patriotai. 
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Erdvės menas“. 5 d. 
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. 13 d. 
10.00 Tikri vyrai.
10.45 Kristupo vasaros 

festivalis 2017. 
Atidarymo koncertas. 

12.10 „Dainuojame Tėvynei 
ir Laisvei“. Pilietinė 
akcija-koncertas.

14.10 Mūsų miesteliai. 
15.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.40 „Paskutinis užrašas“.
18.30 „Ukrainos šerifai“.
19.30 Klauskite daktaro.
20.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.05 Jubiliejinis dešimt-

mečio koncertas. 
Domantas Razauskas 
ir Saulius Petreikis.

22.40 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Mūsų miesteliai. 
0.50 Nes man tai rūpi.

 18.40  „Ilga kelionė 
  namo“ 

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Linksmieji traukinukai“. 9.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Didžiosios Džeimio 
šventės. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 
Džeimio vasaros skanėstai. 16.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 19.00 „Kai 
šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.30 Drama „Vasara Keip-
taune“ (N-7). 23.15 Komedija „Virtuvė Paryžiu-
je“ (N-7). 1.25 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 2.15 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 

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

 PBK
5.50, 2.25 EURONEWS. 6.15, 9.00, 11.00 
Naujienos. 6.25 Sargybinis. 6.45 Vaikų klu-
bas. 6.55, 9.55 Vaikų klubas. 7.15 Idealus 
remontas. 8.05 Sveikata. 9.20 „Garbės žodis“ 
su J.Nikolajevu. 10.10 Vaikų klubas. 10.30 
Fazenda. 11.35 „Pag rindinis šalies katinėlis“. 
12.20 „Paskutinis elektrinis traukinys“. 14.20 
„Mitai apie Rusiją“. 16.25 Tarptautinis muzi-
kinis festivalis „Karštis“. 18.50 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 20.25 Šiandien vakare. 23.00 
Laikas. 0.30 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.35 „Provincijos madona“. 8.05 Rytinis paštas. 
8.45 „Alina“. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00 
Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 14.20 „Medaus 
mėnuo“. 16.10 „Amžinos draugės“. 20.00 Savaitės 
žinios. 22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.05 Pa-
žink mūsiškius. 7.55 „V ir M“. 8.45 Žiūrėti visiems! 
9.35 „Kiekvienam po katinėlį“. 10.30 Prajuokink 
komiką. 12.00 „Snaiperis. Keršto ginklas“. 15.25 
„Snaiperis 2. Tungusas“. 18.25 „Jumorina. Sočis“. 
1.00 „Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 
12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Dvigubi stan-
dartai. Čia jums ne ten! 14.05 „Kaip kine“. 15.00 
„Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.25 Krimina-
linė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės apžvalga. 
20.15 Tu nepatikėsi! 21.05 „Žvaigždės susiėjo“. 
22.55 Filmas „Rusiškas maištas“. 1.30 „Kelių 
patrulis 4“. 5.05 „Dviejų italų nuotykiai Rusijoje“. 

 TV PolonIa
6.55 „Karalienė Bona“. 7.50, 16.50, 0.35 Pramo-
ginė laida. 8.50 Giminės saga. 9.15 „Pabėgimas 
ir sugrįžimas į vaikystės miestą“. 9.30 „O kapela 
groja iki pabaigos...“ 9.55 Laisvasis ekranas. 
10.15 Telerytas. 10.50 Grūdas. 11.25, 20.25, 
2.20 Žodžių žaidimas. 11.50, 0.25, 5.10 Varšu-
vos sukilimas: diena po dienos. 12.00 Derliaus 
šventė Jasna Guroje. 14.35 „Magiškas medis“. 
15.40 „Karalienė Bona“. 16.40 Turistinė kelionė. 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „Seserys“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.40, 
2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 22.40, 5.25 „Rytoj 
einame į kiną“. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.10 „Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė 
bailys Robertas Fordas“. 11.15 „Kuždesių sala“. 
13.55 „Didžioji afera“. 16.05 „Išlikimo eksperimen-
tas“. 18.10 „Lygūs“. 20.10 „Sukurtas Haroldas“. 
22.20 „Monos Lizos šypsena“. 0.40 „Pabudimas“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Sunk-
vežimių vairuotojai. 10.55 Brangenybių paieškos. 
11.50 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduo-
tojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Prasti 
inžinierių sprendimai. 17.15 Nepaprasti inžinierių 
sprendimai. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 
Kas dedasi Žemėje? 20.00 Perdirbimas. 21.00 Gel-
bėjimo operacija Evereste. 22.00 Paskutinės vilties 
ligoninė.  24.00 Įgulos karas su brakonieriais.

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

 21.00  „Laisvės kaina. 
  Savanoriai“
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rugsėjo 3 d. 

 14.10  „Bitė Maja“ 14.30  Gražiausi žemės 
  kampeliai

 1.15  „Detektyvė Rizoli“

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo 
gyventojai“.

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

Anos Olson  
receptai.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Širdele mano“ 

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

„Žandaras iš San 
Tropezo“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Snaiperio lizas“ 
(N-14).

23.10 Komedija 
„Po merginų  
sijonais“ (N-14).

1.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

3.50 Pasisvėrę ir 
laimingi.

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

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio  
keliai (N-7).

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

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.00 „6 kadrai“ (N-7).
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Sunkiausios 

profesijos pasaulyje 
(1) (N-7).

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

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio  
čempionato  
Didžiojo Italijos prizo 
lenktynės“.  
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.40 „Vikingai“ (N-14).
23.40 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

11.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

12.30 „Siaubingi 
namai“.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinis f. 

„Bitė Maja“.
15.45 Animacinis f. 

„Džekas ir  
mechaninė  
širdis“.

17.30 Karališkosios 
paslaptys.

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

19.00 „Mega 
virtuvės“.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Džekas  
Hanteris ir  
prarastas Ugarito 
lobis“ (N-7).

22.45 Pinigai iš nieko.
23.45 „Elajus Stounas“.

„KARIBŲ PIRATAI. „JUODOJO PERLO“ UŽKEIKIMAS“
Nuotykių filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

XVII amžiuje krištolo skaidrumo Karibų jūroje netramdomi siautėja pira-
tai. Vienas jų - Džekas, kurio laivą „Juodasis perlas“ pavagia kitas piratas, 
kapitonas Barbosa. Jis taip pat užpuola pakrantės miestą Port Rojalį ir 
pagrobia vieno iš miestų šeimininkų gražuolę dukrą.

TV3
21.30

rekomenduoja

„ŽANDARAS IŠ SAN TROPEZO“
komedija. Prancūzija, Italija. 1964.
Režisierius: Jean Girault.
Vaidina: Louis de Funs, Genevive 
Grad, Michel Galabru.

Policijos pareigūnas Kriušo perke-
liamas į San Tropezą. Čia jam tenka 
kovoti ne tik su paplūdimio nudistais, 
bet ir su paaugle dukra, kuri, norė-
dama pasirodyti prieš savo draugus, 
pasako, kad jos tėvas yra milijonierius.

„PER PLAUKĄ NUO 
PRAŽŪTIES“
Veiksmo trileris. JAV. 1993.
Režisierius: Rowdy Herrington.
Vaidina: Bruce Willis, Sarah 
Jessica Parker, Dennis Farina.

Policijos detektyvo Tomo Hardžio 
tėvas nužudytas. Nusikaltėlio nie-
kaip nepavyksta aptikti. Tomas, 
besistengdamas perprasti žudi-
ko veiksmus, pradeda įtarti, kad 
nusikaltėlis - taip pat policininkas. 

„ŠEIMOS ALBUMAS. 
RUGPJŪTIS“
drama. JAV. 2013.
Režisierius: John Wells.
Vaidina: Meryl Streep, 
Julia Roberts, Juliette Lewis.

Tiesmuka Violeta Veston yra sunkiai 
sukalbama moteris. Kai jos vyras iš-
keliauja amžinybėn, visa šeima pirmą 
kartą po daugelio metų susirenka kar-
tu - trys Violetos dukterys ir jos sesuo...

TV1
18.50

BTV
21.50

LNK
23.25

 ANIMAL PLANET
7.25 Banginių karai. 8.15, 0.45 Namai medžiuo-
se. 12.50 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 13.45 
Mirtinai pavojingos Pietų Afrikos gyvatės. 14.40 
Veterinarų gyvenimas. 15.35 Aligatorių tram-
dytojai. 18.20 Gaudant monstrus. 19.15 Mako 
rykliai. 20.10 Grizlio projektas. 21.05 Šiaurės 
Amerika. 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 

 SPORT1
7.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Eindhove-
nas. 2 d. 9.00 „Čempionai LT“. Graplingas. Jonava. 
2 d. 9.30 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
10.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Mas-
kvos CSKA - Maskvos srities „Chimki“. Trečios 
rungtynės. 12.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Kanada. 8 etapas. 14.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 38 laida. 14.30 „Road to glory“. 
Laida apie kovos sportą. 15.00 Tiesiogiai. Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Prancūzija. 9 etapas. 17.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 39 laida. 
17.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Penktos rungty-
nės. (Pastaba: lengvosios atletikos pasaulio taurės 
varžybų etapas Italijoje buvo atšauktas.) 20.00 
Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. 22.00 KOK 
world series. Vilnius. 2 d. 24.00 Pasaulio taurės 
spidvėjaus varžybos. Lenkija. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.45 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
Maskvos „Dinamo“. 9.45 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Latvija - Belgija. 11.35 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Izraelis - Lietuva. 13.25 
„Formulė-1“. Italijos GP kvalifikacija. 14.50 
„Formulė-1“. Italijos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 17.10 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Slovėnija - Graikija. Tiesioginė trans-
liacija. 18.25 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Lietuva - Italija. Tiesioginė transliacija. 20.25 
Boksas. 20.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 21.20 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Vokietija - Izraelis. Tiesioginė transliacija. 
23.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 0.30 Moto-
sportas. Nascar 500 mylių lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 

 EUROSPORT
6.00, 11.00, 19.00, 22.15 Tenisas. JAV atvirasis 
teniso čempionatas. 9.30, 13.30, 14.45 Dviračių 
sportas. Ispanijos turas. 12.00 Automobilių 
sportas. FIA Europos ralio čempionatas. 12.30 
Automobilių lenktynės. „Porsche Supercup“ 
serija. Italija. 14.30, 18.45 Dviračių sportas. 
„Vuelta de Espana“. 18.55 „Eurosport 2“ žinios. 
22.00 Tenisas. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Did

vyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas 

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

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

dukrytės“ (N7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N7).
13.30 „Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas 

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

vėl“ (N7).
16.30 Naujas sezonas. TV 

Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N7).
20.30 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo komedija 

„Kietas bičas“ (N14).
0.15 Europos vyrų krep

šinio čempionatas. 
Serbija  Turkija. 
Vaizdo įrašas.

1.55 TV serialas „Pasku
tinis iš vyrų“ (N7).

2.20 TV serialas 
„Legendos“ (N14).

3.10 TV serialas „Tironas“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.00 Animacinis f. „Kaukė“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N7).

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

nimo šukės“ (N7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Naujas sezonas. 24 

valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Naujas sezonas. KK2 

(N7).
20.00 Premjera! TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.55 Naujas sezonas. 

Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. „Šoklys“ 

(N7).
0.15 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N7).

1.10 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N7).

2.00 Veiksmo trileris „Per 
plauką nuo pražū
ties“ (N14).

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 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 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Slovėnija   
Lietu va. Tiesioginė 
transliacija iš 
Slovėnijos.

23.55 TV serialas „Jaunasis 
Popiežius“ (N14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 11.05  „Aukštuo menės 
  daktaras 3“

 15.30  „Pamilti vėl“  12.35  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.05 Teleparduotuvė. 6.20 TV Pagalba 
(N7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 8.30 Senoji 
animacija. 10.05 Drama „Vasara Keiptaune“ 
(N7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 18.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se
noji animacija. 21.00 Drama „Vasaros pabaiga“ 
(N7). 22.55 „Apsukrios kambarinės“ (N14). 
23.50 „Medikopteris“ (N7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (1) (N7). 1.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Pasienio sargyba (N7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 Yra, kaip yra 
(N7). 12.35 Pagalbos skambutis (N7). 13.30 
24 valandos (N7). 15.20 KK2 (N7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Die
nos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 Šiandien va
kare. 15.05 Mados nuosprendis. 16.05 Susituo
kime. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 „Iš tiesų“. 
19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Komisarė“. 23.05 „Tyrimo paslap
tys“. 23.55 Vakaras su Urgantu. 0.30 „Iš tiesų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 11.55 „Svotai“. 
13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo paslaptys“. 
18.00 Andrejus Malachovas. 19.00 60 minučių. 
21.00 „Juodas kraujas“. 23.15 Specialusis ko
respondentas. 1.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
7.10 „Afromaskvietis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.40 Tin
kama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.20 
Mums net nesisapnavo. 14.00 Dar ne vakaras. 14.55 
Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.50 „Kitas“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Juoktis leidžiama. 
23.05 „V ir M“. 23.55 „Kareiviai. Vėl rikiuotėje“. 

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

Šeštojo dešimtmečio pabaigos Madride veikia drabužių prekybos cent
ras, kuriame visi norėtų apsipirkti bent kartą gyvenime,  „Galerias Vel
vet“. Tačiau vitrinomis besigrožintys ponios ir ponai nemato galerijoje 
besiskleidžiančios meilės istorijos tarp Anos ir Alberto. Ji  kukli siuvėja, 
jis  savininko sūnus, perimsiantis šeimos verslą.

„VaSaRoS PaBaIGa“
Drama. Vokietija. 1993.
Režisierius: Hans-Jurgen 
Togel.
Vaidina: Iris Junik, Diego 
Wallraff, Ralf Lindermann.

Jauna škotė jaučiasi vieniša pietų 
Kalifornijoje. Ji ilgisi savo močiutės 
ir nuostabaus gimtojo ūkio Ško
tijoje. Herojė iš šeimos teisininko 
Deivido sužino, kad močiutė ne
sulaukia nė vieno anūkės išsiųsto 
laiško, o sugrįžusi į gimtąją Škotiją 
pamato, kad pusbrolis yra tapęs 
žiauriu egoistu.

„ŠoKlYS“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius: Doug Liman.
Vaidina: Hayden Christensen, 
Samuel L.Jackson, Jamie Bell.

Deividas geba teleportuotis į bet 
kurį pasaulio tašką. Jam pakanka 
įsivaizduoti, kur norėtų atsidurti 
šią minutę, ir jis jau ten. Tačiau 
netrukus Deividas sužino, kad jis 
nėra vienintelis, apdovanotas šia 
stebuklinga galia. Be to, šok liais 
vadinamų žmonių nuolat tyko pa
vojai. Egzistuoja slapta organizaci
ja, kuri pasiryžusi juos sunaikinti.

„KIeTaS BIČaS“
Veiksmo komeDija. JAV. 2012.
Režisierius: Craig Moss.
Vaidina: Danny Trejo, 
Charles S.Dutton, Ron Perlman.

Iš Vietnamo karo grįžęs veteranas 
Frenkas Vega taip ir nepritapo Ame
rikos visuomenėje, netgi prarado 
mylimąją, o pragyvenimui užsi
dirbdavo iš dešrainių pardavimo. Jo 
šlovės valanda išmušė, kai po kurio 
laiko bendruomenės autobuse jis 
susidoroja su užpuolikais. 

TV1
21.00

TV3
22.30

rekomenduoja

lnK
22.30
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TV8
21.00

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas 
„Įteisintas faras“.

10.35 TV serialas „Much-
taro sugrįžimas.

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 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Tam siausia valanda“.
22.45 Drama „Šeimos 

albumas. Rugpjūtis“ 
(N-14).

1.00 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

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

3.25 TV serialas „Gyvybės 
galia“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
13.35 „Bitininkas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

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

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

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.50 „Merginos iš 

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

(N-7).
5.10 „Delta“ (N-7).
6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
6.50 ARTi.
7.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
8.00 Mūsų miesteliai. 
8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Kormoranai“.
13.05 Kristupo vasaros festi-

valis 2017. Atidarymo 
koncertas „Metų laikai“. 

14.25 ARTi.
14.40 „Padūkėliai marsupi-

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

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

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

mija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Giminės“.
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
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).
22.30 „Ponia Dila“ (N-7).
0.55 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Sunkių nusikaltimų 

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

(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Pelkė“ (N-7).
9.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Naujokė“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-14).
12.30 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 JJ show (N-14).
23.00 Siaubo f. 

„Prisikėlęs iš  
pragaro. Pragaro 
pasaulis“ (S).

0.55 „Pelikanas 1“ (1) 
(N-7).

1.50 „Naujokė“ (N-7).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Mega virtuvės“.
12.30 Animacinis 

nuotykių f.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

13.55 Skrajojantys 
ežerai. Baltų  
mitai ir simboliai.

14.25 „Elajus Stounas“.
15.25 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

16.25 Nuotykių 
komedija  
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

18.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Šaunusis ponas 
Lapinas“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 Biografinė istorinė 
drama „Eichmanas“ 
(N-14).

 15.35  „Šokių 
  akademija 3“

 12.35  „Kapitonas 
  Gordejevas“ 

 13.45  „Diag nozė - 
  žmogžudystė“

 21.10  „Šaunusis ponas 
  Lapinas“

 10.30  „Naujokė“  12.30  „CSI. Niujorkas“ 

TV PROGRAMArugsėjo 4 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 6“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis 5“. 18.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. Žaidi-
mas paaukštinant tarnyboje“. 21.55 „Mentas 2“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.25 Pozdniakovas. 0.35 
„Kilpa“. 2.35 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 8.50, 18.20, 5.05 
Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.10 Kultūringieji PL. 13.05 Valstybės intere-
sai. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Karo 
portretai. Janas Zumbachas“. 16.35, 1.05, 4.30 
Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 16.45 Tu-
ristinė kelionė. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25, 
1.15 Paslėpti lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Manimi nesirūpink“. 
22.45 Polonija 24. 23.05 Polonijos pokalbis. 23.20 
Sveika, Polonija. 0.10 „Pone, sutrumpinkite tai“. 

 TV1000
6.10 „Piteris Penas“. 8.30 „Monos Lizos šypse-
na“. 10.55 „Pabudimas“. 13.10 „Sukurtas Harol-
das“. 15.30 „Vandens ieškotojas“. 17.50 „Piteris 
Penas“. 20.10 „Protas ir jausmai“. 22.45 „Meilė 
trunka trejus metus“. 0.40 „Į kažką nuostabaus“. 

 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 Sun-
kvežimių 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
7.00, 14.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.00, 
13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 8.30, 13.30, 
20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 12.00 Nežino-
ma ekspedicija. 15.00, 21.00, 2.00 Namai ant ratų. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 
Salų paslaptys. 23.00 Žvejyba Majamyje. 

 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 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 14.40, 22.5 
Laukinėje Iberijoje. 11.55 Mirtinai pavojingos Pietų 
Afrikos gyvatės. 12.50 Veterinarų gyvenimas. 15.35, 
23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Gaudant 
monstrus. 18.20, 22.00 Susidūrimas su rykliais. 

 sPorT1
7.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Prancūzija. 
9 etapas. Vakar. 9.00 Pasaulio taurės lengvosios 
atletikos varžybos. Vokietija. 11.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 33 laida. 11.30 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 12.00 KOK world 
series. Vilnius. 2 d. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Pirmos rungtynės. 15.50 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ -  
FC „Heerenveen“. 17.50 Lietuviai NBA krepši-
nio lygoje. Niujorko „Knicks“ - Golden State 
„Warriors“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempiontas. 
Bostvana. 1 laida. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 34 laida. 21.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Prancūzija. 9 etapas. Vakar. 23.00 
KOK world series. Vilnius. 1 d. 1.20 Vieningoji 
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos 
srities „Chimki“. Pirmos rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 „Formulė-1“. Italijos GP lenktynės. 10.25 
Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - Italija. 
12.15 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - 
Belgija. 14.05 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Latvija - Didžioji Britanija. Tiesioginė transliacija. 
16.10 Boksas. 17.05 Futbolas. Anglijos pre-
mier lygos žurnalas. 17.35 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Juodkalnija - Kroatija. Tiesioginė 
transliacija. 19.50 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
20.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
20.50 Krepšinis. Europos čempionatas. Serbija - 
Turkija. Tiesioginė transliacija. 22.55 Ledo ri-
tulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 
0.55 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - 
Didžioji Britanija. 2.45 Motosportas. Didžiosios 
Britanijos MotoGP lenktynės. 5.10 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Juodkalnija - Kroatija. 

 eurosPorT
6.00, 14.30, 16.30, 18.00, 22.15, 2.15 Tenisas. 
JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 13.30, 
16.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 11.00 
Dviračių sportas. Prancūzija. 12.00 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 12.30 Au-
tomobilių lenktynės. FIA pasaulio ištvermės 
lenktynių čempionatas. Meksika. 17.55 Euros-
port žinios. 22.00, 2.00 Tenisas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 9.30  „Įteisintas faras“  14.55  „Lemtingas 
  panašumas“

 14.40  „Padūkėliai 
  marsupilamiai 2“

 19.30  Emigrantai 19.30  KK2 15.45  Europos vyrų 
krepšinio čempionatas

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba 
(N-7). 8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Drama „Vasaros pabaiga“ 
(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 Premjera! Romantinė 
drama „Angliškas vynas“ (N-7). 22.55 „Apsuk-
rios kambarinės“ (N-14). 23.55 „Medikopte-
ris“ (N-7). 0.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 1.45 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, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komisarė“. 
14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Susituokime. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 „Iš tiesų“. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos lai-
kas. 21.05 „Komisarė“. 23.05 „Tyrimo paslap-
tys“. 23.55 Vakaras su Urgantu. 0.30 „Iš tiesų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 
14.40, 17.40, 20.40 Žinios. Vietos laikas. 11.55 
„Svotai“. 13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo pa-
slaptys“. 18.00 Andrejus Malachovas. 19.00 60 
minučių. 21.00 „Juodas kraujas“. 23.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 1.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.30 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.20 Juoktis leidžiama. 13.55 Dar ne va-
karas. 14.50 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.50 „Kitas“. 17.40 Tinkama priemonė. 18.35 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.20 Geriausias šefas. 0.05 Rusiškas vairavimas. 

 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 6“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 „Voratinklis 5“. 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šefas. 
Žaidimas paaukštinant tarnyboje“. 21.55 „Mentas 
2“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.25 „Kilpa“. 

 TV PolonIa
8.35, 17.55, 2.15 Laida vaikams. 8.50, 18.20 
Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Panorama. 12.10, 22.45 Polonija 24. 12.30, 
23.05 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20 Sveika, 
Polonija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Karo merginos“. 15.20 „Pone, 
sutrumpinkite tai“. 16.15 Varšuvos sukilimas: 
diena po dienos. 16.40 Kita stotelė - Jasna Gura. 
16.55 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 Zondas 2. 
18.10 Miško bičiuliai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Literatūros chuliganas. 19.25 „Naszaarmia.pl.“ 
19.55  „Laimės spalvos“. 20.25 Laida iš Didžio-
sios Britanijos. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
21.45„Tėvas Mateušas“. 22.35 Tiesioginė perlai-
da. 0.10 „Karo portretai. Janas Zumbachas“. 0.40 
Kažkas matė, kažkas žino. 1.45 „Komisariatas“. 

 TV1000
8.30 „Meilė trunka trejus metus“. 10.45 „Smur-
fai“. 12.55 „Protas ir jausmai“. 15.40 „Kovoto-
jas“. 18.10 „Mis Petigriu“. 20.10 „Nebrendylos“. 
22.10 „Man tavęs reikia“. 0.35 „Iliuzionistas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Aukcionų karaliai. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios 
statybos. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 22.00 Gel-
bėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 23.00 Na-
minukės sezonas. 24.00 Kuperio brangenybės. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 14.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.00, 13.00, 20.00 Gy-
venimas ant ežero. 8.30, 13.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnoja-
mojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 Namai ant ratų. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 
Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30  „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.40, 17.40 Tiesiai iš 

EuroBasket 2017.
15.45 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Ukraina - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

16.35 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2017.

16.50 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Ukraina - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

17.45 TV Pagalba (N-7).
17.45 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Dvigu bas žaidimas“.
0.20 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Kroatija - Ispanija. 
Vaizdo įrašas.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

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

mieji detektyvai“.
7.55 TV serialas 

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

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

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

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Naujas sezonas. Yra, 

kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Naujas sezonas. KK2 

(N-7).
20.00 TV serialas „Meilė 

gydo“.
20.30 Premjera! Čia tai 

geras!
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. „Keršto 

kraujas“ (N-14).
0.10 TV serialas „Juoda-

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

objektas“ (N-7).
1.55 Veiksmo f. „Šoklys“ 

(N-7).

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 Beatos virtuvė.
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 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30  „Nemunu per Lietuvą“.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Tvin 

Pyksas 3“ (N-14).
0.15 TV serialas  „Detek    -

ty vas Monkas 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Dokumentinis f. 

„Kormoranai“.

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas 
„Įteisintas faras“.

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

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

13.45 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas 

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

„Šokis hip-hopo 
ritmu“ (N-7).

23.05 Veiksmo trileris 
„Tamsiausia valan-
da“ (N-14).

0.50 TV serialas „Nikita“ 
(N-7).

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

2.20 „Kas žudikas?“ (N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 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 „Gluchariovas“ (N-7).
11.30 „Baltoji strėlė“ (N-7).
12.35 „Kapitonas 

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

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

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

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
0.50 „Merginos iš 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 Klauskite daktaro.
7.55 „Padūkėliai marsupi-

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

„Ukrainos šerifai“.
13.05 „Giminės“.
14.40 „Padūkėliai 

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

daiktai 11“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 „Erdvės menas“. 5 d. 

„Minimalizmo meis-
tras Tadao Ando“.

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

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 Melodrama „Labas, 
čia aš“ (N-7).

23.25 Euromaxx.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 

Grupė „The Station“.
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.30 Misija. Vilnija.
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 23.00  „Meilė Ibizoje“  11.30  „Kaulai“ 16.05  „Skūbis Dū. 
  Paslapčių biuras“

 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 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 14.40, 22.55 
Laukinėje Iberijoje. 11.55 Gaudant monstrus. 12.50 
Susidūrimas su rykliais. 15.35, 23.50 Laukiniai 
ir pavojingi. 17.25, 21.05 Grizlio projektas. 18.20 
Užpultasis. 22.00 Aš išgyvenau gyvūno puolimą. 

 SPort1
7.00 Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. 
Kroatija. 9.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niu-
jorko „Knicks“ - Golden State „Warriors“. 12.00 
KOK world series. Vilnius. 1 d. 14.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ -  
Valensijos „Valencia“. Antros rungtynės. 16.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempio nų ke-
lias. Roterdamo „Feyenoord“ - Roterdamo „Spar-
ta“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Detroito 
„Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 20.00 Pasaulio ga-
liūnų čempiontas. Bostvana. 2 laida. 20.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 34 laida. 21.00 
Pasaulio taurės lengvosios atletikos varžybos. 
Kroatija. 23.50 KOK world series. Vilnius. 2 d. 1.50 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Machačkalos „Anzhi“. 3.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko „Knicks“ -  
Golden State „Warriors“. 

 ViASAt SPort BAltic
 7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Serbija - 
Turkija. 8.50 Boksas. Floydas Mayweatheris - 
Manny Pacquiao. 10.15 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Latvija - Didžioji Britanija. 12.05 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Loko-
motiv“. 14.05 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Rusija - Latvija. Tiesioginė transliacija. 16.10 
Krepšinis. Europos čempionatas. Ukraina - Lie-
tuva. Tiesioginė transliacija. 17.40 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Kroatija - Ispanija. Tie-
sioginė transliacija. 19.50 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 20.50 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Turkija - Belgija. Tiesioginė transliacija. 
22.55 Krepšinis. Europos čempionatas. Rusija - 
Latvija. 0.45 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Ukraina - Lietuva. 2.35 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Kroatija - Ispanija. 5.10 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Turkija - Belgija. 

 euroSPort
6.00, 10.00, 13.00, 19.00, 21.15, 0.30, 2.15 
Tenisas. JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 
11.00, 12.30, 15.15, 16.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 11.30 Sporto linksmybės. 14.45 
Jojimas. 15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta a 
Espana“ lenktynės. 18.55, 23.55 Eurosport žinios. 
21.00, 23.35, 2.00 Tenisas. 24.00 Jachtų dvasia.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
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 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas soulas“ 
(N-7).

22.55 „Ponia Dila“ (N-7).
1.05 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“.
3.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
7.45 „Pelkė“ (N-7).
8.45 Tavo augintinis.
9.15 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-14).
12.30 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Melodrama 
„Trečias žmogus“ 
(N-14).

0.55 „Pelikanas 1“ 
(N-7).

1.50 „Moderni 
šeima“ (1)  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
12.10 Nuotykių 

drama  
„Sofi ir Šiba“.

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

15.00 „Kai šaukia 
širdis“.

16.00 „Mega virtuvės“.
17.00 „Siaubingi 

namai“.
18.00 „Karališkosios 

paslaptys“.
18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Minutė po minutės“ 

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

žinios.
23.00 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).
24.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

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

Istorija apie jauną moterį, vardu Kuši, kurios vestuves sugriauna arogan-
tiškas verslininkas Arnavas. Kuši šeimos vardas yra viešai suterštas, ji su 
seserimi išsiunčiamos pas našlę tetą į Delį. Kuši įsidarbina įmonėje, ir 
pasirodo, kad ši priklauso bjauriajam Arnavui. Šis vyras kiekvieną mer-
ginos dieną paverčia pragaru. Bet tai tik istorijos pradžia...

tV1
18.00

„KerŠto KrAuJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisieriai: Giorgio Serafini, 
Shawn Sourgose.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Billy Zane, Gianni Capaldi.

Kvinas Fortas turėjo viską - galią, 
pinigų, jį dievinantį brolį ir mylinčią 
moterį. Bet jis turėjo ir priešų. Ir vieną 
naktį viską prarado. Suimtas Kvinas 
suvokia esąs pakištas, išduotas... lnK

22.30

„DViGuBAS ŽAiDimAS“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Justin Steele.
Vaidina: George Eads, Anna
Lynne McCord, Vinnie Jones.

Profesionalus pokerio žaidėjas Dže-
kas patenka į slaptą lošėjų ir nu-
sikaltėlių pasaulį, kai, norėdamas 
padengti savo skolas, priima vieno 
iš Las Vegaso šulų Dafio pasiūlymą, 
o šis baigsis mirtina atomazga. tV3

22.30

„treČiAS ŽmoGuS“’
melodrama. JAV. 2013.
Režisierius: Paul Haggis.
Vaidina: Mila Kunis, 
Liam Neeson, James Franco.

Naują romaną rašantis rašytojas nori 
suprasti tragiškus savo gyvenimo įvy-
kius. Klestintis verslininkas pagalbos 
ieško pas nepažįstamąją. Išsiskyrusi 
pora nesugeba pasidalinti vaikeliu. Jų 
istorijos skiriasi viena nuo kitos, tačiau 
tarp jų yra ir kai kas bendra. Tai meilė.tV6

22.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Didvyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV Pagalba (N-7).
10.35 Prieš srovę (N-7).
11.40 Juokingiausi Ameri-

kos namų vaizdeliai.
12.00 „Tėvelio dukrytės“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.40 Tiesiai iš EuroBasket 

2017.
14.45 Europos vyrų krep-

šinio čempionatas. 
Vokietija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija.

15.35 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

15.50 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Vokietija - Lietuva 
Tiesioginė transliacija.

16.40 Tiesiai iš EuroBasket 
2017.

16.45 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Supergreiti!“ (N-14).
0.35 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Gruzija - 
Italija. Vaizdo įrašas.

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 „Kaukė“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 Anapus nežinomybės 

(N-7).
13.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Naujas sezonas. 
Yra, kaip yra (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Naujas sezonas. 

KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Premjera! 

Pagauk dainą.
21.30 Žinios. 
22.30 Veiksmo ir nuotykių f.

„Maksas Stilas“ 
(N-7).

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

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

2.05 Veiksmo f. „Keršto 
kraujas“ (N-14).

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

nė policija 1“  
(1) (N-7).

10.55 „Aukštuomenės 
daktaras 3“ (N-7).

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

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

1983-iaisiais“ 
(N-14).

0.15 „Detektyvas 
Monkas 4“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Nemunu per Lietuvą“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.

 16.30   „Seserys“ 14.45    Europos vyrų
     krepšinio čempionatas

 20.00  „Meilė gydo“

trečiadienis

„VILA PRANCŪZIJOJE“
Romantinė dRama. JAV. 2016.
Režisierius: Pat Kiely.
Vaidina: Hilarie Burton, Victor Webster, Emorphia Margaritis.

Terė, romantinių knygų autorė, niekaip neprisiverčia sukurti ką nors 
naujo. Įkvėpimo ji ieško Prancūzijoje - jaukioje viloje ketina praleisti visą 
vasarą. Dvasios ramybės čia ieško ir garsus šefas Metju, išgyvenantis dėl 
blogo kritiko atsiliepimo. Jie bando vienas kitam netrukdyti ir draugiš-
kai dalintis vasaros būstu.

rekomenduoja

TV8
21.00

„SUPERGREITI!“
Komedija. JAV. 2015.
Režisieriai: Jason Friedberg, 
Aaron Seltzer.
Vaidina: Andrea Navedo, 
Daniel Booko, Lili Mirojnick.

Pašėlusių parodijų kūrėjai prista-
to naują komediją, kurioje visas 
dėmesys skiriamas filmui „Greiti 
ir įsiutę“. Šio filmo herojai dar kie-
tesni, jų frazės dar įspūdingesnės, 
o mašinos - greitesnės, tačiau 
kažkodėl visos jų lenktynės atro-
do tik velniškai juokingos, o ne 
pavojingos.  

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

Gražuolės Dilos vyras Ihsanas ir jo 
konkurentas Riza įsivelia į pavo-
jingą konfliktą dėl labai vertingos 
žemės. Užvaldytas emocijų, Riza 
padaro didžiausią klaidą gyveni-
me - nužudo Ihsaną. Našlės Di-
los gyvenimas apvirsta aukštyn 
kojomis. Dila prisiekia surasti ir 
atkeršyti tam, kuris padarė šį nu-
sikaltimą.

 „IŠPIRKA“
tRileRis. Kanada, Jungtinė 
Karalystė. 2007.
Režisierius: Mike Barker.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Maria Bello, Gerard Butler.

Neilas ir Ebė Rendalai džiaugiasi 
gražiu gyvenimu ir laiminga san-
tuoka. Tačiau vieną dieną idilė 
baigiasi - pagrobiama Rendalų 
dukra Sofija. Vyras ir žmona tampa 
visiškai priklausomi nuo pagrobė-
jo Rajeno...

TV3
22.30

TV1
22.55

TV6
22.00

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Romantinė drama „Angliškas vynas“ 
(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 Premjera! Romantinė 
drama „Vila Prancūzijoje“ (N-7). 22.40 „Ap-
sukrios kambarinės“ (N-14). 23.35 „Dauntono 
abatija“ (N-7). 1.05 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 1.55 „Medikopteris“ 
(N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komisarė“. 
14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Susituokime. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 „Iš tiesų“. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Komisarė“. 23.05 „Tyrimo paslaptys“. 
23.55 Vakaras su Urgantu. 0.30 „Iš tiesų“. 1.40 
Komedija „Didžioji pertrauka“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 
11.55 „Svotai“. 13.00, 19.00 60 minučių. 14.55 
„Tyrimo paslaptys“. 18.00 A.Malachovas. 21.00 
„Juodas kraujas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu.

 REN
8.05 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.10 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.05 „Šio pasaulio stipriausi“. 13.50 
Dar ne vakaras. 14.45 Pasaulio paslaptys. 15.40 
Žiūrėti visiems. 16.00 „Kitas 2“. 17.35 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 23.10 „Kiekvienam po katinėlį“.
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 „44-as skyrius“ 

(N-7).
11.35 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
13.45 „Diagnozė - 

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

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

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

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

(N-7).
21.00 Kriminalinis trileris 

„Šioje šalyje nėra 
vietos senukams“ 
(N-14).

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

1.25 „Nikita“ (N-7).
2.10 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
3.00 „Kas žudikas?“ 

(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis 
su A.Zuoku.

7.20 Kitomis akimis.
7.50 Skinsiu raudoną 

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

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš 

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris. 

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

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

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Delta“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

Grupė „The Station“.
7.05 Stilius.
7.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 7 d. 
„Bliuzas ir pianinas“.

13.40 Nuo Bacho iki 
mambo. Atlikėjai 
Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos simfoninis 
orkestras, solistas 
I.Maknickas (fortepijo-
nas). Dir. M.Staškus.

14.40 „Padūkėliai 
marsupilamiai 2“.

15.35 „Šokių akademija 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.35 Teatras.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 IQ presingas.
21.05 „Gyvi“ (N-7).
22.20 Kriminalinė drama 

„Bevardžiai“ (N-14).
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 „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 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė“ 
(N-7).

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

(N-7).
3.40 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

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

kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-14).
12.30 „Havajai 5.0“

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Trileris „Išpirka“ 
(N-14).

24.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

0.25 „Pelikanas 1“ 
(N-7).

1.25 „Moderni šeima“ 
(N-7).

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 Animacinė 

fantastinė  
romantinė drama 
„Džekas ir  
mechaninė širdis“.

15.15 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

16.15 Veiksmo komedija 
„Po priedanga“.

18.00 „Mega virtuvės“.
19.00 „Ekstremalūs 

žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“ (3).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Apokalipsė.
 Antrasis  
pasaulinis karas“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Elajus 

Stounas“.

 22.20    „Bevardžiai“ 18.00   Reporteris 18.00    Info diena  16.15  „Po priedanga“ 12.30    „Havajai 5.0“ 11.30    „Ekspertė 
    Džordan“

TV PROGRAMArugsėjo 6 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 teis-
mas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00, 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą 
atliko... 19.50 „Šefas. Žaidimas paaukštinant 
tarnyboje“. 21.55 „Mentas 2“. 23.50 Dienos 
apžvalga. 0.25 „Kilpa“.

 TV PoloNia
8.00 Ekumeninė laida. 8.25, 17.55, 2.15 Peters-
burskio muzikos šou. 8.50, 18.20, 5.05 Trumpa 
istorija. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Pa-
norama. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25, 
0.10 „Kur yra Gdansko susitarimas?“ 16.10, 4.30 
Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 16.15 Tie-
sioginė perlaida. 16.40 Istorijos aktualijos. 16.55 
„Komisariatas“. 17.25 Astronariumas. 18.55 „Laiko 
kariai. Šauliai taiklūs, arba lapė ir liūtas“. 19.25 
Rytų studija. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25, 
6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Venecija“. 22.35 Dienos 
receptas. 0.55 „Fiurerio kariai užkariauja Lenkiją“.

 TV1000
10.30 „Iliuzionistas“. 12.35 „Nebrendylos“. 
14.30 „Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė 
bailys Robertas Fordas“. 17.35 „Kuždesių sala“. 
20.10 „Infiltruoti“. 23.05 „Tegyvuoja meilė“. 1.45 
„Pabudimas“. 3.50 „Monos Lizos šypsena“.

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai vei-
kia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius 
automobilius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 22.00, 3.40, 5.20 Automobilių per-
pardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 21.00, 
2.50 Iš meilės automobiliams. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TraVel
7.00, 14.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.00, 
13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 8.30, 13.30, 
20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 21.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Ypatinga ekspedici-
ja. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 16.30, 18.20, 22.00, 0.45, 4.15 Namai 
medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Didžiausi 
ir blogiausi. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Laukinėje 
Iberijoje. 11.55 Grizlio projektas. 12.50 Užpul-
tasis. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pavojingi. 
17.25, 21.05, 3.25 Bronkso zoologijos sodas. 

 sPorT1
 7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Detroito „Pis-
tons“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Roterdamo 
„Sparta“. 11.10 Pasaulio galiūnų čempiontas. Bostva-
na. 2 laida. 11.40 „NBA Action“. 34 laida. 12.10 KOK 
world series. Vilnius. 2 d. 14.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensi-
jos „Valencia“. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. AZ „Alkmar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Hiustono „Rockets“ 
- Oklahomos „Thunder“. 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempiontas. Bostvana. 3 laida. 20.30 „NBA Action“. 
35 laida. 21.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. 
Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. Pirmos rungty-
nės. 23.00 KOK World series. Ryga. 1 d. 1.10 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos 
„Spartak“ - FC „Orenburg“. 3.10 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Maskva. 1 d. 5.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
12.30 Krepšinis. Europos čempionatas. Rusija -
Latvija. 14.35 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Vokietija - Lietuva. Tiesioginė transliacija. 16.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 17.20 
Krepšinis. Europos čempionatas. Gruzija - 
Italija. Tiesioginė transliacija. 19.35 „Formu-
lė-1“. Italijos GP lenktynių apžvalga. 20.35 
Krepšinis. Europos čempionatas. Izraelis - 
Ukraina. Tiesioginė transliacija. 22.40, 4.50 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - SKA. 0.40 
Krepšinis. Europos čempionatas. Vokietija - 
Lietuva. 2.30 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Gruzija - Italija. 

 eurosPorT
7.00, 19.00, 21.15, 24.00, 2.15 Tenisas. JAV 
atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 12.30, 13.30 
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 11.00 Auto-
mobilių sportas. „Porsche Supercup“ serijos 
lenktynės. Italija. 11.30 Automobilių lenktynės. 
FIA pasaulio ištvermės lenktynių čempionatas. 
Meksika. 12.00 Jachtų dvasia. 13.15, 18.45 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. 
18.55, 23.55 Eurosport žinios. 21.00, 23.40, 
2.00 Tenisas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 10.35   „44-as skyrius“  23.45   „Baltoji strėlė“  0.35    Grupė 
„Black Water“

 18.00   Kas ir kodėl? 16.30  Labas vakaras, 
    Lietuva

 19.30   „Bruto ir Neto“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 Romantinė drama „Vila Prancūzijoje“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Drama „Žmonės kaip žmonės“ (N-7). 
23.10 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 0.05 
„Dauntono abatija“ (N-7). 1.10 „Tikrosios Be-
verli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.00 
„Medikopteris“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.35 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komisarė“. 
14.50 Mados nuosprendis. 15.55 Susituokime. 
16.50 Vyriška/Moteriška. 17.50 „Iš tiesų“. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.05 Brangi laida. 21.20 „Komisarė“. 23.20 „Ty-
rimo paslaptys“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 0.40 
„Iš tiesų“. 1.50 Komedija „Didžioji pertrauka“.

 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 
„Svotai“. 13.00 60 minučių. 14.55 „Tyrimo pa-
slaptys“. 18.00 A.Malachovas. 19.00 60 minu-
čių. 21.00 „Juodas kraujas“. 23.15 „Dvikova“. 
1.10 Žinios. Sankt Peterburgas. 1.30 „Vasilisa“. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
13.55 Dar ne vakaras. 14.55 Pasaulio paslaptys. 
16.00 „Kitas 2“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.35 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Čapman paslaptys. 23.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Garbės kodeksas 7“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00, 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.30 Tyrimą 
atliko... 19.50 „Šefas. Žaidimas paaukštinant 
tarnyboje“. 21.55 „Mentas 2“. 23.50 Dienos 
apžvalga. 0.25 „Kilpa“. 2.20 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 7.55 Rytų studija. 8.30, 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 8.50, 18.20, 
5.05 Trumpa istorija. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Panorama. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Seserys“. 15.10, 
4.30 Varšuvos sukilimas: diena po dienos. 15.20 
„Venecija“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 Vilnoteka. 
16.55 „Komisariatas“. 17.25 Kaip tai veikia. 18.55 
Kelionės su istorija. 19.25, 6.35 Valstybės intere-
sai. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.25 Laida iš 
Amerikos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 22.35 
Tiesioginė perlaida. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 
Verta kalbėti. 1.45 „Komisariatas“. 

 TV1000
8.20 „Tegyvuoja meilė“. 10.50 „Infiltruoti“. 
13.40 „Monos Lizos šypsena“. 15.55 „Pa-
budimas“. 17.55 „Sukurtas Haroldas“. 20.10 
„Žiemos miegas“. 23.50 „Lemiamas taškas“. 
2.15 „Į kažką nuostabaus“. 

 DIscoVeRy
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių 
karai. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius automo-
bilius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Aukso karštinė. 22.00 Kosmoso 
verslas. 24.00 Senienų medžiotojai.

 TRaVel
7.00, 14.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.00, 
13.00, 20.00 Gyvenimas ant ežero. 8.30, 13.30, 
20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Muziejų 
paslaptys. 23.00, 4.00 Ypatinga ekspedicija. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Didvyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

12.00 „Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

„Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas 

„Bruto ir Neto“ 
(N-7).

20.00 Naujas sezonas. 
Farai (N-7).

21.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Kriminalinis trileris 

„Saugotojas“ (N-14).
0.20 Europos vyrų krepšinio 

čempionatas. Latvija - 
Turkija. Vaizdo įrašas.

2.00 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.00 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 Animacinis f. 
„Linksmieji  
detektyvai“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.30 Veiksmo trileris 

„Geras žmogus“ 
(N-14).

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

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

2.25 Alchemija. VDU 
karta.

2.55 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

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

daktaras 3“ (N-7).
11.45 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

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

„Amžinai kartu“.
24.00 „Detektyvas 

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

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Įteisintas faras“.
10.35 „44-as skyrius“ 

(N-7).
11.35 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
13.45 „Diagnozė - 

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

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

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

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

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

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

22.55 Kriminalinis trileris 
„Šioje šalyje nėra 
vietos senukams“ 
(N-14).

1.10 „Mentalistas“ 
(1) (N-7).

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

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte. 
Pokalbis su  
vienuoliu Benediktu.

7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

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

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris. 

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

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

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 XXI Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis. 
„The „Original“ Blues 
Brothers band“. 2 d.

7.05 Bėdų turgus.
8.50 „Šokių akademija 3“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Gyvi“ (N-7).
13.30 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
13.45 Gera pasaulio muzika. 

„Altai Khangai trio“.
14.40 „Padūkėliai 

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

daiktai 11“.
16.30 Menora.
16.45 Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - kompozito-
rius Stefan Lano (JAV). 

21.10 „Spąstai. Jaunimas is -
la  mo radikalų pinklėse“.

22.05 Lietuvos patriotai. 
23.25 Stambiu planu.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Black Water“.
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rugsėjo 7 d.

 18.20    „Dikensiada“ 15.00  „Pelkė“ 15.35  „Rožinė pantera“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Fredis šoka“ 
(N-7).

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

(N-7).
3.35 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 „Pelkė“ (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-14).
12.30 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Pelkė“ (N-7).
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

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

0.15 „Pelikanas 1“ 
(N-7).

1.15 „Moderni šeima“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 „Mega virtuvės“.
11.30 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

12.30 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Bitė Maja“.

14.05 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

15.05 „Ekstremalūs 
žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

16.05 Karališkosios 
paslaptys.

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

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

žinios.
20.30 Dokumentinis f. 

„Dingę Hitlerio 
turtai“.

21.30 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

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

24.00 „Kai šaukia 
širdis“.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 
14.40 Laukinėje Iberijoje. 11.55 Bronkso zoolo-
gijos sodas. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pa-
vojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai. 20.10, 
2.35 Gyvatė Šeila. 22.55, 5.02 Laukinė Indija. 

 SPort1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Hiustono 
„Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 9.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. AZ „Alkmar“ - Roterdamo 
„Feyenoord“. 11.10 Pasaulio galiūnų čempiontas. 
Bostvana. 3 laida. 11.40 „NBA Action“. 35 laida. 
12.10 KOK World series. Ryga. 1 d. 14.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - 
Valensijos „Valencia“. Ketvirtos rungtynės. 16.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio „Bucks“ - 
Toronto „Raptors“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempion-
tas. Bostvana. 4 laida. 20.30 „NBA Action“. 36 laida. 
21.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos 
CSKA - Maskvos „Khimki“. Antros rungtynės. 22.40 
„Road to glory“. 23.10 KOK World series. Ryga. 2 d. 
23.30 KOK S.W.A.T. 64. Alytus. 1 d. 1.30 Plaukimas. 
„Energy For Swim 2017“. Italija. 3.30 Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lyga. FC „Rostov“ - Maskvos CSKA. 

 ViASAt SPort BAltic
6.50 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 7.20, 3.20 
„Trans World Sport“ žurnalas. 8.20 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 8.50 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Izraelis - Ukraina. 
10.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Vo-
kietija - Lietuva. 12.30 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Gruzija - Italija. 14.20 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Rusija - Didžioji Britani-
ja. Tiesioginė transliacija. 16.25 Boksas. 17.05 
Krepšinis. Europos čempionatas. Belgija - 
Serbija. Tiesioginė transliacija. 19.35 Motos-
portas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
20.35 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija -
Turkija. Tiesioginė transliacija. 22.40 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Rusija - Didžioji Bri-
tanija. 0.30 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Belgija - Serbija. 2.20 „Formulė-1“. Italijos GP 
lenktynių apžvalga. 5.10 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Rusija - Didžioji Britanija. 

 euroSPort
7.00, 11.00, 13.30, 19.00, 24.00, 2.15, 4.15 Te-
nisas. JAV atvirasis teniso čempionatas. 9.30, 
12.30, 15.00, 16.00 Dviračių sportas. Ispanijos 
turas. 15.45, 18.45 Dviračių sportas. „Vuelta 
a Espana“ lenktynės. 18.55, 23.55 Eurosport 
žinios. 2.00, 4.00, 5.45 Tenisas. 

 
 

„SunKiŲ nuSiKAltimŲ SKYriuS“
Detektyvinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius: James Duff.
Vaidina: Mary McDonnell, Tony Denison, Raymond Cruz.

Kai Brenda Li Džonson išeina iš darbo, vadovauti Los Andželo ypač pa-
vojingų nusikaltimų tyrimo skyriui imasi kapitonė Reidor. Jai teks dirbti 
komandoje, jaučiančioje jai išankstinę antipatiją. Juk neprielankumą jai 
jautė ir viršininkė Džonson.

tV1
20.00

rekomenduoja

„ŽmonĖS KAiP ŽmonĖS“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Alex Kurtzman.
Vaidina: Chris Pine, Elizabeth 
Banks, Michelle Pfeiffer.

Semas - jaunas ir energingas par-
davimo vadybininkas. Prisidirbęs 
darbe jis turi kaip reikiant pakra-
tyti kišenę. Deja, pinigų jis neturi 
ir dar sužino apie seniai nelankyto 
tėvo mirtį...

„GerAS ŽmoGuS“
veiksmo trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Ron Balicki, Radu 
Banzaru, Claudiu Bleont.

Baigęs karjerą specialiosiose pajėgo-
se, Aleksandras tikisi užsiimti staliaus 
darbu ir ilsėtis Rumunijoje. Tačiau kai 
vieno iš jo nuomininkų šeima pa-
tenka į gangsterių nemalonę, Alek-
sandras įtraukiamas į nuožmų karą 
tarp kinų ir rusų mafijos grupuočių.

„PurVini PiniGAi“
kriminalinė Drama. JAV. 2014.
Režisierius: Michael R.Roskam.
Vaidina: Tom Hardy, Noomi 
Rapace, James Gandolfini.

Bobas Saginovskis dirba barmenu 
viename Bruklino barų ir mato, 
kiek nešvarių sandėrių čia vyksta, 
per kiek rankų po stalais pereina 
purvini pinigai. Į aferas įsitraukia 
ir Bobas...tV6

22.00

lnK
22.30

tV8
21.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 10.50, 18.20, 20.50 val. 1, 2, 6 d. 23.20 val.  
(1 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 1-7 d. 13.15, 19.20, 21.10 val. 1, 2, 6 d. 23.50 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
1-7 d. 11, 14.50, 18.10 val.
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
1-7 d. 11.10, 15.30, 20.20 val. 1, 2, 6 d. 23.10 val.
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 1-7 d. 
12.40, 16.10, 19.10 val. 1, 2, 6 d. 23.35 val.
„Tas“ (siaubo f., JAV, N-16) - 7 d. 17.40 val. 
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
7 d. 18.10 val. (COSMO kino vakaras).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 
18.50 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 11.20, 15.50 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 13.10, 
15.40, 18.10, 21 val. 1, 2, 6 d. 23.30 val. (1 d. 15.40 val. 
seansas nevyks; 7 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -  
1-7 d. 10.30, 12.40, 15, 17.10 val. (5 d. 17.10 val.  
seansas nevyks).
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 1-7 d. 14, 17, 21.40 val. 1, 2, 6 d. 23.59 val.  
(1 d. 14 val. seansas nevyks).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
1-3, 6 d. 10.20 val. 1-7 d. 12.50, 15.20 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 1-7 d. 17.50, 20.30 val. 1, 2, 6 d. 23 val. (5, 7 d. 
17.50 val. seansas nevyks).

„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 1-7 d. 20.40 val.  
1, 2, 6 d. 23.05 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-7 d. 10.40 val. 1 d. 14, 15.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V, 3D) - 1-7 d. 13.30 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ 
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 18 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
1-7 d. 21.20 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
1 d. 10.50 val. (vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 
16.40, 19.10, 20.40 val. 6 d. 23.59 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 1-7 d. 16.35, 18, 19.30 val. 6 d. 23.50 val. (1 d. 
16.35 val. seansas nevyks).
„septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
1-7 d. 15.35, 18.50, 21.10 val.
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 
1-7 d. 11, 15.10, 19.50 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
1-7 d. 13, 17.40, 21.50 val.
„Tas“ (siaubo f., JAV, N-16) - 7 d. 18.20 val. 
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
7 d. 21.40 val. (COSMO kino vakaras).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 12.10, 14.20, 16.30, 17.20, 
18.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 11.10, 15.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 1-7 d. 11.50, 
13, 14, 16.10 val.

„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., originalo k., 
Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 1-7 d. 13.25 val.
„Baris sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 1-7 d. 14, 18.40, 21.30 val. 6 d. 23.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
1-7 d. 11.20, 13.50, 16.20 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 11.30, 
15.10, 21.50 val. 6 d. 16.30, 19, 23.10 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 1-3, 6 d. 11.30 val. 
1-7 d. 21.20 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
1-7 d. 13.55, 21.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V, 3D) - 1-7 d. 13.20, 18.55 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-3, 6 d. 11.10 val. 6 d. 16.35 val.
„laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, 
Rusija, N-13) - 2, 3, 6 d. 11 val. 1-7 d. 20.20 val.  
6 d. 22.30 val.
„stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
1, 3, 5 d. 18.20 val.
„lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 1, 3, 5 d. 21.40 val. 6 d. 21.55 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ 
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 2, 4, 6 d. 18.20 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 2, 4, 6 d. 21.40 val.
„Avelės ir Vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 1 d. 11 val. (vasaros 
akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Kedi. slaptas kačių gyvenimas“ (dokumentinis f., 
JAV, Turkija)  - 1 d. 17.20 val. 2 d. 15.30 val. 
 3 d. 16.40 val. 5 d. 17 val.
„Madam“ (komedija, Prancūzija) - 1 d. 19 val. 
3 d. 21 val. 4 d. 17.40 val. 6 d. 17 val.

 „Komandosai“
„Renegades“

Šis filmas pasakoja apie penkis JAV jūrų 
pėstininkus, 1995-aisiais dislokuotus Sarajeve.

Misijos metu vyrukai išgirsta pritren-
kiančią istoriją apie netoliese Sarajevo 
esantį ežerą. Antrojo pasaulinio karo metais 
toje vietoje buvo kaimas. Subombardavus 
šalia stovėjusią užtvanką, kaimas liko pa-
laidotas naujai susiformavusio ežero dugne. 
O pikantiškiausia istorijos dalis - kad tra-
gedijos metu kaime buvo apsistoję naciai, 
gabenę iš Prancūzijos prisiplėštą aukso 
siuntinį. Gandai byloja, kad ežero dugne 

palaidoto aukso vertė - maždaug 300 mili-
jonų dolerių.

Nutrūktgalviškasis penketukas nu-
sprendžia patikrinti gandų tikrumą ir su-
rengia nesankcionuotą ir itin slaptą opera-
ciją. Deja, dalis „itin slapta“ netrukus nu-
eina šuniui ant uodegos: vaikinus užfiksuo-
ja priešo pajėgos. Užverda tikras pragaras, 
kuriame JAV jūrų pėstininkai priversti gel-
bėti ne tik auksą iš jūros dugno, bet ir savo 
pačių kailius.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 1 d.

n Veiksmo trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Steven Quale

n Vaidina: Sullivan Stapleton, J.K. 

Simmons, Ewen Bremner, Diarmaid 

Murtagh, Charlie Bewley ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

„Kartą Rytų Europoje“ (juodoji komedija, Lietuva, 
Rumunija) - 1 d. 20.50 val. 2 d. 17.10 val. 3 d. 15 val. 
6 d. 18.50 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (drama, Šveicarija, 
Prancūzija) - 2 d. 14.10 val.
„Mokytoja“ (komiška drama, Slovakija, Čekija) - 
2 d. 19 val. 5 d. 18.40 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija) - 
2 d. 21 val. 4 d. 19.30 val. 6 d. 20.40 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animacinis f., Prancūzija) - 
3 d. 14 val.
„Kabaretas“ (drama, JAV) - 3 d. 18.20 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 4 d. 15.30 val. 5 d. 20.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
1 d. 11.15, 13.30, 16.15, 19.30, 20.30, 22 val.  
2-6 d. 11, 13.45, 16.30, 18.45, 21.30 val. 7 d. 11, 13.45, 
16.30, 19, 21.45 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
1 d. 14, 16.30, 19.30, 21.45 val. 2-7 d. 14.30, 17.15, 
19.15, 21.45 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 1 d. 21.15 val. 2-7 d. 19.30 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-16) - 
2, 4, 6 d. 19 val. 3, 5, 7 d. 21.30 val.
„Kartą Rytų Europoje“ (juodoji komedija, Lietuva, 
Rumunija, N-16) - 1 d. 21.30 val. 2, 5 d. 17, 22 val.  
4, 6 d. 22 val. 7 d. 17 val.
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 
1 d. 15, 17 val. 2, 5, 7 d. 22 val. 3 d. 17, 22 val.  
4, 6 d. 17 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -  
1 d. 10, 10.30, 12.45, 15, 17.15 val. 2 d. 10, 12, 14.15, 
16.30 val. 3-6 d. 10, 11, 12, 14.15, 16.30 val. 7 d. 10, 11, 
12, 15, 16.45 val.

„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) -  
1 d. 11.30 val. 2-7 d. 12.30 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 2-6 d. 
16.45 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, 
JAV, N-13) - 1 d. 19, 21.30 val. 2-3, 5-6 d. 14.30,  
19.15, 21.45 val. 4 d. 19.15, 21.45 val. 7 d. 14.30,  
19.15, 22 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
1 d. 18.45 val., 2-7 d. 19.30 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1 d. 12.30, 18.15, 
20.45 val. 2-7 d. 18.45, 21.15 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, 
Rusija, N-13) - 2, 5 d. 15.15 val. 3-4, 6 d.  
15.15, 22 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 10.45, 13, 15.30, 18 val.  
2-5, 7 d. 10.30, 12.30, 13, 14.45, 17 val. 6 d. 13,  
14.45, 17 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 2-7 d. 10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1 d. 10, 12, 14.30, 17 val. 2-7 d. 11.15,  
13.45, 16.15 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 1, 3, 5 d. 19 val.  
2, 6 d. 21.15 val. 4 d. 14.30, 21.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 11, 13.30, 16 val.  
2-7 d. 10.15, 12.15 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 2 d. 11 val. 
(specialus seansas mažiukams).
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV,
N-13) - 6 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 15.40, 20.20, 22.40 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
1-7 d. 13.30, 20.30 val.
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 
1-7 d. 13.20, 22.59 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
1-7  d. 10.40, 18.50, 21.40 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 2, 4, 6 d. 19.45 val.
„Tas“ (siaubo f., JAV, N-16) - 7 d. 20 val. 
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
7 d. 19.45 val. (COSMO kino vakaras).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-3, 6 d. 10.50 val.  
1-7 d. 13, 15.15, 17.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 13.10, 15.30, 17.20,  
18.10 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 10.10, 14.40 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 1-7 d. 11, 16.10, 19.30, 22.50 val. (1 d. 11 val. 
seansas nevyks).
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 13.40, 18, 
20.10, 22.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
1-7 d. 10.30, 14.45, 17.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 1-7 d. 12.10 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 1-7 d. 10.20, 
12.30 val.

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Septynios 
seserys“

„Seven Sisters“

Įsivaizduokite pasaulį, kuriame per pa-
skutinius 50 metų žmonijos populiacija pa-
didėjo net du kartus. Kas keturias dienas 
tame pasaulyje gimsta po du milijonus nau-
jų gyventojų. Beprotiškas žmonių skaičiaus 
augimas tampa didžiausia žmonijos krize 
per pasaulio egzistavimo istoriją. Siekdami 
sustabdyti šį augimą, pasaulio valdžia prii-
ma naują griežtą įstatymą - kiekvienoje šei-
moje gali gimti tik po vieną vaiką.

Bet ką daryti, jei gimsta septintukas? Bū-
tent tiek mergaičių - septynetas - gimė vie-
noje šeimoje. Užuot įvykdžius valdžios rei-

kalavimus ir šešias iš septynių naujagimių 
pašalinus, joms suteikiama galimybė gyven-
ti, bet tik su sąlyga, kad apie jų egzistavimą 
niekas niekada nesužinos. Identiškos mer-
gaitės pavadintos savaitės dienomis. Mergai-
tės gyvena pagal griežtus tvarkaraščius ir 
gatvėje pasirodo tik jų vardo dieną. Kiekvie-
na jų viešumoje vaidina tą pačią merginą.

Užaugusios ir tapusios moterimis, jos idea-
liai laikosi savo tvarkos, bet vieną dieną... Pir-
madienė negrįžta namo. Ilgus metus merginų 
puoselėtas tvarkaraštis sugriūna. Kur dingo Pir-
madienė? Kol ji negrįžo namo, nei viena kita 
mergina negali peržengti namų slenksčio, nes 
daugybę metų jų slėpta paslaptis atsiskleistų.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 1 d.

n Fantastinis trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Tommy Wirkola

n Vaidina: Willem Dafoe, Glenn Close, 

Noomi Rapace, Marwan Kenzari, Christian 

Rubeck, Pal Sverre Hagen, Cassie Clare, 

Alexandre Nguyen, Adetomiwa Edun, Daniel 

Berge Halvorsen, Vegar Hoel

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

Aktorei Numi Rapas (Noomi 
Rapace) teko įkūnyti net septynias 
identiškas išvaizda, bet skirtingas 

charakteriu merginas
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
1-7 d. 15.20, 22.20 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ 
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 16.50 val.
„Lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 1-6 d. 19.55 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
N-13) - 1-7 d. 11.10 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 1, 3, 5 d. 19.45 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 1, 3, 5 d. 
22 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 2, 4, 6 d. 22 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, N-7) - 1 d. 11 val. (vasaros 
akcija vaikams).

CINAMON
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 
1-5, 7 d. 22.15 val. 6 d. 22.10 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 1-5, 7 d. 22 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 1-5, 7 d. 20, 22.30 val. 6 d. 14, 20, 21.30 val.
„Kartą Rytų Europoje“ (juodoji komedija, Lietuva, 
Rumunija, N-16) - 1-5, 7 d. 16.15, 18.15 val.
„Kedi. Slaptas kačių gyvenimas“ (dokumentinis f., 
JAV, Turkija) - 1-5, 7 d. 10.45, 17.15 val.
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
1-5, 7 d. 12.45, 15, 19.15, 21.45 val. 6 d. 12.45,  
17.15 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-16) - 
1-5, 7 d. 20.20 val. 6 d. 20.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
1-5, 7 d. 16.30, 21.15 val. 6 d. 22.20 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 1-5, 7 d. 10, 
11.30, 18 val. 6 d. 10 val.

„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, 3D, V) - 1-5, 7 d. 
13.30, 15.30 val. 6 d. 12, 18 val.
„Lūšna turtuolių rajone“ (drama, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 6 d. 18.15 val.
„Stiklo pilis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
6 d. 19.30 val.
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ 
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 6 d. 19.10 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
1-5, 7 d. 19.30 val. 6 d. 22.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 1-5, 7 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17 val. 
6 d. 10.15, 11.30, 12.30, 14.45, 17, 19.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 1-5, 7 d. 12 val. 6 d. 13.45, 15.45 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV) - 1-5, 7 d. 19 val. 6 d. 22 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-5, 7 d. 10.30, 12.20 val. 6 d. 11 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 6 d. 15.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
1-5, 7 d. 14 val. 6 d. 10.30, 15 val.
„Tamsusis bokštas“ (fantastinis trileris, JAV) - 
1-5, 7 d. 14.15 val. 6 d. 13.30 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D) - 6 d. 16.20 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Komandosai“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 19, 
21.50 val. 6 d. 23.59 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-16) - 
1-7 d. 13.10, 21.20, 21.55 val. 6 d. 23.55 val. (7 d. 21.20 val.  
seansas nevyks; 21.55 val. seansas vyks 7 d.).
„Tarp ryklių“ (siaubo trileris, Australija, N-13) - 
1-7 d. 14.50, 19.40 val.

„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 1-7 d. 14.40, 21.40 val. 6 d. 23.45 val.
„Madam“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
1-7 d. 10.20, 17 val. (1 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Tas“ (siaubo f., JAV, N-16) - 7 d. 19.10 val. 
(DEMOTYVACIJA premjera).
„Tulpių karštinė“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
7 d. 18.20 val. (COSMO kino vakaras).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.10, 12.20, 14.30,  
16.40, 18.50, 19.10 val. (6 d. 18.50 val. seansas nevyks; 
19.10 val. seansas vyks 6 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 11 val. 1 d. 16 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 1-7 d. 10.40, 
12.50, 15, 17.10 val.
„Anabelė 2“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 15.50, 18.50, 
19.20, 21.10, 23.40 val. (1 d. 15.50 val. seansas nevyks; 6 d. 
19.20 val. seansas nevyks; 18.50 ir 23.40 val. seansas vyks 6 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-3, 6 d. 10.50 val. 1-7 d. 13.20 val.  
1 d. 15.50 val. 1-6 d. 18.20 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (trileris, JAV, 
N-13) - 1-7 d. 16.50, 20.50 val. 6 d. 23.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-7 d. 10.30, 12.30 val.
„Laisvo elgesio močiutė“ (veiksmo komedija, Rusija, 
N-13) - 1-7 d. 12.40, 19.10 val. 6 d. 19.20 val. (6-7 d. 
19.10 val. seansas nevyks).
„Terminatorius 2“. Paskutinio teismo diena“ 
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 2-7 d. 16 val.
„Žudiko asmens sargybinis“ (komedija, JAV, N-16) - 
1-7 d. 21.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

 Kinas/Koncertai

Į nemokamą išskirtinį koncertą kviečia-
mi visi norintys siautulingai praleisti šešta-
dienio vakarą, o drauge pasinerti į pirmąjį 
rugsėjo savaitgalį sostinėje šurmuliuosiantį 
festivalį, kurio programa šiemet kupina įdo-
mių naujienų.

Šis koncertas - tai daugiametės „Sosti-
nės dienų“ tradicijos, kurios idėja - centri-
nėje Vilniaus aikštėje suburti vilniečius bei 
miesto svečius ir padovanoti jiems garsiau-
sių bei geidžiamiausių Lietuvos ir užsienio 
atlikėjų pasirodymus, dalis. Rugsėjo 2-ąją, 
šeštadienį, 20 val. įspūdingą ir abejingų ne-

„G&G Sindikato“ koncertas Katedros aikštėje
Šį savaitgalį Vilniuje prasidėjusio masiš-
kiausio kultūros festivalio „Sostinės  
dienos“ organizatoriai parengė ypatingą 
staigmeną - rugsėjo 2-osios vakarą  
Katedros aikštėje kvapą gniaužiantį ir  
pašėlusį nemokamą koncertą surengs  
Lietuvos repo vėliavnešiai, milžinišką  
gerbėjų būrį turintis „G&G Sindikatas“.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS Kinas/Koncertai

paliekantį pasirodymą surengsiantys „G&G 
Sindikato“ vyrai žada nepamirštamą vakarą.

„Nors mūsų grupė skaičiuoja jau 22 me-
tus, šiais metais vis dar yra pirmųjų kartų: 
šį pavasarį pirmą kartą surengėme didžiulį 
koncertą „Siemens“ arenoje, o dabar pirmą 
kartą grosime Vilniaus širdyje - Katedros 
aikštėje. Patys esame nusiteikę įkaitinti 
atmosferą - tikimės, kad visi, kurie apsilan-
kys mūsų koncerte Katedros aikštėje, pasi-
kraus energijos ne tik šeštadienio vakarui, 
bet ir visam rugsėjui, kuris Vilniuje žada 
neeilinių pramogų. Susitikime iš širdies at-
švęsti, juk progų tiek daug - rudens, naujų-
jų mokslo metų pradžia, taip pat didžiausios 
miesto šventės įkarštis“, - sakė grupės 
„G&G Sindikatas“ vadybininkas Justas Če-
kuolis.

„G&G Sindikato“ koncertas - ne vienin-
telė „Skambančios Katedros“ staigmena. 
Rugsėjo 1-osios vakarą šioje aikštėje iš-
skirtinį pasirodymą surengs britų alternaty-
viojo roko dievaitė KT Tunstall, į Lietuvą 
atvykstanti pirmą kartą.

Geriausios britų solo atlikėjos moters 
prizą prestižiniuose „Brit Awards“ apdova-
nojimuose pelniusi muzikos kūrėja bei dainų 
autorė pasaulinės šlovės susilaukė išleidusi 
tokius hitus kaip „Suddenly I See“, „Hold 
On“, „Black Horse And The Cherry Tree“, 

kuriuos puikiai atpažins ir Lietuvos publika.
Dar viena džiugi žinia, kad prieš KT 

Tunstall koncertą įžanginį vakaro pasirody-
mą surengs Lietuvoje geriausia metų roko 
grupe pripažinti „Colours of Bubbles“.

„Laisvalaikio“ inf. 

„G&G Sindikato“ koncertas Katedros aikštėje

KT Tunstall 
Organizatorių nuotr.

Tikisi sėkmės ir Sidnėjuje
Aktorė DžADA PINKeT SmIT (Jada Pinkett Smith, 45) at-

vyko į Sidnėjų, kad pati pareklamuotų filmą „Girls Trip“, kuris 
Australijoje dar tik pradedamas rodyti. Komedijoje vaidinanti 
aktorė tikisi, jog pasiseks atkartoti juostos sėkmę - liepos 21 
dieną JAV pradėtas rodyti filmas „Girls Trip“ jau uždirbo per 100 
milijonų dolerių. Džada Pinket Smit Sidnėjaus gyventojus suža-
vėjo savo jaunatviškumu ir neblėstančios jaunystės išvaizda, 
kuriai ji turi puikų paaiškinimą - tiesiog mylėk gyvenimą.

Filme, be Džados Pinket Smit, vaidina garsios aktorės Kvyn 
Latifa (Queen Latifah), Redžina Hol (Regina Hall) ir Tifani Hadiš 
(Tiffany Haddish). Talentingų aktorių ketvertukas, įkūnijęs pa-
šėlusias moteriškes, žiūrovus priverčia leipti juokais. Džada 
Pinket Smit, kuri realiame gyvenime yra ištekėjusi už garsaus 
aktoriaus Vilo Smito (Will Smith) ir su juo augina du vaikus, ko-
medijoje įsikūnijo į vienišos motinos vaidmenį.

„Laisvalaikio“ inf.

Džada Pinket Smit 
(Jada Pinkett Smith) 

Sidnėjuje reklamuoja 
komediją „Girls Trip“

EPA-Eltos nuotr.
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

MEnŲ sPAusTuVĖ
5 d. 18.30 val. Rotušės aikštėje - Naujojo cirko 
savaitgalis'17: MOSH SPLIT / SISUS (Suomija).
5, 6, 7 d. 20 val. - Naujojo cirko savaitgalis'17: 
L'ABSOLU / Cie Les Choses de Rien (Prancūzija).
6, 7 d. 18.30 val. - Naujojo cirko savaitgalis'17: 
ALL THE FUN / Compagnie Ea Eo (Belgija).
7 d. 17.30 val. - Naujojo cirko savaitgalis'17: 
PELAT / Joan Catala (Ispanija).

VAiDilOs TEATRAs
6 d. 19 val. Teatro repeticijų salėje - Pojūčių spektaklis 
„Kodėl aš čia?“ Rež. S.Sandarytė.

KAunAs

KAunO KAMERinis TEATRAs
1 d. 13 ir 15 val.; 2, 3 d. 12 val. - „Megztinis“ (pagal 
D.Bisset pasakas). Rež. G.Aleksa.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
3 d. 12 val. - Sezono atidarymo šventė „Į pasakų šalį - 
su fotoaparatu!“
3 d. 13.30 val. - „Princesės gimtadienis“. Rež. A.Stankevičius.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - A.Dilytės „Dėdės Tito 
džiazas“. Rež. A.Dilytė.
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.

5, 6 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - A.Strindberg 
„Tėvas“. Rež. M.Kimele.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos 
dramos teatras).

KOnCERTŲ sAlĖ
7 d. 18.30 val. Klaipėdos „Švyturio arena“ - 
Instaliacija-spektaklis „Stifterio daiktai“. Idėjos, muzikos 
autorius ir rež. H.Goebbels.

PAnEVĖžys

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
1 d. 14 val. Didžiojoje salėje - E.Žukovskaja ir 
M.Astrachan „Pifo nuotykiai“. Rež. V.Blėdis. Atnaujinto 
spektaklio rež. R.Urvinis.

Koncertai
Vilnius

MOKyTOJŲ nAMAi
2 d. 20 val. VMN kiemelyje - Grupės „The Station“ 
koncertas.

siMOnO DAuKAnTO 
 AiKŠTĖ

1 d. 18 val. - Šventinis koncertas „Dainuojam Tėvynei 
ir Laisvei“. Mokslo metų pradžiai, Laisvės dienai ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Dalyvauja: 
valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, 
valstybinis choras „Vilnius“, valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis „Lietuva“, sunkiojo metalo grupė „Thundertale“, 
V.Vyšniauskas (tenoras), E.Chrebtovas (baritonas), 
E.Korickij (bosas).

Šį savaitgalį Vilniuje prasidėjusio festiva-
lio „Sostinės dienos“ idėja - ne tik subur-
ti centrinėje Vilniaus aikštėje vilniečius 
bei miesto svečius ir padovanoti jiems 
garsiausių bei geidžiamiausių Lietuvos 
ir užsienio atlikėjų pasirodymus, bet ir 
pasiūlyti įvairiausių kitų pramogų bei 
renginių.

Jauki ir linksmų pramogų kupina 
zona „Šeimų ir vaikų parke“

„Sostinės dienų“ pramogų sūkuryje ne-
pamiršti liks ir mažiausieji - erdvėje prie 
Lietuvos nacionalinio muziejaus esančio 
Karaliaus Mindaugo paminklo bus įrengta 
smagiausių atrakcijų ir žaidimų zona „Šei-
mų ir vaikų parkas“. Čia veiks šaudymo 
tirai, batutai, šokinėjimai su guminiais ly-
nais. Taip pat vaikai turės galimybę išban-
dyti keturvietę šokdynę, specialias vandens 
valteles ir gigantiškus plastikinius burbu-
lus, į kuriuos įlindę ir visiškai nesušlapę 
galės paplaukioti dideliame baseine. Šioje 
nuotykių erdvėje šeimoms bus įrengti ir 
čiuožimo, šokinėjimo atrakcionai, traukinu-

kas, šaudymo lankai, lauko šachmatai, sta-
lo futbolas ir daugybė kitų nekasdienių pra-
mogų. Be šių atrakcijų, vaikai taip pat galės 
dalyvauti sūrio plėšymo varžybose „Pasi-
plėšom“.

„Šeimų ir vaikų parkas“, kuriame laukia-
mos visos nuotykiauti mieste nusprendusios 
šeimos, veiks rugsėjo 1 d. nuo 12.00 iki 
20.00 val., rugsėjo 2 d. nuo 10.00 iki 20.00 val. 
ir rugsėjo 3 d. nuo 10.00 iki 19.00 val.

„Sostinės dienų 2017“ akcentai - pramogų erdvė šeimoms ir kitos išskirtinės atrakcijos

„Sostinės dienų“ organizatoriai pasirūpino  
ir atrakcijų bei žaidimų zona vaikams

Organizatorių nuotr.

„Thundertale“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASTeaTras/KoncerTai/parodos

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
2 d. 17.30 val. - Operos diena Valdovų rūmuose 2017. 
J.Sebastiani „Pastorello musicale“. Rež. K.Novikova.  
Dir. R.Calveyra.
5 d. 20 val.; 6 d. 20.30 val. - Premjera! 
Teatralizuota oratorija „Vilniaus kronikos“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir 
vyr. dirigentas M.Pitrėnas), choras „Vilnius“  
(vyr. dirigentas A.Dambrauskas). Dir. R.Šervenikas.

VU BOTANIKOS SODAS
3 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis: Vaida Genytė ir 
Zbignevas Levickis.

NIDA

2 d. 20 val. Juodkrantė, Evangelikų liuteronų bažnyčioje; 
3 d. 20 val. Nida, Evangelikų liuteronų bažnyčioje - 
„Po baroko skliautais“. Sostinės vario kvintetas.

KITI MIESTAI

1 d. 18 val. Paežerių dvaro rūmuose - Paežerių dvaro festivalis. 
Lietuvos kompozitoriai. Zita Bružaitė. „Tu esi kelias“. Z.Bružaitė 
(kompozitorė), S.Liamo (sopranas), U.Dičiūnas (obojus). Styginių 
kvartetas „Chordos“: I.Sipaitytė (I smuikas), L.Uznytė (II smuikas), 
R.Bliškevičius (altas), V.Šiugždinienė (violončelė).
3 d. 16.30 val. Vilkaviškio švč. M.Marijos Apsilankymo 
katedroje - „Garsų pilis“. G.Gelgotė, G.Gelgotas.
3 d. 16.30 val. Vilkaviškis, Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo katedroje - Paežerių dvaro festivalis. „Garsų 
pilis“. Gunta Gelgotė (sopranas), Giedrius Gelgotas (fleita).
6 d. 18 val. Paežerių dvaro rūmų parke - Paežerių dvaro 
festivalis. Bardų vakaras „Draugams“. Kostas Smoriginas 
(gitara), Eugenijus Jonavičius (gitara).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

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

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20/18

Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos  
atradimai“

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose
Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius Leonavičius“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

VDK studentų etninės kultūros kursinių darbų paroda
Radvilų rūmų muziejus

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

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

M.Lukošaičio ir T. van Houtryve parodos
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“

„Sostinės dienų 2017“ akcentai - pramogų erdvė šeimoms ir kitos išskirtinės atrakcijos

Festivalio programoje -  
veiklos skirtingiems ir  
išskirtiniams skoniams

Rugsėjo 1-3 d. vyksiančioje didžiausio-
je Vilniaus šventėje „Sostinės dienos“ šie-
met dalyvaus rekordinis menininkų skai-
čius. Veiklos festivalyje netrūks meloma-
nams, gurmanams, kultūros ir dizaino my-
lėtojams bei išskirtinių reginių ištrošku-
siems smalsuoliams.

Viena pagrindinių „Sostinės dienų“ erd-
vių - „Dūzgiantis prospektas“ - nusidrieks 

Gedimino prospekte, nuo Katedros iki Lukiš-
kių aikštės ir pasiūlys lankytojams 4 veiksmų 
zonas: „Menų ir muzikos gatvėje“ karaliaus 
vizualiųjų menų ekspozicijos, profesionalių 
menininkų parodos, o didžiojoje „Veiksmų“ ir 
lyriškesnėje „Kuždesių“ scenose vyks šian-
dien geidžiamiausių atlikėjų koncertai, gatvės 
teatro spektakliai ir džiazo atlikėjų bei bardų 
pasirodymai. „Dizaino skvere“ Lietuvos ma-
dos padangės pažibos ir įdomiausi bei origi-
naliausi naujokai kvies įsigyti išskirtinių ir 
įmantrių rankų darbo gaminių, kokybiškų, 
vienetinių daiktų bei pabendrauti.

„Knygų alėjoje“ plačią knygų įvairovę 
po atviru dangumi pristatys didžiosios ir ni-
šinės Vilniaus leidyklos, vyks naujų knygų 
pristatymai bei susitikimai su autoriais ir 
leidėjais.

Dar viena prospekto erdvė - „Gardžių 
lauktuvių kelias“ - skirta trokštantiems at-
rasti naujų skonių ir įsigyti įvairiausių gar-
dumynų.

Didžiausia šiemetinių „Sostinės dienų“ 
naujovė - „Gero maisto krantas“, įsikursian-
tis atnaujintoje Neries krantinėje tarp Kara-
liaus Mindaugo ir Žaliojo tiltų. Šioje erdvėje 
susiburs net apie 30 gurmaniškų „Food 
Truck“ maisto vagonėlių, kurie pasiūlys pa-

čių įvairiausių ir įmantriausių virtuvių še-
devrų. Užsukti į jaukiąją krantinę bus kvie-
čiami ir elektroninės bei alternatyviosios 
muzikos mėgėjai - prie pat upės specialiai 
įrengtoje scenoje „Eksperimentai“ pasiro-
dys šiandien aktualiausios, eksperimentuo-
ti nebijančios grupės bei itin svarbia šios 
scenos dalimi tapę didžėjai.

Dar viena Neries krantinės staigmena 
„Sostinės dienų“ lankytojams - ambicingas 
3D audiovizualinis projektas „Neries bale-
tas“, kurio ekranu taps į nemažą aukštį iš-
keltas upės vanduo. Videoprojekcijos sean-
sai bus rodomi vėlyvais penktadienio ir šeš-
tadienio vakarais nuo 23.00 val.

Festivalyje bus galima mėgautis ir kitais 
išskirtiniais renginiais - Operos diena Val-
dovų rūmuose, Sakralinės muzikos koncer-
tu Markučių parke, vyks ir tradicinė negalią 
turinčių žmonių šventė „Tau, Vilniau“ bei 
kitos šventinės dovanos vilniečiams ir sos-
tinės svečiams.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Sostinės dienos 2017“  
vyks rugsėjo 1-3 dienomis.

Visa festivalio programa www.sostinesdienos.lt

Vaida Genytė
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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

             

Šią savaitę prasidėjęs meilės 
romanas bus ilgas, nevaržantis 
laisvės. Priimkite su dėkingumu 
jums siunčiamas likimo dovanas, kai 
sulauksite malonios žinios ar kvietimo. 
Vieniši suras sau porą, sukūrę šeimas 
suksis buities vargų ir džiaugsmų 
verpetuose. Puikus laikas keisti darbą. 
Daugiau būkite gamtoje.

JAUČIUI

Šią savaitę jums padės jūsų 
pažintys ir geri santykiai su aplinki-
niais. Galite sulaukti labai viliojančių 
pasiūlymų, nors viskas ir klostysis 
gerai, ir turėsite ne vieną galimybę įsi-
tikinti, kad gyvenimas jus myli. Puikus 
laikas vykti į komandiruotę. Tiems, kas 
neturi antrosios pusės, yra didelė tiki-
mybė ją sutikti. Saugokitės skersvėjų.

DVYNIAMS

Labai darbinga savaitė. Puikiai 
seksis žiniasklaidos atstovams 
bei tiems, kurių darbas susijęs su 
informacijos perdavimu. Vieniši 
nesėdėkite sudėję rankų, juk jūsų 
laukia įdomios ir intriguojančios 
pažintys. Būkite atsargūs kelyje, 
padidėjęs avaringumas gali baigtis ne 
visai sėkmingai.

AVINUI

Prognozė rugsėjo 1-7 d.

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, tik pasistenkite nepai-
nioti asmeninių santykių su darbu, 
džiaukitės savo sėkme ir pasistenkite 
pradžiuginti tuos, kuriems ne taip gerai 
sekasi. Įvykiai apie jus suksis tarsi švy-
tuoklė, nuo pakilimo aukštyn iki kritimo 
žemyn. Pasaugokite sveikatą, ypač 
jeigu turite polinkį į priklausomybes.

ŠAULIUI

Meilės fronte viskas tekės 
įprasta vaga. Pasistenkite apdairiai 
elgtis su pinigais, nes būsite labiau 
linkę išlaidauti nei kaupti. Antroje 
savaitės pusėje gali kilti minčių keisti 
darbą ar išeiti ilgalaikių atostogų. 
Jeigu nepradėjote sportuoti, pats 
laikas pradėti.

SKORPIONUI

Visi šiuo laikotarpiu pradėti dar-
bai garantuoja sėkmę ateityje, pagaliau 
bus įvertintos jūsų pastangos. Nauji 
santykiai gali būti dviprasmiški, todėl 
per daug nesureikšminkite paslaugos 
ar poelgio, nešvaistykite savo energijos 
nereikalingiems darbams ar išgyve-
nimams. Pats laikas apsilankyti pas 
gydytoją dėl profilaktinio patikrinimo.

SVARSTYKLĖMS

Jeigu ryšiai su artimu žmogumi 
prigesę, tinkamas metas juos atgai-
vinti. Šią savaitę nelabai tinkamas 
metas tvarkyti piniginius reikalus, tad 
pasistenkite per daug neišlaidauti. 
Palankus laikas dirbantiems pramogų 
versle.

VĖŽIUI

Vienišiems teks rinktis net 
iš kelių pretendentų į jūsų širdį. 
Turėsite apsispręsti dėl kelių svarbių 
dalykų - vienas bus susijęs su 
mokslu ar veiklos pasirinkimu, kitas 
su santykiais. Priimti sprendimus 
jums padės žmogus, turintis jūsų 
pasitikėjimą. 

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime 
venkite konfliktinių situacijų. 
Pasistenkite būti lankstesni, 
atsižvelkite ir į kitų žmonių poreikius, 
nes tik dirbdami komandoje pasieksite 
norimų rezultatų. Antroje savaitės 
pusėje gali tekti netikėtai išvykti ar 
pakeisti kelionės planus. Saugokitės 
žarnyno infekcijų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime 
galimas trumpalaikis išsiskyrimas 
dėl darbo reikalų. Geras laikas 
jūsų karjerai, imkitės darbų, nes 
tai, ką padarysite dabar kartu su 
bendradarbiais vienoje komandoje, 
padės jums kilti karjeros laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti naujų part-
nerių, nauja partnerystė bus gana pers-
pektyvi, todėl pasistenkite pasinaudoti 
atsivėrusiomis galimybėmis, santykiai su 
kolegomis ir vadovais bus taikūs, palan-
kus laikas įgyvendinti senus sumanymus 
ir svajones. Antroje savaitės pusėje galite 
turėti nenaudingų ar net nuostolingų 
sutarčių, todėl būkite budrūs.

ŽUVIMS

Vieniši sulauks ypač 
daug dėmesio iš priešingos lyties 
atstovų, tad jeigu neplanuojate rimtų 
įsipareigojimų, nedalykite daug 
žadančių užuominų. Tuos, kas dirba 
mėgstamą darbą ir tiki, tuo, ką daro, 
lydės sėkmė. Antroje savaitės pusėje 
susilaikykite nuo didelių investicijų.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Radijo ir televizijos laidų 
vedėja Aistė Plaipaitė
1989 09 02

Aktorius Jokūbas Bareikis
1980 09 05

GEROS DIENOS: rugsėjo 1, 7 d. BLOGOS DIENOS: rugsėjo 2, 5, 6 d.

Aktorė  
Eglė Driukaitė-Alesienė
1979 09 04 

Aktorius Marius Repšys
1984 09 01
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, 

atsakymai:

Vertikaliai: Isa. Kanari. Dakai. 
Monomas. Omas. LR. Lava. 
Ligamentas. Toma. Varanai. Orus. Ra. 
Lamos. Sn. Nisa. Aidas. Eras. Taktas. 
Staras. Ag. Aitas. Kailis. Aga. Estas. 
Laukas. OK. RS. Kainas. Kartu. Bra. 
Kaupas. Bortas.
Horizontaliai: Koloritas. Panama. 
Aitra. Nova. Aktas. Ama. Litas. Era. 
Vadas. Ka. Islamas. Lau. Iros. Kaip. 
Stogas. Sauna. Man. Atikas.  
Namas. Alas. Seineris. Ras. Ko. 
Kartonas. Dar. Aris. Rt. Balsus.  
Agota. Ir. Sangakus.
Pažymėtuose langeliuose: 
DoKumentai. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki rugsėjo 5 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Violeta antanaitytė iš Vilniaus.
Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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KARNAVALAS. Ir santūrieji japonai 

neatsispiria aistringajam sambos  

karnavalui - šįkart spalvingas Sambos  

festivalis su 5000 dalyvių iš 18 sambos  

šokių komandų nuvilnijo Tokijo gatvėmis.

l

Nervingas ne tas, kuris pirštais barbena 
į stalą, o tas, kurį tas barbenimas erzina.

l

Paskyrė zuikį miške dirbti tardytoju. Tas 
iškart pristojo prie lapės:

- Kieno kailį nešioji?
- Savo.
- Meluoji, pavogei.
Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, nuo-

bodžiauja. Po kiek laiko į tą pačią kamerą 
įveda žąsį.

Lapė nustebusi:
- O tave už ką?
- Zuikis pradėjo klausinėti, už kokias 

lėšas aš kiekvienais metais į pietus skrai-
dau.

l

Gyvenime kiekviena moteris turi tris vy-
rus, kurie ją priima su visais jos trūkumais 
ir myli tokią, kokia ji yra. Tai Tėvas, Sūnus 
ir Šventoji dvasia.

l

Gydytojas įtikinėja pacientą:
- Galite būti visiškai ramus. Su jūsų 

širdimi gyvensite iki septyniasdešimties 
metų.

- Bet man ir yra septyniasdešimt.
- Na, štai, matote! Aš juk sakiau.

l

- Brangioji, nori kavos?
- Taip.
Vyras:
- Tai padaryk ir man.

l

Kaimo bažnyčioje įvyko klaida - sutapo 
sutuoktuvių ir laidotuvių laikas.

- Ką darysim? - klausia kunigo.
- Manau, kad reikia pradėti nuo sutuoktuvių.
- Kodėl?
- Kad velionis apsigalvotų, tikimybė ge-

rokai mažesnė!..
l

Pagimdė blondinė dvynukus. Ateina gydy-
tojas į palatą apžiūrėti naujagimių, o blondinė 
verkia.

Gydytojas klausia:
- Tai ko verki? Gražius vaikus turi ir 

verki...
- Gydytojau, vaikai tai gražūs, bet kaip 

aš paaiškinsiu vyrui, iš kur antras vaikas?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis




