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„LaisvaLaikio“ interviu

Gimimo data ir vieta: 
n 1997 m. rugsėjo 20 d. Širvintose

Veikla:  
n 2016 m. tapo televizijos projekto 
„X faktorius“ nugalėtoja
n 2017 m. išleido pirmąjį singlą 
„Man nebaisu“
n Atlieka pagrindinį vaidmenį roko 
operoje „Eglė“

Dosjė

Dainininkė Monika PunDziūtė-Monique (19) išgarsėjo pernai laimėjusi 
televizijos projektą „X faktorius“ ir vos per metus įsitvirtino kaip viena ryškiausių 
lietuviškos scenos žvaigždžių. nulipusi nuo scenos Monique vėl tampa Monika, 
nuolat klausančia muzikos, šokančia su pižama, įsispyrusia į patogius sportbačius, 
skubančia į įrašų studiją ar žaismingai pasitaisančia savo mėlynas garbanas... 

Eimantė Juršėnaitė

Monika Pundziūtė-Monique: 

tikiuosi, sėkmė 
mano rankos nepaleis 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Reikia paRuošti 
pieno iR sausainių, 
kad mūza noRėtų 
užsukti į svečius

D
ei

vi
do

 B
en

dž
ia

us
 n

uo
tr.

6

- Kuo šiuo metu kvėpuoji? Laukia 
intensyvi vasara?

- Neseniai išleidau naują dainą „Palauk 
dar“ - norisi, kad ją klausytojai gerai priim-
tų. Ruošiuosi pirmajam savo solinių kon-
certų turui - vasaros antroje pusėje numa-
tyti koncertai trijuose didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose - Vilniuje, Kaune ir Klaipė-
doje, taip pat akustinis pasirodymas ant 
marių kranto Nidoje. Išties labai laukiu, jau 
pradėjome ruošti staigmenas klausytojams 
- jie pirmieji galės išgirsti ir jau pamėgtas 
dainas, ir visiškai naujus kūrinius iš būsi-
mojo albumo. Vasara bus skirta šio albumo 
įrašams - planuojama, kad jau rudenį galėsiu 
jį atiduoti į gerbėjų rankas.

- Atlieki ir pačios kurtas dainas. Apie 
ką dažniausiai prabyli savo kūryba? 

- Kalbu apie tai, ką tuo metu jaučiu, kuo 
gyvenu. Kūryba atspindi visa tai, kas palie-
ka žymę mano gyvenime. Kartais tai žmo-
gus, kartais įvykis - viskas susideda daino-
se. Man patinka kūrybinis procesas, būti 
įrašų studijoje, su kompozitoriais ieškoti tin-
kamiausio ir kokybiškiausio skambesio, pri-
siliesti prie kiekvienos eilutės, pasakyti sa-
vo nuomonę ar padiskutuoti.

- Ar kūrybai reikia tam tikro nusi-
teikimo, nuotaikos, ar mūzos aplanko 
tada, kai prisėdi prie instrumento? 

- Reikia paruošti pieno ir sausainių, kad 
mūza norėtų užsukti į svečius (juokiasi). Kū-
ryba - tai tarsi pokalbis su geriausiu draugu. 
Mano kūriniai prabyla apie tai, ką jaučiu, - tik 
sukūrusi dainą perskaitau ir suprantu save 
dar geriau, suprantu, kas buvo tuo metu min-
tyse. Pastebėjau, kad kurti lengviau, kai pa-
jauti liūdesio ar džiaugsmo ašarų skonį, ir 
šios emocijos išsilieja.

- Iš savo gimtųjų Širvintų išvykai 
būdama moksleivė, kai įstojai į Vilniaus 
Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją. Te-
ko anksčiau subręsti ir tapti savaran-
kiškesnei? 

- Mano bendraamžiai tik dabar pradeda 
mokytis universitetuose, kolegijose ir pra-
deda mąstyti apie savarankišką gyvenimą 
- o aš taip gyvenu jau penktus metus. Gy-
venant atskirai nuo tėvų - savaime atėjo 
psichologinė branda. Jaučiuosi kur kas vy-
resnė, nei esu. Buvo akimirkų, kai gyve-
nimas atskirai kitame mieste pareikalavo 
daug stiprybės. Kitame kambaryje nebuvo 
mamos, kuriai galėčiau pasiguosti ar pa-
prašyti, kad padarytų kažką už mane. Tu-

rėjau susitvarkyti su savimi pati. Ši patir-
tis išugdė savarankiškumą ir žinojimą, kad 
galiu pati savimi pasirūpinti ir pati į save 
atsiremti.

- Išgarsėjai dalyvaudama televizijos 
projekte „X faktorius“. Per labai trum-
pą laiką tapai viena ryškiausių scenos 
žvaigždžių. Ar pasakytum, kad laimėjus 
projektą tavo gyvenimas apvirto aukš-
tyn kojomis? 

- Tai buvo pradinis taškas, nuo kurio at-
sispyriau ir galiu būti ten, kur dabar esu. 
Dalyvavimas projekte suteikė pasitikėjimo 
savimi, gavau galimybę pažinti muzikos vir-
tuvę, žmones ir leistis į šią kelionę, kurioje 
labai džiaugiuosi būdama. Buvo nerimo, kad 
pasibaigus „X faktoriui“ viskas baigsis, ne-
žinosiu, ką daryti toliau, bet kuo toliau einu, 
tuo labiau džiaugiuosi pasirinkimu ir drąsa 
žengti žingsnį.

- Laimėjimas projekte - sėkmė ar 
ilgo ir sunkaus darbo vaisius? Ant auk-
sinės lėkštutės niekas nieko neatnešė? 

- Labai rimtai žiūrėjau į „X faktorių“ - 
ne kaip į atrakciją, o kaip į įdirbį, kuris nu-
lems tolesnę ateitį. Visa, kas su muzika su-
siję, yra svarbiausia mano gyvenime, tad 
manau, kad sėkmės ir darbo duetas veda į 
priekį, į laimėjimus.

- Apskritai - esi sėkmės kūdikis ar 
tavo gyvenime buvo ir sudėtingesnių 
etapų? 

- Viskas, kas vyksta, nėra taip lengva, 
kaip gali pasirodyti iš šono. Labai vertinu 
įvairias patirtis, bet galbūt daryti tai, kas 
patinka, ir yra didžiausia sėkmė. Labai ti-
kiuosi, kad sėkmė eis kartu ir mano rankos 
nepaleis. 

- Esi maksimalistė? 
- Noriu tokia būti, stengiuosi. Nemanau, 

kad žmogus savaime yra maksimalistas, - 
reikia kasdien stengtis daryti geriausiai tai, 
ką gali, atlikti užduotis, dirbti. Visada norė-
jau būti darboholikė - mėgaujuosi savo dar-
bu. Nežinau, kas gali būti geriau, kai į darbą 
eini nekantraudamas ir džiaugdamasis tuo. 
Kai jaudina veikla, tai, matyt, natūraliai at-
siranda ir maksimalizmas. Žinai, kad kaip 
pasidarysi, taip ir turėsi, o norisi turėti mak-
simaliai (šypsosi).

- Tau teko ką nors paaukoti dėl kar-
jeros? Gal studentiškas linksmybes?

- Didžiausia linksmybė man daryti tai, 
ką darau, - sėdėti studijoje, būti fotosesi-

jose, pristatyti dainas, tad nesijaučiu, kad 
kažką tenka aukoti. O dar kelionės, susiti-
kimai su klausytojais - gera, kai visa tai 
ateina su darbu. Galbūt prarandamas asme-
ninis laikas - viena pabūnu tik namuose, 
nes išėjusi pro duris jau tampu visų. Džiau-
giuosi, kad draugai ir šeima dažnai yra ša-
lia, ten, kur aš dalyvauju, - taip nepraran-
damos akimirkos kartu. 

- Sirgai žvaigždžių liga? 
- Dar gal nespėjau - geriausias vaistas 

nuo žvaigždžių ligos savikritiškumas, o aš 
jo turiu su kaupu. Ilgai analizuoju klaidas, 
galvoju, kaip kitą kartą galėčiau geriau at-
likti kūrinius, pasirodyti - visa tai leidžia 
tobulėti ir nesusirgti.

- Šviesioji ir tamsioji žinomumo pu-
sės - kokios jos? 

- Tamsu būna, kai ateina nepagrįsta ne-
apykanta iš nepažįstamų, apkalbos, kurias 
kartais tenka išgirsti, nuolatinis teisimas. 
Visi turi nuomonę apie tai, ką darai, kaip 
atrodai, - būna sunku psichologiškai, nes 
niekas net nesusimąsto viešai kritikuoda-
mas, kaip tu jausiesi tai išgirdęs. Į pasiro-
dymus sudedi tai, kas brangiausia, ir nori-
si nuoširdžiai tuo dalintis, tačiau atsimuši 
į negatyvumo sieną. Tuomet sunku vėl at-
verti širdį, nuoširdžiai kalbėti. Tačiau yra 
žmonių, kurie padeda ir ištiesia ranką, kai 
to reikia, - savo žodžiais praskaidrina visas 
tas tamsumas. Kiekvienas palaikymo žodis 
padeda tęsti tai, ką darau. Tokie žmonės ir 
tokie momentai yra mano šviesulys ir švy-
turys.

- Kartais atrodo, kad nors esi labai 
žinoma, tu esi ir labai kukli, kartais 
drovi...

- Kai filmavome dainos „Palauk dar“ mu-
zikinį klipą, jame dalyvavo nemažai gerbėjų, 
kurie kartu filmavosi. Norėjosi prie jų pri-
eiti, pasisveikinti, bet labai bijojau, buvo ne-
drąsu - taip priėjusi jiems ir pasakiau. Visi 
labai nustebo, kad aš prie jų, o ne jie prie 
manęs nedrįso prieiti (šypsosi). Su laiku po 
truputį drąsėju, bet, matyt, jeigu visai atsi-
kratysiu drovumo, gali ir ta žvaigždžių liga 
aplankyti (juokiasi).

- Yra kokia nors tavo būdo savybė, 
kurią norėtum „išjungti“?

- Galbūt per didelis savikritiškumas - jis 
kartais užgožia akimirkas. Jeigu per koncer-
tą bus bent viena klaidelė - apie ją tik ir 
galvosiu. O kartais reikia pasidžiaugti tuo, 
kas buvo gerai, apskritai, kad tai įvyko. Taip 

„LaisvaLaikio“ interviu
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SėkmėS ir darbo 
duetaS veda į priekį, 
į laimėjimuS

kūryba atSpindi 
viSa tai, kaS 
palieka žymę 
mano gyvenime

daryti tai,  
kaS patinka, ir yra 
didžiauSia Sėkmė
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pat nemoku slėpti emocijų. Mano mina iš-
kart išduoda, jeigu esu liūdna.

- Šių metų pradžioje pristatei pirmą-
jį savo singlą ir scenos vardą Monique, 
kuris sufleruoja, kad labai rimtai galvo-
ji apie užsienio rinkas, tiesa? 

- Monique nebuvo sukurta specialiai. 
Draugai ir šeima taip vadino dar vaikystėje, 
man ir pačiai puikiai skambėjo ir prilipo šis 
vardas. Monikų mūsų muzikinėje padangė-
je jau ne viena, tad pristatydama pirmąją 
solinę dainą nusprendžiau, kad gal taip len-
gviau bus mus atskirti. Be to, ir pavardė ne 
visiems lengvai užrašoma be klaidų (juo-
kiasi). Nevaržau savo siekių - sakoma, jei-
gu gali apie tai pagalvoti, gali tai ir pasiek-
ti. Yra planų apie užsienio rinkas - minčių 
nereikia riboti. 

- Šiemet drauge su Vaidu Baumila 
gavote „Vaikų balso“ apdovanojimą - ju-
dviejų bendras singlas „Dviese“ pripa-
žintas geriausia daina, pelnė auksinį 
diską. O ar yra daugiau atlikėjų, su ku-
riais norėtum įrašyti bendrą kūrinį? 

- Šiuo metu didelį dėmesį skiriu solinei 
karjerai. Duetas su Vaidu Baumila buvo labai 
įdomi patirtis - nuo pat kūrybinio proceso 
pradžios ir malonus bendradarbiavimas to-
liau, kaskart atliekant šį kūrinį drauge ar 
sulaukiant apdovanojimų.

- Gal yra kokia nors užsienio žvaigž-
dė, su kuria pasvajoji kartu sudainuoti? 

- Yra išties nemažai užsienio žvaigždžių, 
kuriomis žaviuosi ir su kuriomis neatsisa-
kyčiau sudainuoti, kad tik pasiūlytų... 

- Kokios muzikos klausaisi pati ir 
kokiais atlikėjais labiausiai žaviesi?

- Muzikos klausau visada ir visur, ir ji 
labai įvairi - pradedant klasikine šių dienų 
kompozitorių, nemažai alternatyviosios mu-
zikos. Didžiąją grojaraščio dalį sudaro tai, 
kas yra populiariausia dabar. Yra atlikėjai, 
kuriuos seku, kurių naujausių dainų laukiu.

- Esi sakiusi, kad žinomumas apver-
tė tavo spintą aukštyn kojomis. Koks 
buvo tavo stilius prieš tampant Mo-
nique?

- Drabužių stilius, kaip ir dainos, - turi 
jausti, kad tai tau tinka ir esi savimi. Anks-
čiau tikriausiai neturėjau savo stiliaus, bet 
dabar vis daugiau dėmesio tam skiriu.

- Manai, kad atlikėjui išskirtinis sti-

lius yra toks pat svarbus savitumo ele-
mentas kaip ir unikalus balso tembras, 
kuriama muzika? 

- Nesakyčiau, kad tai vienodai svarbu. 
Yra ne vienas pavyzdys, kai muzikantai 
yra mylimi, klausomi, bet nekreipia dė-
mesio į savo stilių. Koks kardinalus sti-
liaus skirtumas tarp Lady Gagos ir Edo 
Širano (Ed Sheeran), bet abiejų koncertų 
salės pilnos. Taip pat šių metų „Eurovizi-
jos“ nugalėtojo pavyzdys. Drabužis - tai 
tik pridėtinė vertė.

- Ką tu mieliau renkiesi - sijonus ar 
kelnes?

- Dažniausiai kelnes - tikriausiai dėl pa-
togumo, ir manau, kad jos man tinka. Kei-
čiant viršutinę dalį galima pakeisti visą 
įvaizdį.

- Mėlyni plaukai jau tapo tavo vizi-
tine kortele. Kodėl tokia spalva? Mėgs-
ti išsiskirti? 

- Pamenu, vaikystėje net piešdama save 
plaukus spalvodavau mėlynai. Norėjosi iš-
bandyti - džiaugiuosi, kad išdrįsau tai įgy-
vendinti. Spalvotos dienos mėlynais plau-
kais (šypsosi). Kol kas pabūsiu mėlynplaukė, 
o vėliau galbūt išbandysiu dar ką nors, taip 
juk įdomiau gyventi.

- Esi baigusi vizažo kursus...
- Manau, kad makiažas - dar viena prie-

monė išreikšti save. Per fotosesijas ir fil-
mavimo metu bendrauju su visažistais, pa-
sakau, ko noriu, tariuosi. Kasdien dažausi 
taip, kaip jaučiuosi, kartais išbandau ką 
nors naujo, eksperimentuoju - lūpdažį nau-
doju kaip akių pieštuką ar šešėlius, mik-
suoju priemones, mėgstu panaudoti jas iš-
radingai. O būna dienų, kad norisi eiti pa-
tikrintu keliu - kontūras ir tušas. Manau, 
kad makiažo priemonės - labai geras išra-
dimas. 

- Ar tavo stilius atspindi tavo asme-
nybę, kuriamą muziką? 

- Manau, kad asmenybę stilius atspindi, 
negaliu apsivilkti to, kas nepatinka, jei ne-
sijaučiu savimi. Taip ir su dainomis - negaliu 
atlikti kūrinių, kuriais netikiu. Man yra daug 
gražių stilių, spalvų, faktūrų, stebiu, kaip 
tinka kitiems, bet pati neapsivilkčiau. Kas-
dienai renkuosi kelias išskirtines detales, 
kurios atkreipia dėmesį. 

- Neretai tave galima pamatyti įvai-
riuose renginiuose. Esi vakarėlių mė-
gėja? 

- Vakarėlių nemėgstu, nes nematau juo-
se išliekamosios vertės. Mados, knygos, 
žurnalo pristatymas, koncertai - tai erdvė, 
kur galima sutikti bičiulius, įdomiai pabend-
rauti, o ir turinys domina, bet tai nėra va-
karėliai. Man didžiausias vakarėlis - kai esu 
su artimais draugais, kai galime pabendrau-
ti, pasipasakoti, pasijuokti.

- Kokia būni nulipusi nuo scenos, sa-
vo namuose? 

- Šokanti su pižama priešais veidrodį, 
gamindama maistą, valydamasi dantis. Na-
muose visada groja muzika ir aš tiesiog 
šoku.

- Kokių turi laisvalaikio pomėgių? 
- Kokio laisvalaikio? (Juokiasi.) 

- Be kokio ritualo neįsivaizduoji sa-
vo ryto ir sėkmingos dienos pradžios? 

- Rytą pradedu su puodeliu kavos ir min-
timis su savimi. Taip pereinu per dienos 
darbus, susiplanuoju. 

- Turi savo talismaną? 
- Turiu žiedą, kuris, tikiu, neša sėkmę, 

jo niekada nenusimaunu.

- Tavo silpnybės? Kam sunkiai atsi-
spiri? 

- Galbūt tai geras koncertas - nepagailiu 
pinigų įsigyti bilietams, kad galėčiau išvys-
ti gyvą pasirodymą.

- Į kokią šalį norėtum nukeliauti? 
- Atgal į Italiją (šypsosi). Kai filmavome 

dainos „Nauja istorija“ vaizdo klipą, teko 
apsilankyti - buvau sužavėta ir norėčiau 
grįžti ir skirti daugiau laiko pažinti kultūrai, 
žmonėms, pasidžiaugti šiluma. 

- Kokia tavo tobulų atostogų for-
mulė? 

- Ši vasara bus intensyvi - ruošiuosi 
solinių koncertų turui, įrašinėsime naujo-
jo albumo kūrinius, tad paatostogauti tik-
riausiai nepavyks. Bet jau po truputį pra-
dedu planuoti tobulą gimtadienį - dvide-
šimtmetį šį rudenį norėčiau sutikti kelio-
nėje. Turėtų būti ten, kur šilta, ir su bran-
giu žmogumi.

„LaisvaLaikio“ interviu

Viena pabūnu  
tik namuose,  
nes išėjusi  
pro duris  
jau tampu  
Visų

nemanau,  
kad žmogus  
saVaime yra 
maksimalistas

geriausias  
Vaistas nuo 
žVaigždžių ligos - 
saVikritiškumas,  
o aš jo turiu  
su kaupu
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Veidai

ypatingos vestuvės

10 laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  1 4

Veidai

Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną krepšininkas Min-

daugas KuzMinsKas (27) vedė savo  išrinktąją  šokėją 

Eglę andrEiKaitę (24). Pernai liepą susižadėjusi pora su-

situokė po 6 metų draugystės, meilės priesaiką ištarė jau-

nikiui ypatingoje vietoje - senosios Varėnos bažnyčioje.

Simbolišką datą vestuvėms pasirinkę jaunavedžiai savo 

šventei Senosios Varėnos  Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčią 

taip pat pasirinko neatsitiktinai - netoli Varėnos gyvena 

Mindaugo mylima močiutė, kurią NBA Niujorko „Knicks“ 

klube žaidžiantis krepšininkas visuomet aplanko viešėdamas 

gimtinėje. Vestuvėms Mindaugas pasirinko tamsiai mėlyną 

kostiumą, o Eglė - dizainerio Juozo Statkevičiaus apdarus. 

Pora susipažino prieš 6 metus, kai Mindaugas žaidė „Lie-

tuvos ryto“ klube, o Eglė buvo komandos palaikymo šokėja. 

Lietuvių ir ispanų filologiją baigusi mergina kurį laiką drauge 

su krepšininku  gyveno ten, kur jį nublokšdavo karjera -  porą 

metų Ispanijoje, o nuo rudens - JAV did miestyje Niujorke. 

Pora turi namus Vilniuje, kur apsistoja grįžę į gimtinę. Min-

daugas ir Eglė neslepia, kad gyvendami užsienyje namų pa-

siilgsta ir savo vestuvių jokioje kitoje šalyje neįsivaizdavo. 

Apie asmeninį gyvenimą žiniasklaidai neatviraujantys 

jaunavedžiai ir savo vestuvių ceremoniją saugojo nuo pa-

šalinių akių - akimirką, kai Mindaugas ir Eglė tapo vyru ir 

žmona, gausiais plojimais palydėjo artimieji ir geriausi drau-

gai, po ceremonijos jaunuosius apibėrę baltais rožių žiedla-

piais. Vestuvėse dalyvavo ir gausus būrys Mindaugo kole-

gų krepšininkų. 

Eimantės Juršėnaitės ir 

irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

ypatingos vestuvėsYpatingą dieną -

Jaunojo brolis krepšininkas Saulius Kuzminskas su šeima
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Veidai

Krepšininkas Adas Juškevičius 
su žmona Simona

Krepšininkas Žygimantas Janavičius su žmona Laura

Krepšininkas Šarūnas Vasiliauskas 
su žmona Martyna

Krepšininkas Martynas Pocius su žmona Viktorija

Krepšininkas  
Tautvydas Sabonis

Krepšininko Arvydo 
Sabonio dukra Aušrinė

  laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  1 4 13

Veidai

Krepšininkas Vytenis Čižauskas su žmona Judita

Sporto žurnalistai Asta ir Saulius Nalivaikos

Krepšininkas Paulius Jankūnas su šeima

 „Saulės kliošo“ vokalistė Justė Starinskaitė su 
širdies draugu, krepšininkų agentu Tadu Bulotu

Krepšininkas Eimantas Bendžius su žmona Indre
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Veidai

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 Filmai
pagal živilę vaškytę-Lubienę

„Moteris, kuri dainuoja“ 

(Kanada, Prancūzija,  
2010 m.)

Filme pasakojama labai sukrečianti 

istorija. Tai tikrais faktais paremta dra-

ma apie karą, pabėgėlius, šeimą. Pasa-

kojamas žiaurus vienos moters likimas. 

Jai reikėjo ištverti baisiausius dalykus - 

per karą turėjo atiduoti savo vaiką, kad 

jis išgyventų. Nepasakosiu visų detalių, 

bet galiausiai viskas apsiverčia taip, kad 

po filmo lieki ištiktas šoko.

2

„Gyvatės apkabinimas“ 
(Kolumbija, Venesuela, 
Argentina, 2015 m.)

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, 
kad tai dokumentinis filmas, nors iš tie-
sų yra vaidybinis. Tai filmas apie religi-
ją, šamanizmą, Pietų Amerikos kultūros 
gyvenimą. Vakariečiai patys jį sugriovė, 
o paskui Amazonės upe atvyksta ieškoti 
tos kultūros paslapčių, bendrauti su vie-
tiniais šamanais, nors ir sunkiai vieni 
kitus supranta. Iš tiesų įdomus ir didelį 
įspūdį darantis filmas.

3

„Neliečiamieji“
(Prancūzija, 2011 m.)

Iš komedijų man šis filmas yra vir-
šūnių viršūnė. Neatsimenu, kada pas-
kutinį kartą taip juokiausi, bežiūrėdama 
filmą.

1

Kai vasara nelepina džiugiais 
orais, dažnas renkasi laisvą 
vakarą praleisti namuose su 
geru filmu. Kaip neprašauti, 
kad vakaras nepraeitų veltui? 
Televizijos laidų vedėja Živilė 
vašKyTė-lubienė (36) reko-
menduoja savo mėgstamiau-
sių filmų sąrašą, kuriame ne 
tik dramos, bet ir iki ašarų pra-
juokinančios komedijos. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Veidai

Atlikėja, grupės „Pinup Girls“ 
narė ir prekės ženklo „Nunu“ 
įkūrėja SimoNA NAiNė (28) 
vasarai pristatė stilingą dra-
bužių liniją. Ji ne kartą sakė, 
kad kuria drabužius, kuriuos 
mielai dėvėtų ir pati, tad 
atrodo, kad vasarą jai mie-
liausias apdaras yra suknelė. 
Daugiausia kūrėja siūlo sti-
lingas ir patogias šviesių ir 
ryškesnių spalvų sukneles. 
Nors lietuviška vasara šilu-
ma ir saulės spinduliais ne-
lepina, S.Nainė kaip sezono 
„topą“ išskiria ne suknelę, o 
kur kas labiau su atostogomis 
besisiejantį drabužį: „Vasa-
rą svarbiausia - paplūdimys, 
todėl mano favoritas - ilgas 
paplūdimio chalatas.“ Naujo-
sios savo kurtų drabužių lini-
jos veidu tradiciškai tapo pati 
Simona. 
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ



16 laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  1 4

Veidai

Elegantiškas Monikos Liu chaosas - 
ant šilko skarelių
Kad dainininkė MoniKa Liubinaitė, geriau 
žinoma sceniniu vardu Monika Liu, savo bal-
su moka užburti melomanus ir geros muzikos 
gerbėjus, abejonių nekyla, bet iki šiol retas ku-
ris turėjo progą susipažinti su kita jos menine 
veikla - tapyba. Praėjusią savaitę atlikėja kartu 
su lietuvišku prekės ženklu „Coocoomos“ pri-
statė šilko skareles, pagamintas naudojant ori-
ginalius Monikos Liu piešinius.

Anot „Coocoomos“ dizainerės Rūtos Mackevi-
čiūtės, idėja dirbti kartu gimė spontaniškai, pamačius 
išskirtinius atlikėjos darbus, jų kompozicijas ir spal-
vas. „Mes visada ieškome iššūkių ir galimybių dirb-
ti su talentingomis, įvairiapusiškomis asmenybėmis. 
Šį kartą mūsų dėmesį patraukė būtent Monikos mu-
zika ir talentas piešti. Ji įnešė naujų vėjų į mūsų 
kolekciją, kartu su atlikėja sukūrėme ir išskirtinį 
akinių modelį, kurio rėmeliai pagaminti iš natūralaus 
buivolo rago, išraižyto specialia technika. Jie įmant
rūs, kitokie ir tinkantys išskirtinio stiliaus gerbė-
jams“,  sakė dizainerė. 

Pati Monika pasakojo, kad paišymas ją traukė nuo 
pat vaikystės. „Ypač noras piešti sustiprėjo paauglys-
tėje, kai bandžiau išreikšti iš naujų patirčių susikau-
pusias emocijas. Būtent tada pradėjau ir dainuoti, ir 
piešti. Mano senelis buvo labai talentingas dailininkas 
ir poetas, net neabejoju, kad šis polinkis dailei susijęs 
su genais“,  sakė atlikėja. Anot jos, kuo toliau, tuo 
dažniau piešimas pereina į rimtesnę veiklą. „Negaliu 
nepiešti. Tai darau be jokių lūkesčių, tiesiog paišau 
tai, ką jaučiu tą akimirką. Tai nėra nei gerai, nei blogai, 
nei gražu, nei negražu, nėra jokio vertinimo, nes tie-
siog taip yra tą akimirką“,  pasakojo Monika Liu. 

Šios skarelės yra Monikos dainų iliustracijos: vie-
na  tai aistringos ir tragiškos vyro ir moters meilės 
istorija ,,Empirical Love“, o kita daina  apie norų iš-
sipildymą, pavadinimu ,,I am“. Išleistas ribotas kiekis 
išskirtinio dizaino skarelių  kiekvienos jų tėra po 50. 
Pasak Monikos Liu, dėl bendradarbiavimo su „Coo-
coomos“ jai abejonių nekilo. „Šis ženklas mane žavi 
savo nepriekaištinga kokybe, estetika. Būtent kon-
trastas tarp jų kokybiškos elegancijos ir mano chao-
tiškumo sukuria labai įdomią sintezę  kokybišką ir 
elegantišką chaosą“,  sakė dainininkė.

Šilko skarelės „Coocoomos by Monika Liu“ yra 
dviejų dydžių, todėl ne tik jas galima tradiciškai ry-
šėti ant kaklo, bet ir jos gali tapti išskirtiniu riešo 
aksesuaru, plaukų puošmena, taip pat diržu, spal-
vinga detale ant skrybėlės ar net palaidine. 

Skarelės su Monikos Liu piešiniais 
gali tapti ir originalia palaidine
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Elegantiškas Monikos Liu chaosas - 
ant šilko skarelių

„Coocoomos“ šilko skarelės yra riboto  
leidimo - kiekvienos jų pagaminta vos po 50

Lauros Kazlauskienės nuotr.
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Antra vieta - 

„Džiaugsmas“

Šefas - Martynas Praškevičius (36)
Vieta - vilniaus g.28, vilnius 
Virtuvės tipas - vietinė virtuvė 

- Kur slypi gero patiekalo sėkmė?
- Maistas yra kaip muzika - vieniems patinka vienokia, kitiems - kitokia. Bet tikiu, 
kad mano svečiai pirmenybę teikia tokiems paprastesniems, aiškesniems dalykams, 
kaip ir aš. Maistas yra maistas, svarbu, kad produktas būtų šviežias ir kokybiškas.

- Trys ingredientai, be kurių neapsieinate virtuvėje?
- Druska, pipirai ir aliejus. 

- Išskirtinis jūsų restorano patiekalas?
- kadangi mūsų restoranas taikosi prie metų sezoniškumo, šaltuoju metų laiku 
tokiu patiekalu būna burokėlis. Mes jį plonai supjaustome, susluoksniuojame ir 
pagardiname padažu. O šiuo sezonu - kaliaropė. Ją ruošiame su šviežiais kopūstais 
ir karamelizuotu jogurtu. 

- Jūsų mėgstamiausias patiekalas?
- Labai mėgstu keptą viščiuką ir pomidorus. Duona su sviestu, pomidorais ir 
druska - labai skanu.

- Jūsų svajonė kulinarijos pasaulyje?
- Man atrodo, mano svajonė jau išsipildė. toliau tikiuosi įgyvendinti savo planus - 
teikti džiaugsmą bei malonumą savo svečiams.

Pirma vieta -  

„Gastronomika“

Šefas - Liutauras čePrackas (42)
Vieta - t.ševčenkos g.16i, vilnius
Virtuvės tipas - degustacinė vakarienė 

-  Kur slypi gero patiekalo sėkmė?
- sunku pasakyti. Galima įtikti daugeliui, bet vis tiek niekada neįtiksi kokiems 10 proc. 
Jau tokia yra gyvenimo realybė. nedidelis procentas vis tiek turės prie ko prisikabinti, 
net jei visi kiti 95 proc. sakys, kad patiekalas yra nuostabus.

-  Trys ingredientai, be kurių neapsieinate virtuvėje?
- Jei kalbame apie namų virtuvę, išskirčiau du ingredientus - tai būtų kiaušiniai ir 
sviestas. kiaušiniai yra universaliausias daiktas, iš kurio gali daryti tiek desertus, 
tiek pagrindinius patiekalus. Jų visada reikia turėti šaldytuve, o visa kita gali vari-
juoti.  

- Išskirtinis jūsų restorano patiekalas?
- tokių mes neturime. Mūsų restorano valgiaraštis taip greitai keičiasi, kad 
patiekalai nespėja tapti išskirtiniai. kai jau toks patiekalas bus, jį valgys visas 
pasaulis ir jis bus įrašytas aukso raidėmis ne tik į Lietuvos, bet ir į viso pasaulio 
kulinarijos istoriją. O kol tokio neturi, gal greičiausiai nelabai jis ir išskirtinis. 

- Jūsų mėgstamiausias patiekalas?
- Juodi ikrai su šampanu.

- Jūsų svajonė kulinarijos pasaulyje?
- kulinarija yra mano svajonė, tai viskas čia gerai.

SKONIO KODAS

Ką valgo geriausieji iš geriausių
Maisto kultūra Lietuvoje vis sparčiau žengia į priekį,  
o žmonės vis dažniau į restoraną eina ne tik numalšinti alkio,  
bet ir pasinerti į ypatingą kvapų bei skonių metamorfozę.  
Visa tai žada 30 geriausių restoranų Lietuvoje, kurių sąrašas,  
suskaičiavus Gero maisto akademijos narių balsus, buvo  
paskelbtas prieš porą savaičių. „Laisvalaikis“ kviečia susipažinti 
su trimis geriausiais restoranais ir jų virtuvės šefais. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Antra vieta - 

„Džiaugsmas“

Šefas - Martynas Praškevičius (36)
Vieta - vilniaus g.28, vilnius 
Virtuvės tipas - vietinė virtuvė 

- Kur slypi gero patiekalo sėkmė?
- Maistas yra kaip muzika - vieniems patinka vienokia, kitiems - kitokia. Bet tikiu, 
kad mano svečiai pirmenybę teikia tokiems paprastesniems, aiškesniems dalykams, 
kaip ir aš. Maistas yra maistas, svarbu, kad produktas būtų šviežias ir kokybiškas.

- Trys ingredientai, be kurių neapsieinate virtuvėje?
- Druska, pipirai ir aliejus. 

- Išskirtinis jūsų restorano patiekalas?
- kadangi mūsų restoranas taikosi prie metų sezoniškumo, šaltuoju metų laiku 
tokiu patiekalu būna burokėlis. Mes jį plonai supjaustome, susluoksniuojame ir 
pagardiname padažu. O šiuo sezonu - kaliaropė. Ją ruošiame su šviežiais kopūstais 
ir karamelizuotu jogurtu. 

- Jūsų mėgstamiausias patiekalas?
- Labai mėgstu keptą viščiuką ir pomidorus. Duona su sviestu, pomidorais ir 
druska - labai skanu.

- Jūsų svajonė kulinarijos pasaulyje?
- Man atrodo, mano svajonė jau išsipildė. toliau tikiuosi įgyvendinti savo planus - 
teikti džiaugsmą bei malonumą savo svečiams.

SKONIO KODAS

Ką valgo geriausieji iš geriausių

Trečia vieta - 

„Nüman“

Šefas - Matas PauLinas (29)
Vieta - nemuno g.43, kaunas
Virtuvės tipas - degustacinė vakarienė

- Kur slypi gero patiekalo sėkmė?
- skanus patiekalas prasideda nuo skanaus ir kokybiško produkto. Paskui eina gamybos 
procesas, kurio metu reikia stengtis nesugadinti to produkto esmės. Gamybos procesas turėtų 
išryškinti jo savybes. antra užduotis - sugalvoti antrinio produkto kombinaciją, kuri padėtų arba 
išryškinti pagrindinio produkto skonį, arba įdomiai su juo sužaistų. Manau, kad geras patiekalas 
dažnai geras būna visiems. Žinoma, įtikti sunku, bet bent kokiems 98 proc. įmanoma.

- Trys ingredientai, be kurių neapsieinate virtuvėje?
- Logika, soja ir vanduo. 

- Išskirtinis jūsų restorano patiekalas?
- ypatingai paruoštas burokas. iš pradžių jis dehidratuojamas - tai yra išdžiovinamas, 
atsikratoma visų jame esančių skysčių. Paskui iš kitų burokų išspaudžiamos sultys, 
padaromas koncentratas, o iš jo - karamelė. tada ta burokų karamelė išrūkoma ir galiausiai 
džovintas burokas prisodrinamas tuo rūkytu koncentratu. Per tokį procesą visiškai transfor-
muojasi tiek tekstūra, tiek skonis. Gaunamas tarsi buroko guminukas, saldainis. 

- Jūsų mėgstamiausias patiekalas?
- sumuštinis su dešra ir agurkais.

- Jūsų svajonė kulinarijos pasaulyje?
- svajoju gebėti išlaikyti komandą, kurią esu subūręs, kad jie nesiblaškytų, kad galėčiau jais 
pasitikėti ir juos įkvėpti naujoms idėjoms.

Nr.1 „Gastronomika“ (Vilnius)
Nr.2 „DžiauGsmas“ (Vilnius) 
Nr.3 „nüman“ (Kaunas)
Nr.4 „monai“ (Klaipėda)
Nr.5 „Šturmų Švyturys“ (Ventės ragas)
Nr.6 „Dine“ (Vilnius) 
Nr.7 „sweet root“ (Vilnius)
Nr.8 „Gaspar’s“ (Vilnius)
Nr.9  „iDw esperanza resort“ (Trakų r.)
Nr.10 „momo Grill“ (Klaipėda)
Nr.11 „stebuklai“ (Vilnius)
Nr.12 „uoksas“ (Kaunas)
Nr.13 „palanGa“ (Palanga)
Nr.14 „somm“ (Vilnius)
Nr.15 „ti’ana“ (Vilnius) 
Nr.16 „nerija“ (Nida) 
Nr.17 „bizarre“ (Vilnius) 
Nr.18 „sofa De pancho“ (Vilnius)
Nr.19 „onorė“ (Palanga)
Nr.20 „saint Germain“ (Vilnius)
Nr.21 „imperial“ (Vilnius)
Nr.22 „Dublis“ (Vilnius)
Nr.23 „monte pacis“ (Kaunas)
Nr.24 „Da antonio“ (Vilnius)
Nr.25 „rib room“ (Vilnius)
Nr.26 „teleGrafas“ (Vilnius) 
Nr.27 „rise“ (Vilnius)
Nr.28 „velvetti“ (Druskininkai) 
Nr.29 „puŠų paunksnėje“ (Palanga)
Nr.30 „apvalaus stalo klubas“ (Trakai)

30 Geriausių lietuvos restoranų:
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žvaigždės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ne iš gero gyvenimo mokyklą metė 
ir 16-metė DEMI MUR (Demi Moore, 
54). Ji neturėjo kitokios išeities, nes iš-
siskyrusi mama alkoholikė nesugebėjo 
deramai pasirūpinti dukterimi. Karjerą 
Demi pradėjo rinkdama pinigus iš sko-
lininkų, o netrukus pradėjo dirbti mode-
lių agentūroje „Elite“. Susipažinusi ir 
susidraugavusi su aktore Nastasija 
Kinski ir jos įkalbėta, Demi ėmė lanky-
ti aktoriaus kursus. Pasirinkimas pasi-
teisino su kaupu.

Dar vienas apsileidęs mokinys -  
ŽANAS POLIS BELMONDO (Jean 
Paul Belmondo, 84) - metė mokyklą su-
laukęs 16-os dėl boksininko karjeros, tru-
kusios, beje, vos porą metų.

O štai DŽIMAS KERIS (Jim Carrey, 
55) buvo dvejetukininkas visai ne dėl ne-
pakankamo stropumo. Jis kaip tik sten-
gėsi ir turėjo gerą vardą klasėje, kol tė-
vams stojo sunkūs laikai ir jam teko įsi-
darbinti valytoju fabrike, kad padėtų pra-
simaitinti šeimai. Bet 8 valandas padir-
bėjęs fabrike (po pamokų mokykloje), jis 
taip pavargdavo, kad jokie mokslai į galvą 
nebelindo. Džimas 10-oje klasėje sėdėjo 
trejus metus ir paskui pasidavė supratęs, 
kad tokiomis sąlygomis mokslų krimsti 
nesugebės.

Palikti mokyklą ne savo valia teko ir 
NIKOLEI KIDMAN (Nicole Kidman, 
50). Aktorės IQ yra 132 (kaip mokslų 
daktarės), nors Nikolė nebaigė nei aukš-
tosios, nei vidurinės mokyklos! Ne, ji 
nebuvo tinginė ar maištininkė - N.Kid-
man mokėsi gerai. Mergina metė moks-
lus, kai jos mama susirgo vėžiu: „Kai ta-
vo artimiausiam žmogui blogai, tau nie-
kas daugiau nerūpi...“ Jai reikėjo pasirū-
pinti mama. Norėdama padėti šeimai, ji 
dirbo masažuotoja, tačiau ir toliau domė-
josi menais ir dirbo teatre. Pirmą kartą 
televizijos ekrane Nikolė Kidman pasi-
rodė, kai jai buvo viso labo 15 metų.

Suprantama, tarp garsenybių dvejetu-
kininkų ne visi buvo chuliganai. Kai kurie 
už savo sėkmę turi jaustis dėkingi neįvei-
kiamam tinguliui. Pavyzdžiui, baisus tingi-
nys buvo KVENTINAS TARANTINAS 
(Quentin Tarantino, 54). Jis praleidinėdavo 
pamokas ir mokėsi taip blogai, kad motina, 
pavargusi nuo nuolatinių mokytojų preten-
zijų sūnui, leido jam mesti mokyklą su są-
lyga - jis turi susirasti darbą.

Garsenybės, kurios nesugebėjo 
baigti net vidurinės mokyklos

Pasiaukoję dėl šeimos
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Audringa buvo ir KEVIMO SPEISIO 
(Kevin Spacey, 57) vaikystė: jis išlėkė iš 
mokyklos dėl to, kad žiauriai sumušė 
bend ramokslį.

ALAS PAČINAS (Al 
Pacino, 77), puikus sporti-
ninkas ir mokyklos chuliga-
nas, tiek laiko praleisdavo 
beisbolo aikštėje, kad vaikš-
čioti į pamokas, juolab ką 
nors mokytis, jam nebuvo 
kada. Būsima kino garseny-
bė mokėsi labai blogai. Kai 
septyniolikmetis Alas neiš-
laikė beveik visų egzaminų, 
jis buvo pašalintas iš moky-
klos. Dėl to net susipyko su 
mama, tačiau jam užteko už-
sispyrimo siekti kitų tikslų. 
Dirbo įvairiausius, net juo-
džiausius darbus, kad tik ga-
lėtų susitaupyti pinigų akto-
riaus kursams. Būsimą pui-
kią aktoriaus karjerą jam te-
ko pradėti nuo kurjerio ir 
indų plovėjo darbo.

ŽERARAS DEPARDJĖ (Gerard De-
pardieu, 68) išvis buvo mažametis nusi-
kaltėlis: 12-os metė mokyklą ir patraukė 
keliauti po Europą už pinigus, gautus par-
davus vogtus automobilius ir iš prekybos 
kontrabandinėmis prekėmis. Į mokyklą 
jis, suprantama, negrįžo.

Toks, pavyzdžiui, buvo MARLONAS 
BRANDO (Marlon Brando, mirė bū-
damas 80 metų). Bendraklasių nieki-
namas komivojažieriaus sūnus bandė 
išsikovoti autoritetą tarp bendraamžių 
ekstravagantiškais išsišokimais. Vie-
nas iš jų - kai Marlonas motociklu pa-
sivažinėjo mokyklos koridoriais - jam 
baigėsi pašalinimu iš mokyklos.  
M.Bran do vėliau taip ir nerado laiko 
įgyti brandos atestatą, bet tai jam ne-
sutrukdė tapti didžiu aktoriumi.

Blogiukai

Psichologai seniai pastebėjo, kad dažnai 

gyvenime daug pasiekia visai ne pirmūnės 

ir geri berniukai, o atsilikėliai ir chuliganai. 

Ryškios, kūrybiškos asmenybės neretai būna 

maištininkai nuo vaikystės.

Garsenybės, kurios nesugebėjo 
baigti net vidurinės mokyklos

EPA-Eltos nuotr.

Ar žinote, kad tarp didžiausių planetos 
garsenybių „pusmokslių“ - nors vežimu 
vežk? Tik įsiklausykite į vardus žvaigždžių, 
kurios taip ir nebaigė mokyklos: Nikolė 
Kidman (Nicole Kidman), Kventinas Ta-
rantinas (Quentin Tarantino), Džimas Keris 
(Jim Carrey), Demi Mur (Demi Moore)...
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Stingas premiją 
skyrė labdarai
Didžiosios Britanijos roko žvaigž-
dė StingaS (Sting, 65) pranešė, 
kad piniginę premiją, gautą kartu 
su prestižiniu Švedijos muzikiniu 
apdovanojimu, paaukojo pelno ne-
siekiančiam projektui. Jis padeda 
jauniems pabėgėliams integruotis į 
Švedijos visuomenę per muziką.

Muzikantas, puikiai žinomas dėl 
žmogaus teisių propagavimo per muzi-
ką, ir JAV džiazo žvaigždė Veinas Šor-
teris (Wayne Shorter) vasarį laimėjo 
Švedijos apdovanojimą „Polar Music 
Prize 2017“. Kiekvienam iš laureatų 
buvo įteikta ir 1 milijono Švedijos kro-
nų (104 tūkst. eurų) premija.

„Man buvo didelė garbė gauti šį ap-
dovanojimą, ir dabar džiaugiuosi jo pi-
niginę premiją skirdamas Švedijos jau-
nimo iniciatyvai „Songlines“, - projek-
to interneto svetainėje paskelbtame 
pranešime teigė Stingas.

„Muzika gali tiesti tiltus, ir šis pro-
jektas iliustruoja, kokį svarbų vaidme-
nį gali atlikti muzika, suteikdama bėgti 
priverstiems jauniems žmonėms gali-
mybę atrasti ryšį su naująja visuome-
ne“, - pridūrė muzikantas, sukūręs to-
kias dainas kaip „Shape Of My Heart“ 
ir „Fields Of Gold“.

ŽvaigŽdės

Legendinė italų aktorė Dži-
na LoLoBriDžiDa (gina 
Lollobrigida) liepos 4-ąją 
romoje (italija) atšventė 90 
metų jubiliejų. 

Viena garsiausių 6-ojo ir 
7-ojo dešimtmečio Europos ak-
torių kurį laiką buvo vadinama 
ir pasaulio sekso simboliu. Bai-
gusi kino karjerą, italų legenda 
užsiėmė fotožurnalistika, ėmė-
si skulptūros. Prieš keletą me-
tų Dž.Lolobridžida aukcione 
pardavė savo 22 papuošalų su 
briliantais kolekciją, už kurią 
gauti pinigai skirti kamieninių 
ląstelių tyrimų fondui. Nes, pa-
sak garsios moters, „atėjo me-
tas grąžinti skolą už savo sėk-
mingą gyvenimą“.

Legendinės aktorės jubiliejus

Draugų ir artimųjų apsupta Džina Lolobridžida 
(Gina Lollobrigida) pjaustė didžiulį 90-mečio tortą

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Draugų ir gerbėjų džiaugsmui, aktorius BreDas Pitas (Brad Pitt, 53)

vėl švyti ir nebesėdi užsidaręs nuo visų.

Garsiojo aktoriaus pasaulis buvo sukrėstas, kai 2016 m. rugsėjį jo 

gyvenimo draugė Andželina Džoli (Angelina Jolie, 42) staiga padavė sky-

rybų dokumentus. Per pastaruosius mėnesius jam teko patirti daug su-

krėtimų ir iš pusiausvyros išmušančių dalykų. Straipsniai apie skyrybas 

su A.Džoli, jos kaltinimai, esą jis piktnaudžiavo alkoholiu, smurtavo prieš 

sūnų, ką vėliau teismas paneigė. Ir, žinoma, kova dėl vaikų - Medokso 

(Maddox, 15), Pakso (Pax, 13), Zaharos (Zahara, 12), Šilo (Shiloh, 11) ir 

devynmečių dvynių Knokso (Knox) bei Vivjenos (Vivienne) - globos.

Nepaisant visko, aktorius darė viską, kad išliktų optimistiškas. „Vis 

dar yra daug grožio pasaulyje ir daug meilės. Ir daug meilės turi būti 

duota“, - sakė aktorius vienam leidiniui po ilgos tylos.

Kitam leidiniui „Oskaro“ nugalėtojas atviravo, kad, baigęs savo 12 

metų trukusius santykius su A.Džoli ir atsitvėręs nuo visų, persvarstė 

savo gyvenimą, potraukį alkoholiui, pradėjo ir sielos, ir kūno apsivalymo 

procesą, pergalvojo savo trūkumus. „Man šis laikotarpis tikrai buvo skir-

tas pažvelgti į savo silpnybes ir nesėkmes, kad galėčiau eiti toliau“, - sa-

kė jis leidiniui „GQ Style“.
Pastaruoju metu pasirodė pranešimų, kad B.Pitas nebėra vienišas, - jį 

esą su britų aktore SIeNA MIler (Sienna Miller, 35) sieja romantiški 

jausmai. Ypač garsiai apie tai pradėta kalbėti po neseniai Anglijoje vyku-

sio „Glastonbury“ muzikos festivalio, kuriame pora pastebėta meiliai ir 

romantiškai leidžianti laiką.
Ar šis romanas įgaus pagreitį, nežinia, mat romantiški santykiai bus 

pertraukti darbo reikalų - B.Pitas rugpjūtį išvyks į Braziliją, kur bus fil-

muojama juosta „Ad Astra“.

Bredas Pitas atgauna
gyvenimo skonį
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Parengė Jurga  drungilaitė
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StiliuS

Dėmesio centre - jubiliejinė  

„Christian Dior“ kolekcija

Naujojoje kolekcijoje 
dominuoja pilka spalva
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StiliuS

Ką tik pasibaigusioje Paryžiaus aukštosios mados savaitėje pagrindiniu ir dau-
giausia dėmesio sulaukusiu reginiu tapo mados namų „Christian Dior“ kolekcija. 
Mat vieni garsiausių pasaulyje mados namų liepos pradžioje paminėjo 70-ąsias 
metines. Tad nenuostabu, kad į „Dior“ pristatymą susirinko pačios ryškiausios 
podiumo, kino ir scenos garsenybės, pasaulio galingųjų politikų žmonos.

Viešbučio „Paris’s Hotel des Invalides“ sodą pavertusi podiumu su mediniais 
liūtais ir žirafomis „Christian Dior“ dizainerė italė Marija Gratsja Kjuri (Maria 
Grazia Chiuri) pristatė 2017-2018 metų rudens-žiemos „Christian Dior“ aukšto-
sios mados kolekciją, įkvėptą kelionių dvasios. „Christian Dior“ keliavo po visą 
pasaulį nuo 1947 metų. Šįkart mes padarėme taip, kad visi žemynai suvažiavo į 
Paryžių“, - sakė vienas iš „Christian Dior“ vadovų, pabrėždamas, kad naujosios 
kolekcijos modeliai tiks ir patiks visų šalių moterims.

Naujoji „Christian Dior“ mados namų dizainerė M.G.Kjuri, čia pradėjusi dirbti 
tik 2016 metais, savo kurtoje kolekcijoje išlaikė „Dior“ taip mėgstamą pilką spalvą, 
tačiau neatsispyrė savo priklausomybei - itin mėgstamiems vyriško tipo kostiu-
mams ir aksesuarams. Tiesa, jai pavyko išlaikyti „Dior“ mados namams būdingą 
moteriškos elegancijos viziją - dirželiu pabrėžtas liaunas liemuo, klostėmis kren-
tantis šilkas, tiulis.

„Christian Dior“ kolekcijoje - 
vyriško kostiumo ir  

aksesuarų variacijos
EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

Iškart po kolekcijos pristatymo Paryžiaus gale-
rijoje „Musee des Arts Decoratifs“ atidaryta ir paro
da „Christian Dior, Couturier du Reve“, ji veiks iki 
2018ųjų sausio 7 dienos. Joje  apie 400 garsiausių 
modelių, kurtų tiek mados namų įkūrėjo, tiek po jo 
mirties (1957) kūrusių kitų 6 dizainerių.

Šiuo metu „Christian Dior“ prekės ženklas 
turi beveik 200 parduotuvių daugiau nei 60 ša-
lių. „Dior“ gigantas gimė po Antrojo pasaulinio 
karo  1946 metais, kai Kristianas Dioras (Chris-
tian Dior) įkūrė savo vardu pavadintus modelių 

„Christian Dior“
didybė - parodoje

Jubiliejaus proga pristatyta mados namų 
„Christian Dior“ visų laikų modelių paroda

Ir naujojoje 
kolekcijoje 
išlaikyta „Dior“ 
klasika - liauno 
liemens gražuolė
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StiliuS

„Aš sukūriau moterį-gėlę“, - 
sakė dizaineris Kristianas Dioras 

(Christian Dior), pristatydamas 
savo pirmąją kolekciją „Corolle“ 

EPA-Eltos nuotr.

namus. 1947 metais sukūręs savo pirmąją kolek-
ciją „Corolle“, K.Dioras Prancūzijos rinkai pa-
siūlė naują prabangaus grožio koncepciją, laužiu-
sią tuometinius grožio standartus. Naujas įvaiz-
dis, pabrėžiantis moterišką figūrą, buvo pavadin-
tas „New Look“. „Dior“ sukurtas gražuolės įvaiz-
dis - liauno liemens gražuolė, dėvinti prabangią 
krūtinę išryškinančią ir liemenį aptempiančią 
suk nelę pūstu sijonu. Pats Dioras mėgo stebėti 
šokančias moteris ir neretai savo kuriamas suk-
neles vadino gėlių vardais.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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grožio Paletė

Pristatydami naujas kolekcijas garsiausi pasaulio dizaineriai pasufle-
ruoja, kas bus madinga kitą sezoną. Vieną pagrindinių rudens makiažo 
tendencijų atskleidė mados namų „Chanel“ kūrybos direktorius Karlas 
Lagerfeldas (Karl Lagerfeld), pristatydamas Houte Couture kolekciją, 
skirtą artėjančiam rudeniui ir žiemai. Kolekcija vaizduoja atsinaujinusį 
klasikinės paryžietės įvaizdį, joje dominuoja juoda ir pilka spalvos. Savo-
tiška atsvara ir kontrastu drabužių koloritui tapo akių makiažas - kiekvie-
no modelio akys buvo tarsi įrėmintos visų vaivorykštės spalvų (nuo gel-
tonos ar raudonos iki mėlynos ar žalios) šešėliais, pabrėžiančiais apatinį 
voką ir nuspalvinančiais viršutinį voką ar net antakius. Prie tokio ryškaus 
akių makiažo buvo derinami neutralių spalvų lūpų dažai ir blizgiai. K.La-
gerfeldas ne vienintelis savo kolekcijos modelius padabinęs itin ryškiu 
makiažu - ne vienas žinomas jo kolega rinkosi panašų sprendimą. Vadi-
nasi, rudens kosmetinėje palikite vietos daugybei spalvotų šešėlių.

vasariškas spalvų žaismas
Rudens tendencija -
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grožio Paletė

Lietuvoje ir užsienyje žinomas 
modelis SoLveiga MykoLai-
tytė (31) papasakojo apie 
savo grožio ritualus, silpnybes 
ir būtinybes. Ji atskleidė, kad 
renkasi ne tik kokybišką, bet ir 
„etišką“ kosmetiką.

Laikas prie veidrodžio

priklauso nuo to, ką tą dieną pla-
nuoju veikti. Būna dienų, kai išvis 
nesidažau.

savo kosmetinės 
neįsivaizduoju be

mineralinės pudros, blakstienų tu-
šo ir lūpų blizgio. 

į rankinę įsimetu

lūpų blizgį.

turiu siLpnybę

kvepalams, jų turiu visą kolekci-
ją. Šiuo metu mano mėgstamiau-
si -  „Flowerbomb by Viktor & 
Rolf“.

auksinė grožio taisykLė

Niekada neiti miegoti nenusiva-
lius makiažo.

KosmetiKos priemones 
dažniausiai mėgstu pirkti

užsienyje. Kadangi dažnai ke-
liaudama turiu tokias galimybes, 
ten kainos ir kokybės santykis pa-
lankesnis, o ir pasirinkimas di-
desnis. 

grožio atradimas

Natūralūs aliejai kūnui ir veidui.

mėgstu rinktis

natūralesnes priemones, kurių su-
dėtyje nėra parabenų, sulfatų. Man 
svarbu, kad mano naudojami pro-
duktai nebūtų išbandyti su gyvū-
nais. Kai renkuosi veidui skirtas 
priemones, dažnai konsultuojuosi 
su kosmetologe. 

maLoniausia grožio procedūra

Atpalaiduojamasis kūno ir veido 
masažas. 

kartais grožį puoseLėju

namuose randamais produktais - 
lūpas patepu medumi arba alyvuo-
gių aliejumi. Kažkada buvau stip-
riai nudegusi saulėje, tuomet pa-
sitepiau kefyru.
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Parengė Eimantė JuRŠėNAitė
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 Svetur

UNESCO pasaulio paveldo sąraše -  
Rio de Žaneiro prieplauka

Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą buvo 
įtraukta Rio de Žaneiro (Brazilija)  
prieplauka, kurioje išsilaipino beveik  
milijonas Afrikos vergų.

Valongo prieplauka veikė tris šimtme-
čius ir tapo didžiausiu Brazilijoje išsilaipi-
nimo tašku Afrikos vergams. Prieplaukos 

liekanos surastos visai neseniai, per reno-
vavimo darbus ruošiantis 2016 metų vasa-
ros olimpinėms žaidynėms.

Brazilija buvo pagrindinė Afrikos vergų 
kryptis Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Po ilgos 
kelionės per Atlanto vandenyną išsekę be-
laisviai afrikiečiai būdavo laikomi prieplau-
kos teritorijoje, kad atsigautų bei priaugtų 

svorio ir galėtų būti parduodami vergų tur-
guose. Daugelis neišgyveno ir buvo palai-
doti netoliese esančiose kapinėse.

UNESCO teigia, kad Valongo prieplau-
ka turėtų užimti tokią pačią vietą istorijoje 
kaip ir Hirošima bei Aušvicas, jog „mes 
prisimintume tas žmonijos istorijos dalis, 
kurios negali būti pamirštos“.
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Alinantis karštis Serbijoje

Nuo 40 laipsnių karščio serbai 
gaivinosi Nišavos upėje

EPA-Eltos nuotr.

Serbiją užpuolė alinantis karštis. Ypač 
smarkiai užkaitino pietinėje Serbijos daly-
je esančiame Našos mieste. Nuo karščio 
žmonės gaivinosi Nišavos upėje. Liepos 
10-ąją pietinėje šalies dalyje buvo 40 laips-
nių karščio, o Našos mieste buvo karščiau-
sia - termometro stulpelis pakilo iki 42. 
Hidrometeorologinė tarnyba įspėjo gyven-
tojus pasisaugoti, nes toks karštis laikysis 
iki savaitės pabaigos.
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Įdomybės

Pasaulio paveldo sąraše - Hebronas

Biblija nemeluoja: gyvybė tikrai gimė iš molio

60 genų, kuriuos turi  
beveik visi organizmai

„Pirmosios ląstelinės gyvybės formos 
galėjo atsirasti ne vandenyne, kaip buvo ma-
noma iki šiol, o geoterminiuose tvenkiniuo-
se, pilnuose kondensuotų garų“, - mano bio-
fizikas Armenas Mulkidžanianas iš Osna-
briuko universiteto (Vokietija). Mokslininkų 
grupė, dirbanti Rusijos, Vokietijos ir JAV la-
boratorijose, rekonstravo geologines sąly-
gas, kuriomis atsirado gyvybė. Tyrinėtojai 
rėmėsi prielaida, kad visi ląsteliniai organiz-
mai turėjo bendrą protėvį. Ištyrę iššifruotą 
įvairių gyvų organizmų genetinę medžiagą, 

išskyrė 60 genų, kuriuos turi beveik visi 
organizmai. Vadinasi, visi jie mums atiteko 
iš bendro protėvio, ir tik vėliau infuzorijos 
klumpelės ir žmogaus keliai išsiskyrė.

Kartu paaiškėjo nuostabus dalykas - balty-
mams, kurie koduoja šiuos senovinius genus, 
nereikia natrio. Vadinasi, gyvybė negalėjo už-
gimti vandenyne, kuris yra, paprastai tariant, 
druskos tirpalas. Pirmųjų gyvų organizmų bio-
cheminė sudėtis negalėjo visiškai skirtis nuo 
aplinkos. Užtat „pirmapradžiams“ baltymams 
reikėjo kalio, fosforo junginių, cinko ir magnio 
jonų. O vandenyno cheminė sudėtis net seno-
vėje neatitiko šių reikalavimų. Pavyzdžiui, uo-
lienose „įkalintų“ jūros vandens purslų, ku-

riems yra 3,5 mlrd. metų, tyrimai rodo, kad 
natrio juose yra 40 kartų daugiau negu kalio. 
Greičiausiai, spėja mokslininkai, gyvybė gimė 
sausumoje, geotermiškai aktyviuose rajonuose.

Molis kaip katalizatorius

Pasak dr. A.Mulkidžaniano, Kamčiatkos 
geo terminių laukų garų ir dujų kondensatų che-
minė analizė rodo, kad kaip tik juose yra visų 
tų Mendelejevo lentelės elementų, kurie buvo 
būtini pirmosioms gyvoms ląstelėms. Šie garai 
kondensuodamiesi sudarydavo balas ir ežeriu-
kus, išklotus aktyviais mineralais. Būtent mo-
lis tų vandens telkinių krantuose galėjo būti 
inkubatorius, kuriame gimė gyvybė. Pirmą kar-
tą šią hipotezę anksčiau iškėlė škotas chemikas 
Aleksandras Keirnsas Smitas. Jis manė, kad 
pirmosios „gyvybės plytos“ atsirado molingų 
uolienų mikroporose, atliekančiose „smėlio 
formelių“ funkciją. Šią mintį eksperimentais 
patvirtino biochemikas Džeimsas Ferisas iš 
Niujorko gyvybės atsiradimo tyrimo centro. Jis 
atliko bandymus su montmorilonitu - tai plo-

Kaip pasakojama Biblijoje, Dievas pirmąjį žmogų sukūrė iš molio ir įkvėpė jam gyvy-
bę. Savo ruožtu mokslas iškėlė hipotezę, pagal kurią gyvybė atsirado vykstant che-
minėms reakcijoms „pirmapradėje sriuboje“, o paskui evoliucija padarė savo darbą. 
Buvo manoma, kad toks „viralas“ buvo vandenynas. Taip buvome mokomi mokykloje. 
Tačiau šiuolaikiniai mokslininkai daro paradoksalią išvadą: moksliniu požiūriu molio 
kandidatūra būti „pirmaprade“ medžiaga yra daug tinkamesnė.
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Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kul-
tūros organizacija (UNESCO) neseniai pa-
skelbė į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą 
įtraukianti Hebrono senamiestį, taip sukel-
dama Izraelio įtūžį dėl organizacijos palanku-
mo palestiniečiams.

12 balsų prieš tris - dar šešiems komite-
to nariams susilaikius - UNESCO nusprendė 
suteikti pasaulio paveldo objekto statusą oku-
puotame Vakarų Krante esančio Hebrono 
miesto senamiesčiui. Šiame mieste gyvena 
per 200 tūkst. palestiniečių ir keli tūkstančiai 
žydų naujakurių.

Izraelio užsienio reikalų ministerijos ats tovas 
Emanuelis Nahšonas (Emmanuel Nahshon) iš 
karto pasmerkė šį UNESCO sprendimą, pava-

dindamas tai „moraline dėme“ ir pareikšdamas, 
kad tai paneigia žydiškąją šio miesto istoriją.

„Ši nereikšminga organizacija propaguoja 
MELAGINGĄ ISTORIJĄ. Gėda UNESCO,“ - 
socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis po to, 
Pasaulio paveldo komitetas Varšuvoje slaptu 
balsavimu priėmė šį sprendimą.

Palestiniečių inicijuotoje rezoliucijoje 
skelbiama, kad Hebrono senamiestis kartu 
su teritorijomis, kuriose gyvena žydų nauja-
kuriai, turi išskirtinę visuotinę vertę.

Ši rezoliucija buvo svarstoma skubos tvar-
ka, nes objektui kyla pavojus. Palestiniečiai 

kaltina Izraelį mieste vykdant itin daug pa-
žeidimų, įskaitant vandalizmą ir gyventojų 
turto gadinimą.

Teigiama, kad Hebronas - vienas seniausių 
pasaulio miestų, įkurtas dar eneolito periodu 
(daugiau kaip 3000 m. pr. Kr.). Skirtingais is-
torijos laikotarpiais jis buvo užkariautas romė-
nų, žydų, kryžininkų ir mameliukų.

Mieste yra žymusis Patriarchų kapas - vie-
ta, kurioje amžinojo poilsio atgulę Abraomas, 
Izaokas ir Jokūbas. Jį vienu svarbiausių religi-
nių objektų laiko tiek musulmonai, tiek žydai.

Eltos inf.

ĮDOMYBĖS

Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kul- Vienas seniausių pasaulio miestų - Vakarų Krante esantis Hebronas 
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Biblija nemeluoja: gyvybė tikrai gimė iš molio
nasluoksnis molis, kuris gali smarkiai išbrinkti. 
Iš jo, be kita ko, gaminami ir kačių tualeto už-
pildai. Paaiškėjo, kad šis molis gali tapti katali-
zatoriumi, padedančiu organinėms molekulėms 
susiderinti. Paprasčiausios protoląstelės, padė-
tos ant molio paviršiaus, iškart pradėjo formuo-
tis 100 kartų greičiau! Molinis „sluoksniuotas 
pyragas“ (atstumas tarp sluoksnių gali sudary-
ti 1-2 nanometrus) yra tarsi cheminė kempinė, 
kuri sugeria vandenį, metalų druskas, organi-
nius junginius ir duoda pradžią cheminėms re-
akcijoms tarp jų. O paskui apsaugo nuo UV spin-
duliuotės, kuri naikino viską Žemėje, senovėje 
neturėjusioje atmosferos.

O neseniai buvo paskelbti Kentukio univer-
siteto ir Masačusetso technologijų instituto 
bendro tyrimo rezultatai. Jiems pavyko šį „gy-
vą molį“ susintetinti vos per 20 valandų, esant 
90 laipsnių pagal Celsijų temperatūrai ir įpras-
tam atmosferos slėgiui. Liko tik iš negyvos me-
džiagos „moliniame mėgintuvėlyje“ gauti visiš-
kai gyvą (dabar mokslininkai vis dėlto gauna 
tam tikrą gyvo organizmo surogatą), ir žmogaus 
kilmę iš molio bus galima laikyti įrodyta.

EP
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KaleidosKopas

„Nuostabiausia didžiažiedžių naktenių sa-
vybė yra žiedai. Kartais jie būna labai dideli: 
iki 40 cm aukščio su 30 cm skersmeniu. Kita 
savybė - pumpurai skleidžiasi likus valandai 
iki saulėlydžio. Žiedai nuvysta saulei tekant. 
Šis reginys vyksta kartą per metus, birželio 
arba liepos mėnesį. Dėl to, kad žiedai sklei-
džiasi naktį, kaktusas vadinamas „nakties ka-
raliene“, - pasakojo vyr. botaninių kolekcijų 
kuratorė dr. Judita Varkulevičienė. Anot jos, 
trumpas naktinis žydėjimas paaiškinamas 
dviem priežastimis: naktį yra vėsiau nei dieną, 
žiedas išgarina mažiau drėgmės. Antra prie-
žastis - augalo žiedus apdulkina šikšnospar-
niai, kurie skraido naktimis.

Didžiažiedžio naktenio augavietė - Pietų 
Amerikos šiaurinė pakrantė, Meksika ir Argen-
tina. Šiuo metu laukinių šio kaktuso augaviečių 
išlikę nedaug. Tačiau jis plačiai auginamas kaip 
dekoratyvinis ir vaistinis augalas. Natūraliomis 
sąlygomis ilgi didžiažiedžio naktenio stiebai api-
pina medžių kamienus, o šaknys kabo ore arba 
šliaužia akmenuotais šlaitais. Stiebo skersmuo - 
iki 3 cm, o ilgis gali siekti 15-20 metrų. Nakte-
nio vaisius - raudona ovalios formos uoga. Au-
galo stiebai ir žiedai naudojami vaistų gamybo-
je, gaminamos tinktūros, širdies bei nervų lašai. 
Vaistų gamybai renkami jauni kaktuso ūgliai ir 
jo žiedai. Vaistinė žaliava yra renkama vasarą.

Lotyniškas augalo pavadinimas kalba apie 

šviesiuosius, didžiuosius mėnesienos žiedus. 
„Naktiniame kaktuse“ susikaupę mikroele-
mentai pasižymi drėkinamosiomis ir nuo ža-
lingo ultravioletinių spindulių poveikio sau-
gančiomis savybėmis. Todėl šiuo kaktusu do-
misi ne tik botanikai, bet ir kosmetologai.

San Fermino bėgimo su buliais festivalis 
kasmet į Pamploną sutraukia tūkstančius 

adrenalino fanatikų iš viso pasaulio
EPA-Eltos nuotr.

„Nakties karalienės“ akimirkos grožis
VDU botanikos sode pražydo didžiažiedis naktenis (Selenicereus grandiflorus). Itin trumpu 
naktiniu žydėjimu pasižymintis augalas išskleidė keturis žiedus, kurių grožį pavyko įamžinti.
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Švedijoje - tik moterims 
skirtas muzikos festivalis

Atsižvelgiant į pranešimus apie iš-
prievartavimus ir seksualinį smurtą 
prieš moteris Švedijos festivaliuose, ko-
mikė Ema Niker (Emma Knyckare) nu-
sprendė šalyje surengti muzikos festiva-
lį, kuriame galės dalyvauti tik moterys.

Tokia idėja moteriai kilo po to, kai 
spaudoje pasirodė pranešimai apie seksua
linius nusikaltimus didžiausiame Švedi-
jos muzikos festivalyje „Bravalla“. „Ką 
manote apie tai, kad būtų surengtas tikrai 
šaunus festivalis, kuriame bus laukiamos 
tik moterys?“,  socialinio tinklo „Twitter“ 
paskyroje rašė moteris. Ji pridūrė, kad toks 
festivalis vyks tol, kol vyrai išmoks tinka-
mai elgtis. Praėjus dienai po tviteryje pa-
skelbtos žinutės moteris patvirtino planus 
apie festivalį: „Pirmasis Švedijos roko fes-
tivalis be vyrų įvyks kitą vasarą“.

italijoje - įstatymas  
„prieŠ garsenybes“

Italijos parlamentarai balsavo už 
įstatymo projektą, kuriuo būtų reguliuo-
jamos garsenybių viešinamos asmenu-
kės, kuriomis reklamuojamos kokios 
nors prekės.

Konkurencijos įstatymo pataisomis nu-
sitaikyta į žinomus tinklaraštininkus ir di-
delę įtaką socialiniuose tinkluose turinčius 
asmenis, kurie savo paskyrose socialiniuo-
se tinkluose reklamuoja įvairius produktus. 
Dažniausiai tokios garsenybės aiškiai ne-
nurodo, kad joms buvo sumokėta už pavie-
šintus reklaminius įrašus ar nuotraukas.

Daugybę sekėjų „Facebook“, „Insta-
gram“ ir „Twitter“ tinkluose turintys 
šiuo metu žmonės daug pasipelno, savo 
paskyrose reklamuodami prekių ženklus.

Remiantis naujuoju įstatymu, Itali-
jos vyriausybė turėtų įvesti tokio pobūdžio 
reklamos reguliavimą ir nustatyti taisyk
les, kad socialinių tinklų vartotojai būtų 
aiškiai informuoti apie reklamą. Tokios 
taisyklės jau galioja JAV ir Jungtinėje Ka-
ralystėje: čia garsenybės privalo prie įmo-
nių apmokėtų reklaminių žinučių pridė-
ti grotažymes #ad (liet. reklama) arba 
#sponsored (liet. apmokėta).

Kai kurie Italijos dienraščiai patai-
sas jau praminė įstatymu prieš garseny-
bes, kurių priešakyje  bene garsiausia 
šalyje mados tinklaraštininkė, daugybę 
tokio pobūdžio žinučių ir nuotraukų su 
paslėpta reklama paskelbianti Kiara Fe-
rani (Chiara Ferragni).

įdomu

KaleidosKopas

Pamplonoje (Ispanija) vyko viso pasau-
lio dėmesį kasmet prikaustantis San Fer-
mino festivalis.

Savaitę trunkančio festivalio metu bė-
gimas su buliais kasdien prasidėdavo 8 val. 
ryto ir dažniausiai trukdavo 3-5 minutes. 
Per festivalį surengiami aštuoni tokie ren-
giniai. Kaip ir kasmet, neišvengta nelai-
mių. Jau pirmąją San Fermino festivalio 
dieną per bėgimą su buliais Pamplonoje 
buvo sužaloti du vyrai. Vienas patyrė bu-

liaus durį į krūtinę, kitas - į pilvą. Antrąją 
festivalio dieną taip pat smarkiau sužaloti 
du vyrai. Vienam bulius dūrė į sėdmenis, o 
kitam - į ranką. Jie atsidūrė ligoninėje. Ir 
kitomis dienomis neišvengta nelaimių. Į 
keturias minutes trunkantį bėgimą buvo 
išleidžiami 6-7 buliai. San Fermino festiva-
lį visame pasaulyje išgarsino amerikiečių 
rašytojas Ernestas Hemingvėjus (Ernest 
Hemingway), 1926 metais parašęs romaną 
„Fiesta“.

Per bėgimą su buliais  
Pamplonoje neišvengta sužalojimų

Siauromis senamiesčio  
gatvelėmis pasileidę buliai  
sužeidžia ne vieną bėgimo dalyvį

VDU botanikos sode nuo saulėlydžio iki 
saulėtekio žydėjo didžiažiedis naktenis, 
vadinamas „nakties karaliene“

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.
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Scena

Gaivališkas talentas, anksti atvėręs soli-
džių koncertų salių duris, - jo žavesį pajus 
vilniečiai ir sostinės svečiai, apsilankę for-
tepijono rečitaliuose. Juose liepos mėnesį 
Kristupo vasaros festivalis supažindins su 
Šarūnu Meškiu, Ieva Dūdaite ir Paulina 
Dūmanaite.

Nors pristatant atlikėjus yra įprasta pir-
miausia išvardinti jų kūrybinius pasiekimus, 
ši taisyklė negalioja kalbant apie ciklą pradė-
siantį pianistą Š.Meškį. Nors jam nuo pat ma-
žumės pažįstamas ir konkursinis jaudulys, ir 
pergalių skonis, ir geriausios Europos kon-
certų salės, ir didžiausi šalies orkestrai, vis 
dėlto daugybės pasaulio muzikos klausytojų 
širdis jis pavergė kartu su Šarūnu Mažeika 
neseniai sukurtu vaizdo klipu.

Sujungęs stulbinantį Nidos grožį su me-
lancholiška Jano Tierseno (Yann Tiersen) 
kompozicija, atlikėjas šio kompozitoriaus ini-
cijuojamame konkurse „MyEUSA“ pelnė ap-
dovanojimą, geriausio atlikėjo titulą ir specia
lųjį prizą. Liepos 15 d. 20.30 val. Šv. Kot
rynos bažnyčioje pianistas Š.Meškys siųs 
„Linkėjimus iš Monmartro“, atlikdamas įsta-
biausius kompozitoriaus J.Tierseno kūrinius 
fortepijonui.

Liepos 22 d. Vytauto Kasiulio dailės 
muziejuje keliauti „Paskui savo svajonę“ kvies 
pianistė I.Dūdaitė. Pradėjusi skambinti vos 
šešerių, šiandien jauna pianistė gali pasigirti 
puikia tarptautine karjera. I.Dūdaitės repertu-
aras varijuoja nuo baroko iki šiuolaikinės mu-
zikos, ji žavi menine pasirodymų kokybe ir sce-
nine charizma. I.Dūdaitė atvirauja, kad jos pro-
fesija  tai jos svajonė. Kaipgi atrodo įsikūnijusi 
svajonė, pamatykite patys liepos 22 d. 16.30 
val., skambant V.A.Mocarto, J.Bramso, A.Pia-
colos ir kt. kūriniams.

Į P.Dūmanaitės pasirodymą Kristupo va-

saros festivalis kviečia drauge su Mstislavo 
Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondu. 
Daugiau nei 14 premijų tarptautiniuose kon-
kursuose visoje Europoje pelniusi, neseniai 
„Ciudad de Albacete“ laurus nuskynusi pia-
nistė ypač vertinama už L.van Bethoveno ir 
F.Šopeno kūrinių interpretacijas. Iš Anykščių 
kilusi 26erių atlikėja jau kurį laiką gyvena 
Ispanijoje  Barselonoje ji baigė Katalonijos 
muzikos akademiją. Po reikšmingos pergalės 
Albasetės miesto pianistų konkurse lietuvės 
vardas nuolatos puikuojasi koncertų afišose, 
o ji pati džiaugiasi galėdama atstovauti Lie-
tuvai: „Tai, kad esu kilusi iš nedidelės šalies, 
visiškai netrukdo siekti savo tikslų. Atvirkš-
čiai, išsiskiriu iš ispanų ne tik savo vardu, bet 
ir skambinimo maniera.“

Koncerte „Sonatos ir fantazijos“, 
vyksiančiame liepos 29 d. 16.30 val.  
V.Kasiulio dailės muziejuje, P.Dūmanaitė 
atliks L.van Bethoveno, F.Šopeno, A.Skriabi-
no ir S.Rachmaninovo kūrinius.

„Laisvalaikio“ inf.

Fortepijono rečitaliuose - 
svajonės, fantazijos ir Monmartro žavesys

Paulina 
Dūmanaitė

Šarūnas Meškys
Organizatorių nuotr.

Ieva Dūdaitė
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Datos

- Kai pirmą kartą išbandėte jėgas kino 
aikštelėje, kaip įsivaizdavote savo tolesnę 
karjerą?

- Maniau, kad būsiu dramų aktorius. Pra-
dėjau vaidinti būdamas vos 7 metų. Užaugau 
mieste, menininkų namuose. Mano tėtis bu-
vo teatro direktorius. Kai pradėjau vaidinti, 
veiksmo filmų dar nebuvo tiek daug. Net lai-

kui bėgant ir keičiantis išvaizdai, veiksmo 
herojus vis dar nebuvo mano tikslas. 

- Po kurio laiko persikraustėte į va-
karus, į Holivudą. Koks buvo pirmas 
įspūdis apie šią aktorių kalvę?

- Pamenu, dirbau apsaugininku naktiniuose 
klubuose. Prieš išvažiuodamas atsisveikinau su 

savo kolegomis, o jie paklausė, ką aš ketinu veik-
ti. Aš atsakiau, kad vaidinau visą savo gyvenimą, 
todėl dabar keliauju į Holivudą, kad tapčiau kino 
žvaigždė. Bet kai atvykau, negalėjau susirasti 
net agento. Vaikščiojau po atrankas, bet galiau-
siai teko įsidarbinti telerinkodaros kompanijoje, 
kur telefonu pardavinėjau visokius daiktus.

- Ką darėte vėliau?
- Pamačiau režisieriaus Roberto Rodrigeso 

(Robert Rodriguez) filmą „Muzikantas“, kurį 
jis sukūrė vos už 7 tūkst. dolerių. Tada pagal-
vojau - kodėl turiu maldauti kieno nors, kad 
duotų man vaidmenį, jei jį galiu susikurti pats. 
Perskaičiau daug knygų apie filmų kūrimą, su-
kūriau filmo siužetą, aplankiau įvairias organi-
zacijas, kurios galėtų paremti, bet galiausiai su-
pratau, kad pinigų vis tiek neužteks. Tuomet 
išgirdau vieną frazę: „jei negali padaryti visko, 
daryk tai, ką gali“. Nusprendžiau sukurti trum-
pametražį filmą „Multi-Facial“. Jame papasako-
jau savo istoriją apie tai, kaip sunku gauti vaid-
menis kine. Filmą sukūriau per tris dienas, o 
jis kainavo 3 tūkst. dolerių. Kūriau jį su skolin-
ta vaizdo kamera, montavau senoviniu būdu, 
nes dar nebuvo kompiuterių. Bet buvo labai 
įdomu. Žinote, žmonės dažnai sako, kad nori 
sulaukti sėkmės, pasiekti populiarumo viršūnę. 
Bet ne čia slypi džiaugsmas. Džiaugsmas yra pa-
ti kelionė tos viršūnės link. Mano pirmasis filmas 
buvo įtrauktas į 1995-ųjų Kanų kino festivalio 
programą ir ten sulaukė audringos reakcijos. 

- Šis filmas jums atvėrė kelius į kino 
industriją. Šiandien galite pasigirti ne tik 
pagrindiniais vaidmenimis populiariuose 
filmuose, milžiniškais honorarais, bet ir 
gerbėjų gausa. Esate pirmasis aktorius, ku-
ris „Facebook“ paskyroje turi 100 milijonų 
sekėjų. Kaip manote, socialinės medijos 
padeda aktorius pamatyti iš kitos pusės?

- Be abejo. Tik tokiu būdu galiu su savo 
gerbėjais pasidalyti vaizdo įrašu, kur per Va-
lentino dieną dainuoju savo mylimajai ir savo 
vaikų motinai. Kaip kitaip žmonės tai pama-
tytų? Be to, „Facebook“ padėjo man susipa-
žinti su Marku Cukerbergu (Mark Zucker-
berg), su kuriuo bendrauju iki šiol.

- Esate vadinamas veiksmo filmų he-
rojumi. Kaip manote, kokią vietą Holi-
vude užima tokie veiksmo herojai?

- Klausimas, ar jie iš tikrųjų egzistuoja. Yra 
filmų, kurie turi veiksmo elementų, bet kartu 
juose yra ir komiškų ar romantiškų situacijų. 
Nėra mokyklos, kurią reikėtų baigti norint tap-
ti veiksmo filmų herojumi. Net ir filme „Vėjo 
nublokšti“ yra veiksmo scenų, bet dėl to Klar-
kas Geiblas (Clark Gable) netampa veiksmo 
herojumi. Man atrodo, kad šis terminas buvo 
sugalvotas Holivude daugiau tam, kad apibrėž-
tų tokių aktorių kaip Arnoldas Švarcenegeris 
(Arnold Schwarzenegger) išvaizdą. Kita vertus, 
gal šis terminas tik prasimanymas. 

V.Dyzelis:

Jis greitas ir įsiutęs. Matyt, niekam nekyla klausimas, apie ką sukasi kalba. Aktorius 
VinAs Dyzelis (Vin Diesel) neatsiejamas nuo veiksmo filmų, o be jo neįsivaizduojama 
nė viena filmo „Greiti ir įsiutę“ dalis. Kitą savaitę Holivudo žvaigždė švęs 50 metų jubi-
liejų. Pusę amžiaus nugyvenęs aktorius, panašu, kad vis dar toks pat greitas ir įsiutęs.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Vinas Dyzelis (Vin Diesel) su gyvenimo drauge 
Paloma Chimenes (Paloma Jimenez)

EPA-Eltos nuotr.

Pirmą vaidmenį  
sau susikūriau pats

n Vino Dyzelio tikrasis vardas Markas Sinkleras 

(Mark Sinclair)
n Jis gimė 1967 m. liepos 18 d. JAV

n Savo karjerą kine pradėjo 1975 m. 

n Nuo 2007 m. gyvena su savo partnere modeliu 

Paloma Chimenes (Paloma Jimenez, 33)

n Kartu pora augina tris vaikus - dukrą Hanę (Hania, 9), 

sūnų Vincentą (Vincent, 7) ir dukrą Pauliną (Paulin, 2)

DOsJĖ
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2017 m. liepos 14-20 d.

Greta Zazza:
Negaliu gyventi vienos 
dainos sėkme

Interviu su atlikėja Greta Sliaužyte  - 40 p.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ 

- Po jūsų pasirodymo „Eurovizijos“ 
atrankoje praėjo jau nemažai laiko. Api-
bendrinant, ką davė šis konkursas? 

- „Eurovizija“ davė labai daug taip reika-
lingos patirties, pažinčių ne tik Lietuvoje, bet 

ir Švedijoje. Dėl šio konkurso ir ypač dėl to, 
kad užsienio klausytojai, žurnalistai ir šiaip 
„Eurovizijos“ gerbėjai mano dainą įvertino itin 
palankiai, tikrai sulaukiu pasiūlymų koncer-
tuoti, pasirodyti įvairiuose renginiuose. Tačiau 
šiuo metu man svarbiausia naujos muzikos 
kūryba. Negaliu gyventi vienos dainos sėkme. 

- Ryžotės dalyvauti „Lietuvos balse“. 
Pas kurį mokytoją norėtumėte patekti?

- „Lietuvos balse“ nusprendžiau daly-
vauti dėl aukštos muzikinės kokybės, prie 
kurios daugiausia prisideda ir mokytojai. Jie 
šiais metais visi tiesiog „perliukai“. Jei ga-
lėčiau pasirinkti vieną, juo būtų Donatas 
Montvydas. Mūsų muzikiniai skoniai ir po-
žiūris į darbą sutampa. 

- Gyvenate ir dirbate Švedijoje. Jei pa-
teksite į „Lietuvos balsą“, kaip suderin-
site darbą ir gyvenimą tarp Švedijos ir 
Lietuvos?

- Muzika yra mano prioritetas. Švedijoje 
esu, nes čia tiesiog patogiau dirbti su prodiu-
seriais, dainų autoriais, bet mano muzikiniai 

AŠTRUS ŽVILGSNIS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

Lietuvos rytas TV 4,3%
TV1 4,1%
TV6 3,9%
NTV Mir Lietuva 3,6%
PBK 2,5%

TV8 2,5%
Info TV 2,3%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,8%
Liuks! 0,4%

Lietuvos rytas TV 5%
TV1 4,4%
TV6 3,4%
NTV Mir Lietuva 3,3%
Info TV 2,9%

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

LNK 13,2%

TV3 12,9%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3%

LNK 14,1%

TV3 14%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 LNK 7,3

2 TV3 ŽINIOS TV3 7,1

3 LNK ŽINIOS LNK 6,0

4 12 KĖDŽIŲ LNK 5,3

5 DAMBRAUSKO IR GRUPĖS 
       KONCERTAS „PRISILIESK“ LRT  5,2

6 TAUTIŠKOS GIESMĖS GIEDOJIMAS TV3 4,9

7 TĖVELIO DUKRYTĖS TV3 4,8

8 DĖMESIO CENTRE. 
       AKTUALIJŲ VALANDA LRT  4,6

9 PANORAMA LRT  4,6

10 PELENĖS ISTORIJA. 2 RODYMAS LNK 4,6
Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. liepos 3-9 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,1%BTV 6,5%

Atidėtas 
žiūrėjimas 

8%

LRT Televizija 
9,5%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
9,6%

Kiti  
kanalai 24,8%

Kiti  
kanalai 22,7%

ETERIO ŽMONĖS

Greta Zazza dėl muzikos aukoja standartinį gyvenimo modelį

Jauna atlikėja GRETA SLIAUŽYTĖ (26), geriau žinoma Gretos Zazza sceniniu slapyvar-
džiu, gerai žino - jei nieko nedarysi, gerbėjai greitai tave pamirš. „Eurovizijos“ atrankoje 
daugelį savo jaunatviška energija ir profesionaliu balsu sužavėjusi Greta šiandien ne tik 
toliau dirba su prodiuseriais ir muzikos kūrėjais Švedijoje, bet ir skinasi kelią Lietuvoje - 
savo jėgas ji bando „Lietuvos balso“ atrankose. Mergina prisipažįsta, kad labai norėtų 
patekti į Donato Montvydo komandą, bet kad ir kas benutiktų, ji žada nenuleisti rankų 
ir toliau siekti savo svajonių. 

Eg
id
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us

 Ja
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o 
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r. 
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keliai mane blaško tarp dviejų šalių. Smagu, 
kad kol kas pavyksta viską derinti, tikiuosi, 
taip bus, ir jei pateksiu į „Lietuvos balsą“. 
Bet ne paslaptis - oro uostuose ir lėktuvuose 
mane sutikti galima labai dažnai.

- Kuo skiriasi pramogų pasaulio už-
kulisiai ten ir čia, Lietuvoje?

- Sunku pasakyti. Švedai yra labai santūrūs 
žmonės, dažnai ne viską, ką galvoja, pasakys, 
lietuviški užkulisiai daug „natūralesni“. 

- Kodėl Švedija? Juk prasimušti Lie-
tuvoje būtų lengviau...

- Vienas žodis - „kokybė“. Nors džiugu, 
kad lietuvių „gaminta“ muzika vis dažniau 
atitinka tarptautinius standartus. 

- Papasakokite, kuo užsiimate Švedi-
joje šiuo metu? 

- Dirbu restorane, laisvu nuo darbo metu 
stengiuosi kuo daugiau laiko praleisti studijo-
je, vokalo pamokose arba mezgant reikalingus 
ryšius. 

- Ko lietuviško ten labiausiai pasigen-
date?

- Taip dažnai būnu Lietuvoje, kad pasiilg-
ti labai ir nespėju. Pasiilgčiau juodos ruginės 
duonos, bet švedai ją irgi valgo. 

- Kokių turite svajonių muzikiniame 
savo kelyje?

- Tiesiog noriu natūraliai keliauti savo 
muzikiniu keliu ir žiūrėti, kur tai mane nuves. 
Bet neslėpsiu, „Eurovizija“ yra viena iš mano 
didžiųjų muzikinių svajonių. 

- Kokį kelią populiarumo link patar-
tumėte rinktis jauniems atlikėjams - te-
levizijos projektai, konkursai ar koncer-
tai klubuose?

- Šiandieniame socialinių medijų pasau-
lyje yra daug būdų, kaip išpopuliarėti. Tele-
viziniai projektai - tiesus kelias į žinomumą. 
Variantų daug, bet svarbiausia, mano nuo-
mone,  kokybė. Kad išsiskirtum iš visos 
masės, reikia daug darbo, talento ir sėkmės.

- Kas daro didžiausią įtaką sėkmei 
scenoje? Darbas, talentas, prodiuseriai, 
išvaizda, balsas?

- Viskas, ką išvardinote. Tik Švedijoje iš-
vaizda ne tokia svarbi. Arba, tiksliau, svarbus 
išvaizdos išskirtinumas, savitumas, bet ne 
tiek standartinis grožis. 

- Ką tenka aukoti dėl muzikos savo 
kasdieniniame gyvenime?

- Tenka aukoti standartinį sėkmingo gy-
venimo modelį - mokyklą, studijas, karjerą, 
vestuves, būsto paskolą...

- Ką veikiate laisvalaikiu?
- Laisvalaikiu stengiuosi rūpintis savo 

kūnu ir siela. Mano gyvenimo būdas su-
kelia daug streso, todėl dėmesį skiriu 

sveikai mitybai, miegui ir skaitymui. 

- Kokiems savo principams niekada 
nenusižengtumėte dėl scenos ir muziki-
nės karjeros?

- Neužsiimčiau nesąžininga veikla, o visa 
kita yra meninė išraiška, todėl kažkokių limi-
tų ar barjerų nusibrėžusi nesu. 

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Greta Zazza dėl muzikos aukoja standartinį gyvenimo modelį

Greta Zazza neslepia - didžioji „Eurovizijos“ 
scena yra viena iš jos svajonių 

„Fotogenijai“ nuotr.
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 20.30  „Moterų daktaras“  8.35  „Džiunglių būrys 
  skuba į pagalbą“

 22.35  „Virš įstatymo“ 13.30  „Amžina meilė“  15.30  „Pamilti vėl“

 TV8
6.25 Teleparduotuvė. 6.40 TV Pagalba (N-7). 
8.25 „Šunyčiai patruliai“. 8.55 Senoji anima-
cija. 9.55 Romantinė komedija „Šokis hipho-
po ritmu 3“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Romantinė komedija „Pamergė 
pagal užsakymą“ (N-7). 23.10 „Skandalas“ 
(N-7). 0.05 „Dingę laiškai“ (N-7). 1.05 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Raudoni kal-
nai“. 14.15 Padriki užrašai su D.Krylovu. 15.05 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Lauk manęs. 
18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.32 Ju-
morina. 21.30 Rusijos futbolo super taurė 2017. 
„Spartakas“ - „Lokomotyvas“. 23.30 „Baltosios 
Sankt Peterburgo naktys“. 1.25 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 Juodas 
darbas. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tiesiogi-
nis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Anšlagas ir 
Kompanija“. 23.30 Festivalis „Slavianskij bazar“. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.15 Čapman 
paslaptys. 14.00 „Kosminių istorijų diena“. 14.55 
Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.50 „Pa-
gunda“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.35 Mums 
net nesisapnavo. 0.20 „Enigma“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro 
sugrįžimas2“. 11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 9“. 16.30 „Mentų karai 9“. 18.25 
Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 „Kitas majoras 
Sokolovas“. 23.40 Jutos koncertas „Mano arti-
mieji“. 1.30 „Kurtinys“. 3.30 Mes ir mokslas. 
Mokslas ir mes. 4.20 „Šamanas 2“. 

 TV PolonIa
7.55, 19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 
Naminukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, 
Polonija. 13.05 Paragauk su Senkevičiumi. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „107 kambarys“. 
14.25 „Aukštesnioji jėga“. 15.20 „Komisaras 
Aleksas“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 Pramoginė 
laida. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50, 1.15 Istorijos ratas. Kolomyja. 19.55 
„107 kambarys“. 20.25 Istorijos aktualijos. 
20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Raganius“. 23.45 
Čempionų vakaras. 0.45, 6.10 „Laukinė Len-
kija“. 1.50 Laida iš salų. 4.40 „107 kambarys“. 

 TV1000
8.10 „Bukas ir bukesnis“. 10.20 „Planeta 51“. 
12.15 „Galvų medžiotojai“. 14.15 „Patriotas“. 17.25 
„Ponas Niekas“. 20.10 „Iliuzionistas“. 22.20 „Am-
žinos meilės laiškai“. 0.40 „Labai bloga mokytoja“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Gara-
žų auksas. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 2.50 
Nuodų medžiotojai. 22.00, 3.40 Būsto gelbėjimo 
operacija. 23.00, 4.30 Kas dedasi Žemėje? 24.00 
Nemėginkite pakartoti 2.00 Megatraukiniai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbu-
čių verslas. 12.00, 16.00, 22.00, 3.00 Teksaso sti-
lius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 4.00 Namų medžiuose gyventojai. 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Bembis“.
21.00 Fantastinis 

veiksmo f. „Iksmenai. 
Praėjusios ateities 
dienos“ (N-7).

23.40 Komedija 
„Nepatyręs“ (S).

1.45 Veiksmo trileris 
„Gynybos kodas“ 
(N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.55 TV serialas 

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Kruvinas  
deimantas“ (N-14).

23.55 Kriminalinis 
trileris  
„Oušeno tryliktukas“ 
(N-7).

2.10 Kriminalinė 
drama „Zodiakas“ 
(N-14).

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

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

me nės daktaras 1“.
11.50 Svarbios detalės.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 1“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Trileris „Virš 

įstatymo“ (N-14).
0.25 Lietuva mūsų lūpose.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).

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

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

8.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

9.30 Ekstrasensų mūšis.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

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

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

nės (N-7).
21.30 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Galva ar 
uodega“ (N-14).

23.35 Trileris „Palikti van-
denyne“ (N-14).

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

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

2.45 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Galva ar 
uodega“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Chiromantas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ (N-7).
1.15 „Leningradas. Poka-

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

„Krokodilų koledžas“.
3.40 „Admirolas“.
4.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
5.15 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.05 Dokumentinis f. 

„Krokodilų koledžas“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.05 Tikri vyrai. 
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35  „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Devyni mėnesiai 

gimdoje. Lemtingi 
pokyčiai“. 3 d. 

13.05 Lietuvos patriotai. 
14.05 Euromaxx.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

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

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

„Žalumose“.
21.30 Muzika gyvai. 
23.20 Projektas Pi.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras.
1.25 Durys atsidaro. 

 23.35  „Palikti 
  vandenyne“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.45 „Būrėja“.
9.45 „Juodieji meilės 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
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 Kriminalinė drama 

„Protu nesuvokiama“.
0.55 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“.
3.25 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.10 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kraujas tirš-
tesnis už vandenį“.

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

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

0.50 Veiksmo f. „Greitis“ 
(N-7).

2.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

10.30 Siaubingi 
namai.

11.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

12.00 Romantinė drama 
„Pakeliui  
į amžinybę“  
(N-7).

13.50 Pinigai iš 
nieko.

14.50 Veiksmo 
nuotykių f. 
„Nibelungų lobio 
medžioklė“ (N-7).

17.00 Noriu šio 
automobilio.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Angelas širdyje“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Kino automobiliai.
21.00 Pagaliau 

penktadienis! „Du 
vaikai, žmona ir 
dukra“ (N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 Lisa Stansfield 
koncertas  
„Live in Manchester“. 
2014 m.

„PAMERGĖ PAGAL UŽSAKYMĄ“
Romantinė komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Anne Fletcher.
Vaidina: Katherine Heigl, 
James Marsden, Malin Akerman.

Džeinė - romantiška, nesavanaudė 
idealistė. Galbūt dėl to 27 kartus 
pamerge vestuvėse buvusi moteris 
niekada nesusimąstė apie savo ves-
tuves. Tačiau vieną dieną susiruošia 
tekėti jaunesnioji Džeinės sesuo...

„OUŠENO TRYLIKTUKAS“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2007.
Režisierius: Steven Soderbergh.
Vaidina: George Clooney, 
Brad Pitt, Matt Damon.

Apsukrioji Denio Oušeno komanda 
susivienija, kad galėtų atkeršyti se-
nam sukčiui. Jie nutaria apšvarinti 
negailestingą kazino savininką Vilį 
Benką, kuris pakenkė vienam iš Ou-
šeno draugų. Šis sukčius nesavais pi-
nigais pasistatė viešbutį Las Vegase...

liepos 14 d. 

 12.00  „Pakeliui 
  į amžinybę“ 

 15.00  „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 

 21.00  „Be kaltės“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00, 20.10 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 
Užpultasis. 9.10, 14.40, 22.55 Lotynų Amerikos 
platybėse. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų vers-
las. 11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 
23.50 Žvejyba Amazonėje. 17.25, 21.05 Laukinė 
Indija. 18.20, 22.00, 1.40 Afrikos tankmėje. 

 SPORT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Klivlando 
„Cavaliers“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kinija. 6 d. Finalas 10.10 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 8 laida. 
10.40 Laida apie golfą. Lietuvos atvirasis golfo 
mėgėjų čempionatas. 11.30 „Čempionai LT“. 
Graplingas. Palanga. 1 d. 12.00 „Hunt the Wolf 
2017“. Laida apie keturračių sportą. 12.10 KOK 
K-1. Latvija. „Grand Prix“. 14.20 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kinija. 6 d. Finalas 15.20 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 8 laida. 15.50 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - FC „Heerenveen“. 17.50 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Oklahomos „Thunder“ - 
Portlando „Trail Blazers“. 20.00 Tiesiogiai. Leng-
voji atletika. Ispanija. 23.00 „Čempionai LT“. 
Graplingas. Palanga. 2 d. 23.30 KOK K-1. Latvija. 
„Grand Prix“. 0.40 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Oklahomos „Thunder“ - Portlando „Trail Blazers“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.40 Motosportas. Vokietijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 8.10 Motosportas. Vokietijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 9.30 Motosportas. Vokietijos 
MotoGP lenktynės. 10.55 „Formulė-1“. Didžio-
sios Britanijos GP treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija. 12.45 Futbolas. Europos lygos finalas. 
„Ajax“ - „Manchester United“. 14.55 „Formulė-1“. 
Didžiosios Britanijos GP treniruotė 2. Tiesioginė 
transliacija. 16.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Finalas. 19.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Juventus“ - „Real“. 22.00 Smiginis. US 
Masters turnyras. Antroji diena. Tiesioginė trans-
liacija. 2.00 „Formulė-1“. Austrijos GP lenktynių 
apžvalga. 3.00 „Trans World Sport“ žurnalas.

 EUROSPORT
7.00, 19.45, 21.00 Futbolas. UEFA Europos 
U-19 čempionatas. Gruzija. 9.30, 12.30, 15.30, 
2.30 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenkty-
nės. 11.00, 18.45, 1.30, 4.00 Lengvoji atletika. 
IAAF pasaulio jaunimo čempionatas. Kenija. 
13.30 FIFA futbolas. 14.00 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 14.30, 22.00, 
0.35, 5.30 Dviračių sportas. „Tour de France“ 
apžvalga su G.Lemondu. 21.55, 0.25 „Euro-
sport 2“ žinios. 23.00 Lengvoji atletika. Euro-
pos U-23 čempionatas. Lenkija.

„KRUVINAS DEIMANTAS“
Veiksmo tRileRis. JAV, Vokietija. 2006.
Režisierius: Edward Zwick.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly.

1999-ieji, pilietinis karas Siera Leonėje. Jaunas Pietų Afrikos kontrabandi-
ninkas Denis Arčeris verčiasi deimantų paieškos ir platinimo verslu. Pa-
tekęs į kalėjimą jis susipažįsta su juodaodžiu deimantų laukų darbininku 
Solomonu Vandžiu, kuris yra suradęs ir paslėpęs labai retą rožinį deimantą. 
Vyrukai leidžiasi į deimanto paieškas per riaušių draskomą šalį.

„12 GALIMYBIŲ“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: John Cena, 
Aidan Gillen, Ashley Scott.

Stropus ir savo darbą mylintis Nau-
jojo Orleano detektyvas Denis Fišeris 
užkerta kelią puikiai parengtai ir su-
planuotai grandiozinei vagystei. Fi-
šeriui pavyksta sučiupti ir patį vagys-
tės organizatorių - Mailsą Džeksoną. 

TV8
21.00

TV6
22.30

LNK
23.55

LNK
21.00

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

žmogus - voras“ (1).
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“.
9.00 TV serialas 

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

Lietuva, 2017, 
vedėjai: N.Pareigytė-
Rukaitienė ir 
D.Pankevičius.

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

11.00 Filmas šeimai „Laimin-
gas nelaimėlis“.

13.05 Komedija „Bilis 
Medisonas“ (N-7).

14.55 Filmas visai šeimai 
„Kaubojės ir angelai“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Burtininko mokinys“ 
(N-7).

21.45 Kriminalinė drama 
„Perl Harboras“ 
(N-7).

1.25 Fantastinis veiks-
mo f. „Iksmenai. 
Praėjusios ateities 
dienos“ (N-7).

6.30 Animacinis f. „Ogis 
ir tarakonai“.

6.55 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

7.20 Animacinis f. „Nicke-
lo deon“ valanda.  
Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. 
„Harvis Biksas“.

8.10 Animacinis f. „Kempi-
niukas Plačiakelnis“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.00 Animacinis f. „Ponas 
Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Animacinis f. 
„Pūkuoti ir dantyti“.

11.45 Nuotykių f. „TKKG 
ir paslaptinga proto 
mašina“ (N-7).

14.05 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Miško 
karys“ (N-7).

16.05 Nuotykių filmas šeimai 
„Hugo išradimas“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Rango“.
21.45 Romantinė komedija 

„Tami“ (N-14).
23.40 Romantinė komedija 

„Skaistuolė  
amerikietė“ (N-14).

1.25 Veiksmo trileris „Kruvi-
nas deimantas“ (N-14).

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

draugai“.
7.35 „Šervudo padauža 

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

sparnuočiai“. 1 d. 
13.05 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 3 d. 
14.05 TV serialas „Džesika 

Flečer 3“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Gimi nės. 

Gyvenimas tęsiasi 2“.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Mūsų legenda - 

Stasys Povilaitis. 
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Drama „Koko“ (N-7).
0.10 Trileris „Šnipų žaidi-

mas“ (N-14).

 18.05  „Gimi nės. 
Gyvenimas tęsiasi 2“

 21.45  „Perl Harboras“

ŠeŠtadienis

„PROTU NESUVOKIAMA“
Kriminalinė drama. JAV, Saudo Arabija. 2009.
Režisierius: Peter Hyams.
Vaidina: Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn, Michael Douglas.

Apygardos prokuroras Markas Hanteris garsėja griežtumu nusikaltėliams, 
todėl jis puikiai tinka gubernatoriaus pareigoms. Žurnalistas Nikolas išsi-
aiškina, kad prokuroras prieš įtariamuosius naudojo neleistinus įkalčius. 
Jis apsimeta nužudymo bylos įtariamuoju ketindamas atskleisti tiesą. 
Nikolo mergina Ela Kristal nė nenumano apie savo vaikino užduotį.

rekomenduoja

„BURTININKO MOKINYS“
Fantastinis nuotyKių Filmas. 
JAV. 2010.
Režisierius: Jon Turteltaub.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Alfred Molina, Monica Bellucci.

Manhatane tarp stiklinių dango-
raižių gyvena burtininkas Balta-
zaras Bleikas. Jis bando apsaugoti 
miestą nuo savo mirtino priešo, 
o norėdamas sustiprinti pajėgas, 
imasi ieškoti mokinio. Iš pirmo 
žvilgsnio paprastas vaikinas Dei-
vas netrykšta džiaugsmu, gavęs 
burtininko pasiūlymą jam padėti. 

„TAMI“
romantinė Komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Ben Falcone.
Vaidina: Melissa McCarthy, 
Susan Sarandon, Kathy Bates.

Tami gyvenimas apsiverčia aukš-
tyn kojomis, kai ji netenka darbo 
greitojo maisto restorane ir sužino, 
kad jos vyras apgaudinėja ją su kai-
myne. Tami nusprendžia keliauti į 
Niagaros krioklius, bet neturi nei 
pinigų, nei automobilio kelionei, 
taigi jai lieka viena išeitis - su savimi 
paimti močiutę Perl. Kelionės me-
tu paaiškėja daug įdomių dalykų.

„TRIGUBAS X“
VeiKsmo Filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Asia Argento, 
Samuel L.Jackson, Vin Diesel.

Ksanderio pragyvenimo šaltinis - jo 
pasiutiškų, keliančių šiurpulį žygių 
filmuota medžiaga. Joje užfiksuo-
tas ir šuolis su parašiutu iš vogtos 
mašinos, krentančios nuo 250 m 
aukščio tilto, ir nutrūktgalviškas 
leidimasis snieglentėmis, ir pana-
šūs triukai. 

TV3
19.30

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 8.00 Teletabiai. 8.30 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 11.30 Sva-
jonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 
Tėtis namuose (N-7). 14.55 Džeimio Oliverio 
kulinarinės kelionės. 15.55 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 19.05 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Drama „Antrasis šansas“ 
(N-7). 22.55 Romantinė komedija „Pamergė 
pagal užsakymą“ (N-7). 1.05 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7). 1.55 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 17.00 
Pasienio sargyba (N-7). 17.30 Farai (N-7). 
18.00 Savaitės kriminalai (N-7). 18.30 Išgyvenk, 
jei gali. 21.30 Yra, kaip yra (N-7). 23.30 Auto-
pilotas. 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 0.30 Yra, kaip yra (N-7). 3.30 Bus visko. 
4.25 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10 „Juokingi ka-
muoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.20 Animacija“. 7.50 
Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo žodis.  9.10 Idea-
lus remontas. 10.00 „Vrumizas“. 10.20 Skanėstas. 
11.25 Fazenda. 11.55 „Balsingasis KiViNas“. 15.25 
„Jumorina. Sočis“. 16.10 Vakaro naujienos. 16.30 
„Jumorina. Sočis“ (tęsinys). 20.00 Laikas. 20.20 
„Triguba apsauga“. 22.25 Melodrama „Dvi dienos“. 
23.55 „MaksimasMaksimas“. 0.45 „Grigorijus Lep-
sas. Po nuosmukio aukštyn“. 1.35 EURONEWS. 

 RTR PlANETA (BAlTIjA)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 8.20 „Šeimos 
detektyvas“. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.50, 14.30 „Virimo taškas“. 20.50 
„Gyvenimas išspręs“. 0.40 „Dangaus kregždės“. 

 REN
7.00 „Kareiviai“. 8.40-12.10 Kviestinė vakarienė. 
13.20 Pažink mūsiškius. 14.10 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 14.40 „Mintransas“. 15.25 Sąžiningas 
remontas. 16.05 Pati naudingiausia programa. 
17.00 „Pėdsekiai“. 19.25 Prajuokink komiką. 
20.00 „Įslaptinti sąrašai. 10 paslaptingų dingimų“. 
22.00 „Aidas iš praeities“. 1.25 Žiūrėti visiems! 

lNK
21.45

TV1
0.15

BTV
22.00

 10.00  „Pūkuoti ir 
  dantyti“
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6.45 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Press ralis 2017. 
Tarptautinės žurna-
listų lenktynės

9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 BBC dokumentika. 
„Pingvinų pašto 
tarnyba“.

11.50 Herbas arba 
skaičius.

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 sugrįži-
mas“ (N-7).

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

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo f. 

„Trigubas X“ (N-7).
0.20 Veiksmo f. „Pragaro 

vaikis“ (N-7).
2.35 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
4.00 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Grilio skanėstai.
9.35 „Likimo melodija“ 

(1) (N-7).
10.45 „Kapitonas 

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

„Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

Šv.Teresės šeimyna. 
Vedėjas M.Jančius.

18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

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

Cage 001“. JAV -  
Lietuva. Kovų nar-
vuose turnyras (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
1.10 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).

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

kitaip.
11.00 Vokalinės studijos 

„Kivi“ 20-mečio  
koncertas.

12.30 „Jaunasis Montalba-
nas 2“ (N-7).

14.15 Jubiliejinis Rositos 
Čivilytės koncertas.

15.45 Lietuva mūsų lūpose.
16.15 Stop juosta.
16.40 ARTS21.
17.10 Stilius.
17.50 „Klajojanti Isako 

Babelio žvaigždė“.
18.30 „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 4 d. 

19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Drama „Kovinė žuvelė“.
22.30 Banchetto musicale 

2015. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Trileris „Geriausias 

pasiūlymas“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Neatskleistos 

Tanzanijos paslaptys“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
12.25 Merės Berės patiekalai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Anthonis Bourdai nas. 

Nepažįstami kraštai.
15.10 „Širdele mano“ (N-7).
17.10 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“.
19.05 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė Kiosem“.
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Ir tada įsimylėjau“ 
(N-14).

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.15 Kriminalinė drama 

„Protu nesuvokiama“ 
(N-14).

2.00 „Be kaltės“ (N-14).
3.30 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

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

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Bearas Gryllsas. 

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

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

protai. Kitapus 
sienų“ (N-7).

19.00 „Skorpionas“ 
(N-7).

20.00 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

21.00 Planetos talentai 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo komedija 
„Policininko  
istorija 2“ (N-14).

1.00 Veiksmo f. 
„Greitis 2. Laivo 
užgrobimas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Elajus 

Stounas“.
12.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
13.30 „Angelas 

širdyje“.
14.30 Muzikinis 

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

16.25 Noriu šio 
automobilio.

17.25 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.25 Šeimos 
vakaras.  
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

20.00 „Užkariaujant 
dangų“.

21.00 Taylor Swift 
koncertas  
„Speak now  
World Tour live“. 
2011 m.

23.20 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.50 „Du vaikai, 
žmona ir dukra“ 
(N-7).

1.35 Kino 
automobiliai.

 14.15  Rositos Čivilytės 
  koncertas

 16.50  „Leningradas. 
  Poka rio gatvės“

 0.20  „Pragaro vaikis“  21.00  Taylor Swift 
  koncertas

 11.55  Anos Olson
  receptai

TV PROGRAMAliepos 15 d. 

 NTV Mir
7.50 Jūs juoksitės! 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Pagrindinis 
kelias. 9.25 Protingas namas. 10.20 Gaminame 
su A.Zyminu. 10.50 Gyvas ir negyvas maistas. 
11.45 Buto klausimas. 12.45 Dvigubi stan-
dartai. Čia jums ne ten! 13.50 Tu - šaunuolis! 
16.20 „Kartą“. 17.05 „Milijono verta paslaptis“. 
19.30 Tu nepatikėsi. 20.00 Trileris „Paskutinis 
vagonas. Pavasaris“. 22.05 Ekstrasensai prieš 
detektyvus. 23.40 „Bjaurybės“. 1.35 „Kurtinys“. 
3.35 Eduardas Ševardnadze „Šaltojo karo ge-
nerolai“. 4.30 „Šamanas 2“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.50 Polonija 24. 12.10 Sveika, Poloni-
ja. 12.45 Su Andrusu po Galiciją. 13.15 „Tėvas 
Mateušas“. 14.10 „Raganius“. 15.05 Šeima 
- viena namuose. 15.55 Okrasa laužo taisykles. 
16.25 Pažink savo gamtą. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „Aukštesnioji jėga“. 19.50 
„Zdzislavas Vardeinas - be paslapčių“. 20.40, 
2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Naktys ir dienos“. 22.50, 4.45 
„Kino istorija Popelavuose“. 0.35 Pramoginė 
laida. 1.50 „Aukštesnioji jėga“. 

 TV1000
6.10 „Amžinos meilės laiškai“. 8.40 „Labai bloga 
mokytoja“. 10.45 „Iliuzionistas“. 13.10 „Bremo 
Stokerio „Drakula“. 15.45 „Švilpiko diena“. 18.00 
„Belaukiant amžinybės“. 20.10 „Žiūrėkit, kas 
dabar kalba“. 22.05 „Memento“. 0.20 „Liokajus“. 

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 San-
dėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 Sandoriai, 
ratai ir vagystės. 11.20 Paskui klasikinius au-
tomobilius. 12.40 Senienų medžiotojai. Didžioji 
Britanija. 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 
Mega pervežimai. 15.25 Išgyventi su Edu Stafor-
du. 16.20 Legenda apie krokodilų auksą. 17.15 
Aukso karštinė. 19.05 Jukono vyrai. 20.00 Nuos-
tabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 21.00 
Akropolio istorija. 22.00 Supervilkikai. 23.00 
Mirtinas laimikis. 24.00 Kuperio brangenybės.  

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 Ke-
lionė automobiliu. 16.00 Neįprastas maistas. 
18.00 Iškyla gamtoje. 20.00 Nuotykiai Kentu-
kyje. 21.00 Užkandinės kelyje. 22.00 Įkaušęs 
keliautojas. 23.00 Paslaptingieji vandenys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 8.15, 18.20, 
22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 9.10 
Tvenkiniai. 10.05 Liūtė karalienė. 11.00 Užpul-
tasis. 12.50 Lotynų Amerikos platybėse. 15.35, 
0.45 Daktarė Dy. 19.15 Afrikos tankmėje. 20.10 
Dr.Džefas. 21.05 Šuns gelbėjimo misija. 22.55 
Akvariumų verslas. 3.25 Kinologijos įvadas. 

 sPorT1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterda-
mo „Feyenoord“ - FC „Heerenveen“. 9.00 „Road 
to glory“. Laida apie kovos sportą. 9.30 Čempio-
nai LT. Graplingas. Klaipėda. 1 d. 10.00 Lengvoji 
atletika. Ispanija. Vakar. 12.50 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 3 d. Vokietija. 14.00 Lengvoji atleti-
ka. „Grand prix“. Brazilija. 2 etapas. 16.50 „Hunt 
the Wolf 2017“. Laida apie keturračių sportą. 
17.00 ATP tenisas. Marakešas. Pirmasis pusfi-
nalis. 18.30 KOK world series. Vilnius. 1 d. 20.50 
„Hunt the Wolf 2017“. Laida apie keturračių spor-
tą. 21.00 Lenvoji atletika. Ispanija. Vakar. 24.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 2.00 
KOK world series. Vilnius. 1 d. 4.20 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ -  
FC „Heerenveen“. 6.20 Laida apie golfą. Lietuvos 
atvirasis golfo mėgėjų čempionatas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
finalas. 10.05 Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 
11.55 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP tre-
niruotė 3. Tiesioginė transliacija. 13.10 Rankinis. 
Europos čempionato atranka. Norvegija - Lietu-
va. 14.55 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.15 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Slova-
kija. 18.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Italija - Latvija. 20.25 „Formulė-1“. Didžiosios 
Britanijos GP kvalifikacija. 22.00 Smiginis. US 
Masters turnyras. Trečioji diena. Tiesioginė 
transliacija. 2.00 Boksas. Omaras Figueroa - 
Robertas Guerrero. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.30, 11.00 Lengvoji atletika. Europos U-23 
čempionatas. Lenkija. 8.00 Lengvoji atletika. 
IAAF pasaulio jaunimo čempionatas. Kenija. 
9.30, 14.00, 2.30 Dviračių sportas. „Tour de 
France“ lenktynės. 13.00, 22.00, 0.35, 5.30 
Dviračių sportas. „Tour de France“ apžvalga su 
G.Lemondu. 19.00, 1.30, 4.00 Futbolas. UEFA 
Europos U-19 čempionatas. Gruzija. 21.25, 
0.25 „Eurosport 2“ žinios. 21.30 FIFA futbolas. 
23.00 Jojimas. Prancūzija. 0.15 Sporto links-
mybių laida Watts. 

 12.00   Bearas Gryllsas. 
  Išlikimas
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 11.50  Herbas arba 
    skaičius

 14.00  Tarptautinės žirgų  
    konkūrų varžybos

 15.10    „Folčio 
     viešbutis 1“

 

 9.00  „Ponas Bynas“ 14.35  „Parduotuvių 
maniakės išpažintis“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 8.00 Teletabiai. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Vasaros gidas. 11.30 
Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 Tėtis 
namuose (N-7). 15.00 Džimio Oliverio kulinarinės 
kelionės. 16.00, 1.35 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00 
Šokiai! (N-7). 19.00, 0.40 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Medaus mėnuo 
vienam“ (N-7). 22.50 „Antrasis šansas“ (N-7). 

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

 PBK
5.55, 2.20 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.30 Sargybinis. 7.25, 9.55 „Vrumizas“. 
7.40 Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 
Kol visi namie. 10.25 „Garbės žodis“. 11.25 
„Žurovas“. 13.30 „Vasarotojai“. 17.25 „Jumori-
na. Sočis“. 18.15 Kas nori tapti milijonieriumi? 
19.55 „Užkalbėtas“. 23.05 „Balsingasis KiVi-
Nas“. 0.55 Laikas. 2.35 „Atostogos rugsėjį“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Gyvenimas išspręs“. 8.20 Pats sau reži-
sierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 
Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 
13.00, 14.20 „Tiesa kaltėje“. 22.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 „Rusiškas vaira-
vimas“. 8.45 „Kiekvienam po katinėlį“. 9.35 „V 
ir M“. 10.30 Žiūrėti visiems! 11.00 Prajuokink 
komiką. 11.30-18.45 „Žiaurus verslas“. 22.20 
Paklydimų teritorija su Igoriu Prokopenka. 0.05 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 
Vadimas Samoilovas. 1.30 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos stebuklai. 
11.50 Sodininkų atsakas. 12.55 Važiuosime, pa-
valgysime! 13.50 Tu - šaunuolis! 16.25 Kriminalinė 
Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 19.30 Tu nepatikėsi! 20.05 „Žaidimas. 
Revanšas“. 22.05 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
23.40 „Bjaurybės“. 1.30 „Kelių patrulis 3“.

 TV PolonIa
7.15 „Karalienė Bona“. 8.25 Giminės saga. 
8.50 „Kinija - galimybių šalis“. 9.20 Laida iš 
salų. 9.40, 18.25 Lenkija su Miodeku. 9.45 
Lenkų pasakos ir sakmės. 10.00 Telerytas. 
10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 Žodžių žaidi-
mas. 11.15 Pasakų šalyje. 11.50 „Trys pašėlę 
nuliai“. 12.45, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 14.00 Šv.Mišios. 
15.20 Turistinė kelionė. 15.40 „Karalienė 
Bona“. 16.45, 0.10 Arbatėlė su kabaretu. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Aukštesnioji jėga“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40, 
5.15 „Vienatvė tinkle“. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 
1.30 „Aukštesnioji jėga“. 

 TV1000
6.10 „Elžbieta“. 8.40 „Memento“. 10.55 „Lio-
kajus“. 13.40 „Žiūrėkit, kas dabar kalba“. 15.40 
„Elžbieta“. 18.10 „Mėnesienos karalystė“. 20.10 
„Ten, kur širdis“. 22.30 „Aš, tu ir Diupri“. 
0.40 „Pražūtingas rūkas“. 2.50 „Miškas“. 4.25 
„Galvų medžiotojai“. 

 DIscoVeRy
6.10, 16.20 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių 
garažas. 8.15 Greitai ir garsiai. 9.10 Superauto-
mobiliai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Legenda apie krokodilų auksą. 11.50, 24.00, 
5.20 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 
Likviduotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 
17.15 Robotų kovos. 18.10 Svajonių automobi-
liai. 19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 Perdir-
bimas. 21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 
22.00, 3.40 Įgulos karas su brakonieriais. 23.00, 
4.30 Kuperio brangenybės. 1.00 Supervilkikai. 
2.00 Mirtinas laimikis. 

 TRaVel
6.00, 21.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 18.00 1959 m. Airstream Globester. 
12.00, 20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo 
turto rinkoje. 13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 
Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Gyvenimas 
ant ežero. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
22.00, 4.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkau-
šęs keliautojas. 24.00 Paslaptingieji vandenys. 
1.00 Žvejyba Majamyje. 2.00 Kelionė į Naująją 
Zelandiją. 3.00 Nuotykiai Kentukyje. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Žmogus - voras“ 
(2).

7.30 Animacinis f. 
„Bailus voveriukas“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Animacinis f. 
„Kung Fu Panda“.

9.00 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

10.00 TV serialas 
„Havajai 5.0“ (N-7).

11.00 Animacinis f. 
„Skruzdėliukas Z“.

12.40 Komedija 
„Prezidento sūnus“.

14.35 Romantinė komedija 
„Parduotuvių  
maniakės išpažintis“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Jūrų pėstininkas 2“ 
(N-14).

23.20 Kriminalinė drama 
„Detektyvo Hanterio 
sugrįžimas“  
(N-14).

1.10 Komedija 
„Nepatyręs“ (S).

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

šou“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
9.00 Animacinis f. 

„Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 Filmas šeimai 

„Nerealus šuo“.
11.50 Veiksmo ir nuotykių 

komedija  
„Vikis ir vikingai“.

13.35 Fantastinis veiksmo f.
„Absoliutus nulis“ 
(N-7.

15.25 Pričiupom! (N-7).
16.25 Romantinė komedija 

„Kaip pavogti  
nuotaką“ (N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo trileris 

„Tamsos riterio 
sugrįžimas“  
(N-7).

23.45 Siaubo f. 
„Bendrabutis“ (S).

1.20 Romantinė komedija 
„Skaistuolė  
amerikietė“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Tobotai 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Brolių Grimų pasakos.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 „Plėšrūnai“. „Alkis 

vandenynuose“.
12.40 „Islandija. 

Gyvenimas ugnikal-
nio papėdėje“.

13.35 „Mis Marpl“. 1/4 s. 
„Paskelbta žmogžu-
dystė“ (N-7).

15.10 „Folčio viešbutis 1“ 
(N-7).

15.45 Žinios.
16.00 „60 akimirkų“.
17.30 Žinios.
18.05 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 2“.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“ (N-7).
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Kriminalinė komedija 

„Milijardierius ir 
blondinė“ (N-14).

23.30 Trumposios žinios.
23.35 „Vasaros meilė“ (N-14).

6.35 Galiūnų čempionų ly -
ga. Vokietija. 2016 m.

7.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Galiūnų čempionų 

lyga (pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas). 
Lietuva. 2016 m.

10.05 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“.

10.35 „Baltasis lokys. 
Seklys ledynuose“.

11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
13.35 Pramoginis sveiki-

nimų koncertas.
16.10 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.45 Veiksmo komedija 
„Grojimas keturiomis 
rankomis“ (N-14).

23.55 „Akloji zona“
(N-14).

1.45 Veiksmo f. 
„Trigubas X“ (N-7).

3.40 Veiksmo f. 
„Pragaro vaikis“ 
(N-7).

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

(N-7).
12.45 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.50 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

pastoriumi S.Karosu. 
Vedėjas M.Jančius.

18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

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

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

1.10 „Vera. Tylūs balsai“ 
(N-7).

2.55 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.00 „Katedra, kurios 

nebuvo“.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. 6 d. 
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. „Čiba“.
10.00 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 XV tarptautinio Bro -

niaus Jonušo pučia-
mųjų orkestrų festivalio 
koncertas „Austrija“.

12.35 Šventadienio mintys.
13.05 Mūsų miesteliai. 

Paparčiai. 2 d.
14.00 Tarptautinės žirgų 

konkūrų varžybos. 
Tiesiogiai iš Žagarės.

17.00 Bėdų turgus.
17.40 „Ukrainos didvyriai. 

Krutai. Pirmoji nepri-
klausomybė“.

18.40 „Islamo valstybės“ 
finansavimo šaltiniai“.

19.40 Klauskite daktaro.
20.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.20 Tomo Sinickio 

koncertas.
22.20 Mokslo sriuba.

 12.45   „Moterų daktaras“
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liepos 16 d.

 15.45   „Du vaikai, 
     žmona ir dukra“

 19.00  „Formulė-1“ 14.00    Anthonis Bourdai-
    nas. Nepažįstami kraštai

 AnimAl PlAnet
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
8.15 Liūtė karalienė. 9.10 Užpultasis. 10.05 Šunų 
gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 Gyvūnų 
gelbėjimas. 12.50, 0.45 Lotynų Amerikos platybėse. 
15.35 Kinologijos įvadas. 17.25 Daktarė Dy. 18.20 
Namai medžiuose. 20.10 Šuns gelbėjimo misija. 
22.00 Namai medžiuose. 22.55 Akvariumų verslas.

 SPort1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 
9.00 „Road to glory“. 9.30 Čempionai LT. Graplin-
gas. Klaipėda. 2 d. 10.00 Vieningoji krepšinio lyga. 
Kazachstano „Astana“ - Maskvos CSKA. 11.50 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgija. 4 etapas. 
12.50 KOK K-1. Latvija. „Grand Prix“. 14.00 Leng-
voji atletika. Olandija. 3 etapas. 15.50 „Hunt the 
Wolf 2017“. 16.00 ATP tenisas. Marakešas. Antrasis 
pusfinalis. 17.10 Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų 
čempionatas. 18.00 KOK world series. Vilnius. 2 d.
20.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Pirmos 
rungtynės. 22.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - FC „Oren-
burg“. 0.30 KOK world series. Vilnius. 2 d. 2.30 
Leng voji atletika. Pasaulio taurė. Brazilija. 2 etapas. 
5.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 1 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 13.25 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos 
GP kvalifikacija. 8.25, 17.10 Boksas. Omaras 
Figueroa - Robertas Guerrero. 12.25 „Formu-
lė-1“. Austrijos GP lenktynių apžvalga. 14.50 
„Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 18.35 „Formulė-1“. 
Didžiosios Britanijos GP lenktynės. 21.00 Leng-
voji atletika. Deimantinė lyga. Rabatas. Tiesio-
ginė transliacija. 23.00 Motosportas. Nascar 
301 mylios lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
1.30 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 2.00 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 3.00 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 3.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos 2016-2017 m. sezono apž-
valga. 4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Rabatas. 

 euroSPort
6.30 Lenktynių sportas. Argentina. 8.00 Futbo-
las. UEFA Europos U-19 čempionatas. Gruzija. 
9.30, 13.00 Dviračių sportas. „Tour de France“ 
lenktynės. 11.00, 20.15, 21.00 Šuoliai į vandenį. 
Pasaulio čempionatas. Vengrija. 19.15 Auto-
mobilių lenktynės. Pasaulio ištvermės lenktynių 
čempionatas. Vokietija. 20.55 „Eurosport 2“ ži-
nios. 21.30 Futbolas. Europos moterų čempio-
natas. Nyderlandai. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neatskleistos 

Tanzanijos  
paslaptys“.

7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Neatskleistos 

Tanzanijos  
paslaptys“.

9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
15.00 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.00 „Akloji“.
18.10 „Būrėja“.
18.45 Komedija „Baimės 

pilnos kelnės“.
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Prarastas rojus“ 
(N-14).

23.10 Romantinė komedija 
„Merginų vargai“ 
(N-14).

1.10 „Begėdis“ (N-14).
2.05 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
3.55 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.

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

(N-7).
8.30 Ekstremali 

žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Bearas Gryllsas. 

Išlikimas (N-7).
13.00 Jokių kliūčių!

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

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

(N-7).
18.00 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“  
(N-7).

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Didžiosios 
Britanijos prizo lenk-
tynės. Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios. 
22.40 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.10 „Legendos“ 

(N-14).
0.10 Kvailiausi pasaulio

nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Kino 
automobiliai.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

12.30 Siaubingi 
namai.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Šaunusis 
ponas Lapinas“.

15.45 „Du vaikai, 
žmona  
ir dukra“  
(N-7).

17.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

18.00 „Angelas 
širdyje“.

19.00 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Nežinomasis“ 
(N-14).

22.40 Pinigai 
iš nieko.

23.40 Siaubingi
namai.

„KAiP PAVoGti nuotAKĄ“
Romantinė komedija. Didžioji Britanija, JAV. 2008.
Režisierius: Paul Weiland.
Vaidina: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd.

Beprotiškai įsimylėjęs milijonierius sutinka tapti pabroliu savo geriausios 
draugės vestuvėse. Vyrukas tikisi išnaudoti paskutinį įmanomą šansą 
suvilioti ilgametę mylimąją ir pagaliau ištarti žodžius, kuriuos ji labai nori 
išgirsti. Kaip pavyks sabotažas vestuvėse ir ar porelė galiausiai liks kartu?

lnK
16.25

„meDAuS mĖnuo VienAm“
melodRama. JAV. 2011.
Režisierius: Kevin Connor.
Vaidina: Nicollette Sheridan, 
Patrick Baladi, Diarmuid Noyes.

Sėkmingai dirbusi reklamos vadovė 
Eva Parker staiga palūžta sužinojusi, 
kad sužadėtinis Gregas jai neištiki
mas. Palikusi Gregą, Eva iškeliauja 
viena pasimėgauti medaus mėne
siu pasakiško grožio pilyje Airijoje.

„merGinŲ VArGAi“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Whit Stillman.
Vaidina: Greta Gerwig, Analeigh
Tipton, Adam Brody.

Violeta ir jos draugės Rouz bei Hiter 
nori pakeisti universiteto, kuriame 
studijuoja, gyvenimą, padėti dep
resiją kenčiantiems bendrakur
siams  išmokyti juos šokti ar mai
tinti spurgomis. Tik, kaip žinoma, 
gerais ketinimais pragaras grįstas...

„JŪrŲ PĖStininKAS 2“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Ted DiBiase, Temuera 
Morrison, Lara Cox.

Filmas paremtas tikra istorija. Jūrų 
pėstininkas kartu su žmona pla
nuoja romantiškai praleisti atos
togas. Deja. Vyras privalo išgelbėti 
teroristų užgrobto viešbučio sve
čius, tarp kurių yra ir jo žmona...

tV8
21.00

tV3
21.30

tV1
23.10

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo drama „Javos 

karštis“ (N-14).
0.35 TV serialas 

„Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“ (N-7).

1.30 TV serialas „APB“ 
(N-14).

2.20 TV serialas 
„Amerikietiška 
siaubo istorija“ (1) 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

7.05 Animacinis f. „Ogis 
ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Skubi siunta“ (N-7).
0.05 TV serialas 

„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

1.55 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

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

me nės daktaras 1“.
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.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 1“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

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

šalė 1“ (N-14).
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detekty-

vas Monkas 2“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

 21.20  „Nemunu per 
  Lietuvą“

 13.30  „Simpsonai“  19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba 
(N-7). 8.40 „Mano mažasis ponis“. 9.10 Senoji 
animacija. 10.10 Romantinė drama „Medaus 
mėnuo vienam“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gy-
dytojai“ (N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai 16.00 „Dingę laiš-
kai“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Gyvenimo ka-
ruselė“ (N-7). 23.00 „Skandalas“ (N-7). 24.00 
„Dingę laiškai“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Pasienio sargyba (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 11.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.00, 21.00 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Info diena. 24.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Skanėstas. 12.55 
„Triguba apsauga“. 15.05 Kartu su visais. 16.05 
Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.40 Eurologija. 
21.05 „Raudoni kalnai“. 22.55 „Žvaigždės ke-
lias“. 0.45 EURONEWS. 1.05 Geriausias šefas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 2.35 Žinios. 11.55 „Karštais pėd-
sakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Metai 
Toskanoje“. 0.55 „Slavų mugė“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tėvelio sūnelis“. 8.00 
Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40 „Šei-
mos dramos“. 11.25 Mums net nesisapnavo. 
14.05 Kosminių istorijų diena. 15.00 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.50 „Pagunda“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Izmailo-
vo parkas. 23.15 „V ir M“. 0.05 „Enigma“. 

„SKUBI SIUnTa“
Veiksmo trileris. JAV. 2012.
Režisierius: David Koepp.
Vaidina: Joseph Gordon-Levitt, Dania Ramirez, Sean Kennedy.

Vilis dirba dviračiais pristatomų siuntinių kompanijoje. Draugė Nima 
paprašo Vilio pristatyti voką su ilgai kauptais pinigais. Tačiau apie bi-
lietus sužino lupikautojas Linas ir, norėdamas pasiglemžti Nimos pini-
gus, pasamdo prasilošusį korumpuotą Niujorko policininką. Prasideda 
ekstremalios ir kvapą gniaužiančios gaudynės po visą Manhataną.

„SUnKIŲ  
nUSIKalTIMŲ SKYRIUS“
tV serialas. JAV. 2013.
Režisierius: James Duff.
Vaidina: Mary McDonnell, 
Tony Denison, Raymond 
Cruz.

Kai Brenda Li Džonson išeina iš 
darbo, vadovauti Los Andželo 
ypač pavojingų nusikaltimų tyri-
mo skyriui imasi kapitonė Reidor. 
Jai teks dirbti komandoje, jaučian-
čioje jai išankstinę antipatiją. Juk 
neprielankumą jai jautė ir viršinin-
kė Džonson.

„GYVenIMo KaRUSelĖ“
Drama. Vokietija. 1994.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Christiane Horbiger, 
Barbara Wussow, Jacques Breuer.

Mylimiausią dėdę ištikus nelaimei, 
mergina atšaukia savo vestuvių 
ceremoniją Londone ir išvyksta 
į Kornvalio kraštą aplankyti tetos 
ir pareikšti užuojautos. Traukinyje 
ji susidraugauja su miela drovia 
mokinuke, keliaujančia pas savo 
močiutę. Čia į istoriją įsipina ir dar 
vienas personažas - patrauklus 
jaunas tapytojas.

„jaVoS KaRŠTIS“
Veiksmo Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Conor Allyn.
Vaidina: Kellan Lutz, 
Verdi Solaiman, Mickey Rourke.

FTB agentas Džeikas Traversas prisi-
deda prie musulmono policininko 
Hašimo ir bando sumedžioti pavo-
jingą tarptautinių brangakmenių 
vagį Maliką, kuris, siekdamas kara-
liškojo iždo, pavogė sultono dukterį 
Sultaną. Tai egzotiška intriga, vyks-
tanti senovinių rūmų, mečečių fone.

lnK
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TV3
22.30
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

7.35 TV serialas „Diag no-
zė - žmogžudystė“.

8.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

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

11.35 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

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

13.50 TV serialas „Diagno-
zė - žmogžudystė“.

14.50 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

15.45 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas „Šuo“ (1) 

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris „Stebė-

tojų lyga“ (N-14).
0.10 Veiksmo komedija 

„Grojimas keturiomis 
rankomis“ (N-14).

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

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

7.00 Programa.
7.00 Skinsiu raudoną rožę.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 24/7.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
12.35 „Chiromantas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

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

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

su „Reporteriu“.
20.57 Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.12 Orai.
23.15 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
23.45 „Albanas“ (N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
2.55 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.40 „Admirolas“.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Žalumose“.
12.40 Maistas ir aistros.
13.15 „Ki vi“ 20-mečio 

koncertas.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

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

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

mija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Giminės“.
23.40 ARTi.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (1).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“ (N-7).
18.00 „Neklausk meilės 

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

skyrius“.
21.00 „Velvet“ (1) (N-7).
22.45 „Be kaltės kalta“ (N-7).
0.50 „Auklė“.
1.40 „Policija ir Ko“ (1) 

(N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Krakenas. Gelmių 
pabaisa“ (S).

0.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.50 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Kino automobiliai.
11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Skaniausias gatvės 

maistas.
13.00 Animacinis nuotykių 

f. „Drakonų medžio-
tojai“.

14.25 „Elajus Stounas“.
15.25 Melodrama 

„Angelas širdyje“ 
(1).

16.25 Biografinis 
dokumentinis f. 
„Cukrinio  
žmogaus  
beieškant“.

18.00 „Robinzonas 
Kruzas“.

19.00 Siaubingi namai.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Operacija 
„Džeronimo“.  
Būrys, nukovęs 
Osamą Bin Ladeną“ 
(N-14).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 Fantastinis trileris 
„Nebijok tamsos“ 
(N-14).

 19.00  Euromaxx 21.00  Vasara tiesiogiai 
  su D.Žeimyte

 18.30  „Savas žmogus“  11.00  Pinigai iš nieko 18.00  „CSI Majamis“  21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAliepos 17 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, 10.20 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga“. 14.05 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
16.30 „Mentų karai 9“. 18.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 19.50 „Kitas majoras Sokolovas“. 
21.45 „Paplūdimys“. 23.40 „Kurorto policija“. 
1.30 „Kurtinys“. 3.30 „Slaptas šou verslas“. 

 TV PoloNia
7.15 Istorijos ratas. Kolomyja. 7.50, 20.25 Prie 
Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 8.30, 2.15 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Kultūringieji PL. 12.55 Kelionės su istorija. 
13.25, 18.20 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Ži-
nios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ra-
ganos“. 15.20 Akis į akį. 15.50 Reportažas. 16.40 
Peiliu ir šakute. 16.55 „Meilės troškimas“. 17.30, 
1.45 „Erelio ženk las“. 18.00 Mano žvėrynas. 
18.10 Povandeninė ABC. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Paslėpti lobiai. 19.20 Kelionės su istorija. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45 „Persikėlimai“. 22.45 Polonija 24. 
23.05 Sveika, Polonija. 23.45 „Baimės spąstai“. 
0.35 UNESCO druskos lobis. 0.45 „Laukinė 
Lenkija“. 1.15 „Meilės troškimas“.

 TV1000
6.10 „Bukas ir bukesnis“. 8.20 „Aš, tu ir 
Diupri“. 10.40 „Pražūtingas rūkas“. 13.15 „Ten, 
kur širdis“. 15.45 „Bukas ir bukesnis“. 18.00 
„Galvų medžiotojai“. 20.10 „Godzila“. 23.00 
„Perėja“. 1.40 „Labai bloga mokytoja“. 

 DiscoVery 
6.15, 15.15, 18.00 Kaip tai pagaminta. 6.40, 15.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 7.10, 16.10 
Sandėlių karai. Kanada. 7.40, 16.40 Garažų auk-
sas. 8.05 Sunkvežimių vairuotojai. 8.55 Išgyventi 
drauge. 9.50 Greiti ir triukšmingi. 10.40, 17.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 11.35, 22.00 Ju-
kono vyrai. 12.30 Iššūkiai Alabamoje. 18.30 Kaip 
tai veikia? 19.00 Sudužę laivai. 20.00 Gelbėjimo 
operacija Evereste. 21.00 Aukso karštinė. 23.00 
Supervilkikai. 23.55 Kas dedasi Žemėje? 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Pilies pa-
slaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilno-
jamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 
22.00 Paslaptingieji vandenys. 23.00 Žvejyba 
Majamyje. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25, 11.00, 
20.10 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 14.40 Lotynų Amerikos platy-
bėse. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 17.25, 21.05, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 
13.45, 16.30, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 
22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 22.55 
Turkija, kontrastų šalis. 

 sPorT1
7.00 Lengvoji atletika. Ispanija. 10.00 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 12.30 
KOK world series. Vilnius. 2 d. 14.30 ATP 
tenisas. Marakešas. Antrasis pusfinalis. 15.40 
„Hunt the Wolf 2017“. Laida apie keturračių 
sportą. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - Ro-
terdamo „Sparta“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Oklahomos „Thunder“ - Portlando „Trail 
Blazers“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kalifornija. 3 laida. 20.30 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 9 laida. 21.00 Lengvoji 
atletika. Ispanija. 24.00 KOK world Grand Prix. 
Estija. 1 d. 2.10 Vieningoji krepšinio lyga. Ka-
zachstano „Astana“ - Maskvos CSKA. 4.10 
Lengvoji atletika. Olandija. 3 etapas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 301 mylios lenkty-
nės. 11.00 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos 
GP lenktynės. 13.25 Lengvoji atletika. Deiman-
tinė lyga. Rabatas. 15.30 Smiginis. US Masters 
turnyras. Trečioji diena. 19.30 „Formulė-1“. 
Didžiosios Britanijos GP lenktynės. 21.55 
Leng voji atletika. Deimantinė lyga. Rabatas. 
24.00 Krepšinis. Europos moterų čempiona-
tas. Finalas. 2.10 Boksas. Omaras Figueroa - 
Robertas Guerrero. 6.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos 2016-2017 m. sezono įvarčiai. 

 eurosPorT
7.00, 11.00, 14.45, 18.45, 21.30, 1.00, 4.00 
Futbolas. Europos moterų čempionatas. Ny-
derlandai. 9.30, 17.45, 21.00, 2.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“ lenktynės. 13.00, 
18.15 Dviračių sportas. „Tour de France“ apž-
valga su G.Lemondu. 13.30 Futbolas. UEFA 
Europos U-19 čempionatas. Gruzija. 17.40 Žie-
mos sportas. Laida „Chasing History“. 21.25, 
0.40 „Eurosport 2“ žinios. 23.45 Automobilių 
sportas. 0.50 Sporto linksmybių laida „Watts“. 
3.30 FIFA futbolas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.50  „Diag nozė - 
  žmogžudystė“

 10.25  „Albanas“  0.05  Dabar pasaulyje 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 TV Pagalba (N-7). 
8.30 „Mano mažasis ponis“. 9.00 Senoji ani-
macija. 10.00 „Gyvenimo karuselė“ (N-7). 12.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Dingę 
laiškai“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Vasara prie 
jūros“ (N-7). 22.55 „Skandalas“ (N-7). 23.55 
„Dingę laiškai“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Raudoni kalnai“. 
14.05 Skanėstas. 15.05 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.45 „Raudoni kal-
nai“. 22.25 „Žvaigždės kelias“. 0.20 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Metai Toskanoje“. 0.55 „Slavų mugė“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tėvelio sūnelis“. 8.00 
Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 „Šei-
mos dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.15 Izmailovo 
parkas. 13.55 Kosminių istorijų diena. 14.40 
Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.45 „Pa-
gunda“. 16.35 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 
17.30 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Arijai. 
Keisti žmonės“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.05 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
16.30 „Meteoritas“. 18.25 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 19.50 „Kitas majoras Sokolovas“. 21.45 
„Paplūdimys“. 23.35 „Kurorto policija“. 1.35 
„Kurtinys“. 3.30 „Slaptas šou verslas“. 

 TV PolonIa
7.05 Šeima - viena namuose. 7.55 Įsimylėk Len-
kijoje. 8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.00 Paslėpti 
lobiai. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Naktys ir dienos“. 15.20 „Baimės spąstai“. 
16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 
1.45 „Erelio ženklas“. 18.00 Dordo nuotykiai. 
18.15 Animacinis f. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Šventasis kūrimas“. 19.20 Paragauk su Senke-
vičiumi. 20.25 Kultūros informacija. 20.45, 2.35 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 23.45 „Visada 
gali būti blogiau“ - J.Vasovskio atminimui skirtas 
koncertas. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Iliuzionistas“. 8.20 „Perėja“. 10.50 „Go-
dzila“. 13.30 „Amžinos meilės laiškai“. 16.00 
„Labai bloga mokytoja“. 17.50 „Iliuzionistas“. 
20.10 „Prabudimai“. 22.25 „Stounhersto beprot-
namis“. 0.40 „Mirusi nuotaka“. 2.15 „Liokajus“. 

 DIscoVeRy 
6.15, 15.15, 18.00 Kaip tai pagaminta. 6.40, 
15.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 7.10, 
16.10 Sandėlių karai. Kanada. 7.40, 16.40 Garažų 
auksas. 8.05 Sunkvežimių vairuotojai. 8.55 Išgy-
venti drauge. 9.50 Greiti ir triukšmingi. 10.40, 
17.05 Automobilių perpardavinėtojai. 11.35 Ju-
kono vyrai. 12.30 Didžiosios statybos. 18.30 Kaip 
tai veikia? 19.00, 0.50 Vyras, moteris, gamta. 
20.00 Legenda apie krokodilų auksą. 21.00 Na-
minukės sezonas. 22.00 Sudužę laivai. 23.00 
Pragaro kelias Rusijoje. 23.55 Išlikimo žaidimai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Mano 
namelis ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rin-
koje. 18.00, 23.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įkau-
šęs keliautojas. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. „Pasku tinis 

Faberžė kiaušinis“.
23.30 TV serialas 

„Kvantikas“ (N-14).
0.30 TV serialas 

„Nusikals tami protai. 
Kitapus sienų“ (N-7).

1.25 TV serialas „APB“ 
(N-14).

2.15 TV serialas „Ameri-
kietiška siaubo istorija“.

6.40 Animacinis f. 
„Visatos broliai“ (1).

7.05 Animacinis f. „Ogis 
ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Godzila“.
1.00 TV serialas 

„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

2.50 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

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

menės daktaras 1“.
11.50 Nacionalinė paieškų 

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

menės daktaras 1“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas 

„Svetimšalė 1“ 
(N-14).

0.25 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas 

„Detektyvas  
Monkas 2“ (N-7).

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

8.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

9.30 TV serialas „Šuo“ (1).
10.35 TV serialas „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
12.45 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 TV serialas „Diag-

nozė - žmogžudystė“.
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

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

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas „Šuo“.
20.30 Pasienio sargyba.
21.00 Veiksmo komedija 

„Visiškai slaptai“ (N-7).
22.50 Veiksmo trileris „Ste-

bėtojų lyga“ (N-14).
1.40 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
2.25 „Penktoji pavara“ (1).
3.10 Pasienio sargyba.
3.35 „Penktoji pavara“.
4.20 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
12.35 „Chiromantas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

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

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

su „Reporteriu“.
20.57 Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.12 Orai.
23.15 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
23.45 „Albanas“ (N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.05 Klauskite daktaro.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Islamo valstybės“ 

finansavimo šaltiniai“.
13.05 „Giminės“.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 10“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 „Nepaprastas žmonių 

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

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 Kriminalinė komedija 
„Milijardierius ir 
blondinė“ (N-14).

23.25 Euromaxx.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
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liepos 18 d. 

 13.55  „Kai šaukia 
  širdis“

 23.55  „Daktaras 
  Hausas“

 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės II“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Kinologijos įvadas. 8.15, 
11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 9.10, 14.40, 
22.55 Turkija, kontrastų šalis. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 12.50 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 13.45, 16.30, 23.50 Žve-
jyba Amazonėje. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 
18.20, 22.00, 1.40 Gyvūnų gelbėtojai. 

 SPort1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Oklahomos 
„Thunder“ - Portlando „Trail Blazers“. 9.10 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Roterdamo „Sparta“. 
11.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
9 laida. 12.10 KOK world Grand Prix. Estija. 1 d. 
14.20 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 
15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempio-
nų kelias. AZ „Alkmar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 
17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko 
„Knicks“ - Golden State „Warriors“. 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kalifornija. 4 laida. 20.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 10 laida. 
21.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 rungtynės. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
23.30 KOK world Grand Prix. Estija. 2 d. 1.50 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 9 laida.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 10.05 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio 
taurės etapas. 13.10 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. 14.55 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 16.40 Krepšinis. Eu-
ropos moterų čempionatas. Latvija - Italija. 18.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Latvi-
ja - Turkija. 20.10 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Finalas. 22.20 Krepšinis. Eurolyga. 
Pusfinalis. 0.10 Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 
2.30 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 3.00 Boksas. 
Tiesioginė transliacija. 6.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos 2016-2017 m. sezono apžvalga. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 13.15, 21.00, 2.30, 5.30 Dvira-
čių sportas. „Tour de France“ lenktynės. 7.00, 
11.00, 18.45, 21.30, 4.00 Futbolas. Europos 
moterų čempionatas. Nyderlandai. 10.00, 2.20 
Sporto linksmybių laida „Watts“. 13.10, 2.15 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
20.55, 23.40 „Eurosport 2“ žinios. 23.55 Auto-
mobilių lenktynės. Pasaulio ištvermės lenktynių 
čempionatas. Vokietija. 0.25 „Formulė E“. FIA 
pasaulio čempionatas. JAV. 1.20 Automobilių 
lenktynės. FIA „World Touring Car“ serijos 
žurnalas. 1.50 Automobilių lenktynės. „Porsche 
Supercup“ serija. Didžioji Britanija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“ (N-7).
18.00 „Neklausk meilės 

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

skyrius“.
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės II. Kruvinos 
dramos“ (N-7).

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

(N-7).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Velvet“ (1) (N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Mistinė drama 

„Klastingi namai“ 
(N-14).

23.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

0.50 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.50 „Paskutinis 
žmogus Žemėje“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 „Du vaikai, 

žmona ir dukra“ 
(N-7).

13.55 „Kai šaukia 
širdis“.

14.55 Siaubingi namai.
15.55 Skaniausias gatvės 

maistas.
16.55 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Šaunusis ponas 
Lapinas“.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos 

patruliai (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Elajus 

Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Robinzonas 

Kruzas“.
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Užkariaujant 

dangų“.

„KlAStinGi nAmAi“
Mistinė draMa. JAV. 2011.
Režisierius: Jim Sheridan.
Vaidina: Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts.

Vilas Etentonas - leidėjas iš Niujorko. Jis įsigyja naujus namus nedidelia-
me miestelyje ir persikelia į juos gyventi su šeima. Netrukus paaiškėja, 
kad pastarieji namo gyventojai buvo žiauriai nužudyti. Kuo labiau Vilas 
su žmona tuo domisi, tuo šiurpesni dalykai atsiskleidžia.

tV6
22.00

„GoDZilA“
VeiksMo filMas. JAV. 1998.
Režisierius: Roland Emerich.
Vaidina: Maria Pitillo, Matthew 
Broderick, Jean Reno.

Po prancūzų branduolinių bombų 
tyrimų Ramiajame vandenyne pa-
stebėtas nežinomas padaras. Šįkart 
milžiniškas dinozauras Godzila už-
klysta į Niujorką. Visuotinė panika ir 
siaubas apima miesto gyventojus.lnK

22.15

„PASKutiniS FABerŽĖ 
KiAuŠiniS“
VeiksMo filMas. Jungtinė 
Karalystė. 2016.
Režisierius: Julian Holmes.
Vaidina: Michael Landes, Ophelia
Lovibond, Jessica Hynes.

Aleks lydi Huteną į Maskvą, kur jis 
tikisi surasti itin vertingą Faberžė 
kiaušinį. Rusijos sostinėje Hutenas 
susitinka seną pažįstamą...tV3

22.30

„cSi. niuJorKAS“
detektyVinis serialas. 
JAV, Kanada. 2011.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikal-
timo vietos tyrėjas, manantis, kad 
viskas susiję ir visi turi savo istoriją. Jo 
darbas - jo gyvenimas. Tokia pat meile 
darbui pasižymi ir jo partnerė Stela. tV1

19.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“  
(N-7).

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

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

dukrytės“ (1) (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas

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

(N-7).
21.00 „2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Muzikinė drama

„Jei pasilikčiau“ 
(N-14).

0.40 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“ (N-7).

1.35 „APB“ (N-14).
2.25 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Ogis ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomo ir Džerio šou“.

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

9.50 24 valandos
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

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

„Visi vyrai -  
kiaulės... 2“  
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo ir 

nuotykių f. 
„Poseidono“  
užgrobimas“  
(1) (N-7).

1.40 „Judantis objektas“ 
(N-7).

2.35 „Begėdis“ (N-14).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 1“ (N-7).
11.50 Emigrantai.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.30 TV serialas 

„Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės 

daktaras 1“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.57 Loterija „Jėga“.
21.00 UEFA Čempionų lygos 

kvalifikacija. Razgrado 
„Ludogorec“ - 
Vilniaus FK „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Razgrado.

23.05 Trumposios žinios.
23.10 Klausimėlis.lt.
23.30 „Svetimšalė 1“ (N-14).
0.30 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.

 21.00   UEFA Čempionų 
             lygos kvalifikacija

 0.40  „Nusikalstami 
       protai. Kitapus sienų“

 15.30  „Dvi širdys“

trečiadienis

„KOL TU ĖJAI Į PASIMATYMUS“
Romantinė dRama. Kanada. 2017.
Režisierius: David Winning.
Vaidina: William Baldwin, Stefanie von Pfetten, Julia Benson.

Išsiskyręs Nikas Stendalis nusprendžia naujos meilės ieškoti internetu. Ir 
jam visai sekasi - vienoje svetainėje jis susipažįsta su malonia moterimi, 
kuri taip pat mėgsta fotografuoti ir su kuria gera susirašinėti. Galiausiai 
jie sutaria eiti į pasimatymą, bet Nikas nė sapnuoti negalėjo, kad ši in-
ternetu jį sužavėjusi moteris yra jo buvusi žmona Džulija.

rekomenduoja

TV8
21.00

„KARŠTOS GALVOS!“
Komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Jim Abrahams.
Vaidina: Charlie Sheen, 
Cary Elwes, Valeria Golino.

Toperis Harlis - oro pajėgų pilotas, 
gyvenantis mirusio tėčio šlovės 
šešėlyje. Nepajėgdamas susidoroti 
su darbe tvyrančia įtampa, Harlis 
palieka oro pajėgas ir apsigyvena 
indėnų gentyje. Tačiau kai JAV at-
siduria pavojuje ir šaliai būtina rasti 
žmogų, kuris sunaikintų Sadamo 
Huseino atominio ginklo gamyklą, 
valdžia kreipiasi pagalbos į Toperį.

„MANO GYVENIMO ŠVIESA“
tV seRialas. Indija. 2013.
Režisierius: Rohit Raj Goyal.
Vaidina: Anas Rashid, Deepika
Singh, Gautam Gulati.

Tai šiuolaikiška merginos ir vaikino 
meilės istorija. Gražuolės Sandžos 
svajonė - išsilaisvinti iš vidurinės 
klasės gniaužtų ir tapti Indijos 
policijos pareigūne. Tuo metu vai-
kino Surajaus svajonė tapo realy-
be - sunkiai dirbdamas jis atidarė 
saldumynų parduotuvę. Didelės 
meilės apsuptyje jaunuoliai vie-
nas kitam prisiekia amžiną meilę.

 „JEI PASILIKČIAU“
muziKinė dRama. JAV. 2014.
Režisierius: R.J.Cutler.
Vaidina: Chloe Grace Moretz, 
Mireille Enos, Jamie Blackley.

Mija Hol manė, kad jai sunkiausia 
bus apsispręsti, ką pasirinkti - siekti 
savo muzikinių svajonių ir studi-
juoti Džulijarde ar rinktis kitą kelią ir 
nesiskirti su savo mylimuoju Ada-
mu. Tačiau nerūpestinga šeimos 
kelionė automobiliu staiga viską 
apvertė aukštyn kojomis...

TV6
22.00

TV1
16.30

TV3
22.30

 TV8
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 Senoji animacija. 
10.00 „Vasara prie jūros“ (N-7). 12.00, 17.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00, 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 15.00, 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00, 23.50 „Dingę laiškai“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Kol tu ėjai 
į pasimatymus“ (N-7). 22.50 „Skandalas“ (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, 
21.00, 23.30, 0.30, 2.30 Info diena. 22.30 Labas va-
karas, Lietuva. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k.

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 14.50, 12.00 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Raudoni kalnai“. 14.05 
Skanėstas. 15.05 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 20.40 Melodrama „Nuotrauka, blo-
gam atminimui“. 22.35 „Vangelija“. 0.50 Geriausias 
šefas. 3.10 Komedija „Pavojinga gyvybei!“ 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
10.00 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.55 Žinios. 11.55 „Karštais pėdsa-
kais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tiesioginis 
eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Metai Toskano-
je“. 1.10 „Visada sakyk visada“. 3.30 „Įpėdiniai“. 

 REN
7.00 Vaikų klubas. 7.10 „Tėvelio sūnelis“. 7.55 
Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos 
dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.15 „Arijai. Keisti žmo-
nės“. 14.00 Kosminių istorijų diena. 14.55 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.45 „Kietuolis. Žai-
dimas iškrentant“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 23.15 „Kiekvie-
nam po katinėlį“. 0.05 „Enigma“. 0.55 „Atspindžiai“. 

 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, 10.20 „Muchataro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.25, 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
9“. 16.30 „Meteoritas“. 19.50 „Kitas majoras So-
kolovas“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.40 „Kurorto po-
licija“. 1.30 „Kurtinys“. 3.35 „Slaptas šou verslas“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

9.30 „Šuo“ (N-7).
10.35 „44-as skyrius“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(1) (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro

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

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

(N-7).
21.00 Fantastinis veiksmo f.

„Faras skeneris“ 
(N-14).

23.05 Veiksmo komedija 
„Visiškai slaptai“ 
(N-7).

0.50 „Visa menanti“ (N-7).
1.35 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.20 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Grilio skanėstai.
6.45 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
23.45 „Albanas“ (N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Proter Heat“.
7.05 Stilius.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. „Divos ir 
superžvaigždės“.

13.05 Jubiliejinis Rositos 
Čivilytės koncertas.

14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Laisvės vėliavnešiai.
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 IQ presingas.
21.10 „Didžioji istorija“. 

„Ypatinga druskos 
galia“.

21.30 „„Aukso karštligė“.
21.55 „Ark lio galių 

revoliucija“.
22.15 „Žemiau nulio“.
22.40 Biografinė drama 

„Filomena“ (N-14).
0.15 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“ (N-7).
17.00 „Būk su manim“ (1).
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės III. Valkatos 
mirtis“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

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

(N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Komedija „Karštos 

galvos!“ (N-7).
23.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
0.45 „Rezidentai“ 

(N-7).
1.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Siaubingi 
namai.

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

15.15 „Robinzonas 
Kruzas“.

16.15 „Du vaikai, 
žmona ir dukra“ 
(N-7).

18.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

19.00 „Užkariaujant 
dangų“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Angelas 

širdyje“.
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Elajus 

Stounas“.

 19.30   „Šlovės dienos“ 13.35   „Merdoko 
     paslaptys“

 0.50   „Visa menanti“  18.00  Skaniausias 
     gatvės maistas

 17.00    „Havajai 5.0“ 18.00    „Neklausk 
    meilės vardo“

TV PROGRAMAliepos 19 d.

 TV Polonia
6.55 „Yra proga“. 8.05 „Senieji katalikai Švei-
carijoje“. 8.30 Petersburskio muzikos šou. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Po-
lonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 
13.05 „Šventasis kūrimas“. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Persikėlimai“. 15.25 Z.Vardeinas - be paslap-
čių. 16.40 Paragauk Opolėje pieno produktų. 
16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 „Erelio 
ženklas“. 18.00 Laida vaikams. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 Per sieną - Racibužas. 19.25 
Rytų studija. 20.25, 6.10 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Miesto centro karaliai“. 23.45 „Yra 
proga“. 2.15 Petersburskio muzikos šou. 6.25 
„Mano upė“. 6.55 Dienos receptas. 

 TV1000
6.10 „Memento“. 8.30 „Stounhersto beprotna-
mis“. 10.45 „Prabudimai“. 13.15 „Liokajus“. 
15.50 „Memento“. 18.10 „Žiūrėkit, kas dabar 
kalba“. 20.10 „Penelopė“. 22.10 „Atsiskyrėlis“. 
0.10 „Mylimųjų žiedas“. 2.10 „Pražūtingas 
rūkas“. 4.15 „Aš, tu ir Diupri“. 

 DiscoVery  
6.40, 15.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 7.10, 
16.10 Sandėlių karai. Kanada. 7.40, 16.40 Garažų 
auksas. 8.05 Sunkvežimių vairuotojai. 8.55, 23.00 
Išgyventi drauge. 9.50 Greiti ir triukšmingi. 10.40, 
17.05, 20.00, 1.40, 3.20 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 11.35, 5.00 Jukono vyrai. 12.30 Nesėkmių 
garažas. 18.30, 5.50 Kaip tai veikia? 19.00, 0.50 
Laukinės vairuotojų gentys. 21.00, 2.30 Gatvių 
lenktynės. 23.55 Išlikimo žaidimai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00, 2.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnoja-
mojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00, 
3.00 Iškyla gamtoje. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Kinologijos įvadas. 8.15, 
12.50 Gyvūnų gelbėtojai. 9.10, 14.40, 22.55, 3.25 
Turkija, kontrastų šalis. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėji-
mas. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Žvejyba Amazonė-
je. 17.25, 21.05, 1.40 Bronkso zoologijos sodas. 
18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 

 sPorT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko 
„Knicks“ - Golden State „Warriors“. 9.10 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
AZ „Alkmar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 11.10 Pa-
saulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. 4 laida. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
10 laida. 12.10 KOK world Grand Prix. Estija. 2 d. 
14.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 6 d. 
Finalas. 15.00 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. 15.30 Čempionai LT. Graplingas. Klaipė-
da. 2 d. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - Arn-
hemo „Vitesse“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Detroito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifornija. 
5 laida. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 11 laida. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. 2 rungtynės. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 23.30 KOK world Grand 
Prix. Lenkija. 1 d. 1.40 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - FC 
„Rostov“. 3.40 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. 
Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. Trečios 
rungtynės. 5.40 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kalifornija. 4 laida. 6.10 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 10 laida. 6.40 Čempionai LT. 
Graplingas. Klaipėda. 2 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 301 km lenktynių 
apžvalga. 8.00 Boksas. 10.00 Lengvoji atleti-
ka. Deimantinė lyga. Rabatas. 12.05 Smiginis. 
US Masters turnyras. Pirmoji diena. 16.05 
Futbolas. Europos lygos finalas. „Ajax“ - 
„Manchester United“. 18.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 20.30 
„Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenk-
tynių apžvalga. 21.30 Boksas. 23.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Pusfinalis. 
1.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Fi-
nalas. 4.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 6.00 Motosportas. Nascar 301 km 
lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
7.00, 11.00, 18.45, 21.30, 4.00 Futbolas. Eu-
ropos moterų čempionatas. Nyderlandai. 9.25 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
9.30, 13.00, 21.00, 23.50, 2.30, 5.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“ lenktynės. 10.55 
Lengvoji atletika. „FISU Athlete Story“. 12.00 
Dviračių sportas. „Tour de France“ apžvalga su 
G.Lemondu. 20.55, 23.40 „Eurosport 2“ žinios. 
1.00 Automobilių lenktynės. Pasaulio ištver-
mės lenktynių čempionatas. Vokietija. 1.30 
„Formulė E“. FIA pasaulio čempionatas. JAV.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00    Info diena  7.20     Nuoga tiesa  20.20   Krzysztof Zanussi 18.30   „Aukštuomenės 
    daktaras 1“

 17.35  24 valandos 21.00   2 Barai

 TV8
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
„Kol tu ėjai į pasimatymus“ (N-7). 12.00, 17.00 „Jau-
nieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00, 
1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00, 0.15 „Dingę 
laiškai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (1) (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama 
„Romeo ir Džiuljeta“ (N-7). 23.15 „Skandalas“ (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, 21.00, 23.30, 0.30, 2.30 Info diena. 22.30 
Labas vakaras, Lietuva. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 1.15 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Melodrama „Nuo-
trauka, blogam atminimui“. 14.20 Padriki užrašai. 
15.10 Mados nuosprendis. 16.10 Vyriška/Mote-
riška. 17.05 Susituokime. 18.00 Tegul kalba. 19.00 
„Laima. Randevu. Jūrmala`17“. 20.50 Laikas. 
21.25 Lietuvos laikas. 21.30 „Laima. Randevu. Jūr-
mala`17“. 23.25 „Vangelija“. 1.30 Geriausias šefas.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Metai Toskanoje“. 1.10 „Visada sakyk visada“.

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.10 „Tėvelio sūnelis“. 7.55 
Žiūrėti visiems! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 „Šei-
mos dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.15 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 13.55 Kosminių istorijų 
diena. 14.55 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.50 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.35 Tin-
kama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 
23.20 Žiūrėti visiems! 0.15 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.30, 18.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.05 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 9“. 16.30 „Meteoritas“. 19.50 
„Kitas majoras Sokolovas“. 21.45 „Paplūdi-
mys“. 23.35 „Kurorto policija“. 1.30 „Kurtinys“.

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.35 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.30 
Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.05 Per 
sieną - Racibužas. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukš-
tesnioji jėga“. 15.20 „Miesto centro karaliai“. 
16.10 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos pamin-
klai. 16.40 Vilnoteka. 16.55, 1.15 „Baron24“. 
17.30, 1.45 „Erelio ženklas“. 18.00 Animacinis 
f. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Su Andrusu po 
Galiciją. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 Laida iš 
Amerikos. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Komisaras 
Aleksas“. 23.45 Koncertas. 0.45, 6.25 „Laukinė 
Lenkija“. 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 6.10 
Laida iš Amerikos. 6.50 Klajūno užrašai. 7.00 
Dienos receptas. 

 TV1000
6.10 „Atsiskyrėlis“. 8.15 „Mylimųjų žiedas“. 
10.35 „Penelopė“. 12.45 „Aš, tu ir Diupri“. 
15.05 „Pražūtingas rūkas“. 17.40 „Ten, kur šir-
dis“. 20.10 „Geriausia, ką turiu“. 22.30 „Hičas - 
meilės specialistas“. 0.50 „Prakeiktųjų kaimas“. 
2.50 „Perėja“. 5.15 „Godzila“. 

 DIscoVeRy 
7.10, 16.10, 19.00, 0.50 Sandėlių karai. Kanada. 
7.40, 16.40 Garažų auksas. 8.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 8.55 Išgyventi drauge. 9.50 Greiti ir 
triukšmingi. 10.40, 17.05, 23.55, 3.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 11.35, 5.00 Jukono vyrai. 12.30 
Aukso karštinė. 13.25 Legenda apie krokodilų 
auksą. 18.30, 5.50 Kaip tai veikia? 20.00, 1.40 
Likviduotojas. 21.00, 2.30 Sandėlių medžiotojai. 
22.00 Turto gelbėtojai. 23.00 Greitai ir garsiai. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 23.30, 
4.30 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Nuotykiai 
Kentukyje. 23.00, 4.00 Kelionė į Naująją Zelan-
diją. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anIMal PlaneT
8.15, 12.50 Bronkso zoologijos sodas. 9.10, 
14.40, 22.55, 3.25 Turkija, kontrastų šalis. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 
Žvejyba Amazonėje. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinė Europa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

21.00 2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija 

„Dešimt jardų“ 
(N-7).

0.35 TV serialas 
„Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“  
(N-7).

1.30 TV serialas 
„APB“ (N-14).

2.20 TV serialas 
„Amerikietiška  
siaubo istorija“ 
(N-14).

6.40  „Visatos broliai“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

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

(N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“ 

(N-7).
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Visi vyrai -  
kiaulės... 2“ (N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„15 šlovės minučių“ 
(N-14).

0.40 TV serialas 
„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

2.25 Alchemija. VDU 
karta. 2013 m.

2.55 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 1“ (N-7).
11.50 Gyvenimas.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės 

daktaras 1“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Svarbios detalės.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 1“ 

(N-14).
0.30 Atspindžiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Detektyvas 

Monkas 2“  
(N-7).

2.00 LRT radijo žinios.

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.30 „Voratinklis“ 
(1) (N-7).

9.30 „Šuo“ (N-7).
10.35 „44-as skyrius“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.45 „Voratinklis“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
21.00 Nuotykių drama 

„Palikti vandenyne 2. 
Dreifas“ (N-14).

22.50 Fantastinis veiksmo f.
„Faras skeneris“ 
(N-14).

0.45 „Visa menanti“ (N-7.
1.30 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.20 „Savas žmogus“ 

(N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“ 

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.12 Orai.
23.15 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.
23.45 „Albanas“ (N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.

6.00 LR himnas.
6.05 Kaunas Big Band & 

Sabina Mustaeva.
7.00 Bėdų turgus.
7.40 ARTi.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Ypatinga druskos 

galia“.
12.30 „Aukso karštligė“.
12.50 „Arklio galių 

revoliucija“.
13.10 „Žemiau nulio“.
13.35 Banchetto musicale 

2015. Koncertas 
„Phoebi claro“.

14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
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. 

Svečias - režisierius 
Krzysztof Zanussi. 2 d.

21.15 „Užaugę internete“.
22.15 Lietuvos patriotai.
23.25 Stambiu planu.
23.55 DW naujienos rusų k.
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liepos 20 d.

 14.25    Noriu šio 
    automobilio

 16.00  „Kaulai“ 11.30   „Ekspertė
     Džordan“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
21.00 „Nusikaltimo vieta - 

Kelnas. Išnaudotos 
galimybės“ (N-7).

22.50 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.45 „Auklė“.
1.35 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.25 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

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

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(1) (N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Nuotykių komedija 

„Karštos galvos! 2“ 
(N-7).

23.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

0.55 „Rezidentai“ (N-7).
1.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

11.30 „Angelas 
širdyje“.

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

14.25 Noriu šio 
automobilio.

15.25 „Užkariaujant 
dangų“.

16.25 Animacinis 
nuotykių f.  
„Zarafa“.

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Kino 

automobiliai.
19.00 „Elajus 

Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Siaubingi 

namai.
21.30 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Angelas 

širdyje“.
24.00 „Kai šaukia 

širdis“.

 Sport1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Detroito 
„Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 
11.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifor-
nija. 5 laida. 11.40 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 11 laida. 12.10 KOK world 
Grand Prix. Lenkija. 2 d. 14.10 Lengvoji atletika. 
Olandija. 3 etapas. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Roterdamo „Fe-
yenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 17.50 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Hiustono „Rockets“ - 
Oklahomos „Thunder“. 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kalifornija. 6 laida. Finalas. 21.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12 
laida. 21.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 3 
rungtynės. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. 24.00 KOK world Eagles series. 
Moldova. 1 d. 1.50 Lengvoji atletika. Ispanija. 
4.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fina-
las. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 6.50 „Hunt the Wolf 
2017“. Laida apie keturračių sportą. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
finalas. 10.05 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
10.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.35 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 12.05 
Smiginis. US Masters turnyras. Antroji diena. 
16.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šve-
dija - Latvija. 18.05 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - JAV. 20.05 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. 21.50 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Latvija - Italija. 
23.35 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 
„Arsenal“ - „Chelsea“. 1.35 Futbolas. Vokietijos 
taurės finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 3.35 
„Trans World Sport“ žurnalas. 5.10 Krepšinis. 
Eurolyga. Pusfinalis. 

 EuroSport
7.00, 18.45, 21.30, 1.35, 4.00 Futbolas. Europos 
moterų čempionatas. Nyderlandai. 9.30, 13.30, 
21.00, 23.45, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. „Tour 
de France“ lenktynės. 10.55 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 11.00, 0.45 Dviračių 
sportas. „Tour de France“ apžvalga. 20.55, 1.25 
„Eurosport 2“ žinios.

 

„15 ŠloVĖS MiNuČiŲ“
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija. 2001.
Režisierius: John Herzfeld.
Vaidina: Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer.

Du gerai žinomi nusikaltėliai Emilis ir Olegas iš Prahos atvyksta į Niu-
jorką. Čia jie nustemba sužinoję, kad vietos vagys ir žudikai yra tikros 
Amerikos garsenybės. Emilis ir Olegas įsitikinę, kad, pardavę žiniasklaidai 
tokią dokumentinę dramą, taptų ne tik žinomiausiais, bet ir turtingiau-
siais visų laikų Amerikos nusikaltėliais.

lNK
22.15

rekomenduoja

„roMEo ir DŽiul JEta“
romantinė drama. Jungtinė 
Karalystė, Italija, Šveicarija. 2013.
Režisierius: Carlo Carlei.
Vaidina: Hailee Steinfeld, 
Douglas Booth, Damian Lewis.

Kai jauna pora, Romeo ir Džiuljeta, 
susitinka, jie akimirksniu įsimyli vie-
nas kitą, nepaisydami savo besivai-
dijančių šeimų paniekos viena kitai. 
Netrukus jie slapta susituokia...

„DEŠiMt JarDŲ“
komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Howard Deutch.
Vaidina: Bruce Willis, Matthew 
Perry, Amanda Peet.

Kaimyno Ozo dėka inscenizavęs 
savo mirtį, buvęs samdomas žudi-
kas Džimis gyvena ramų gyvenimą 
su žmona Džil. Ir staiga, nekviestas 
ir nelauktas, ant jų namų slenks-
čio išdygsta Ozas ir prašo padėti 
išgelbėti jo žmoną iš mafijos nagų. 

„KarŠtoS GalVoS! 2“
nuotykių komedija. JAV. 1993.
Režisierius: Jim Abrahams.
Vaidina: Charlie Sheen, Lloyd
Bridges, Valeria Golino.

Parodijų komedijos „Karštos gal-
vos!“ tęsinyje Toperis Harlis vado-
vauja gelbėjimo komandai, kuri 
atvyksta į Iraką išlaisvinti Irako karo 
belaisvių ir kitų misijos neįvykdžiu-
sių gelbėjimo komandų...tV6

22.00

tV3
22.30

tV8
21.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 13, 17.55 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, N-7) - 14-20 d. 10.10, 15.55, 20, 20.50, 21.30, 
23.45 val. (19-20 d. 20.50 val. seansas nevyks; 21.30 val. 
seansas vyks 19-20 d.; 23.45 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 11, 14, 17, 18.50, 21.50, 22.55 val. 
(22.55 val. seansas vyks 14-15 d.).
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-16) - 14-20 d. 
13.45, 16, 18.20, 20.40 val.
„Diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 19-20 d. 19 val. 
(LNK kino startas).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.20, 11.10, 12.30, 13.25, 14.45, 
15.40, 17, 19.15 val. (19-20 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 14-20 d. 
13.50, 16.30, 19.05, 21.40, 23.10 val. (23.10 val. seansas 
vyks 14-15 d.).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 16.10, 
18.30, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 11.30, 18, 19.15 val. (19-20 d.  
18 val. seansas nevyks; 19.15 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 14.40, 21.10 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 14-20 d. 13.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.50 val.

„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 11.10 val.
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
14, 16, 18 d. 21.30 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15, 17 d. 
21.30 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
14-15 d. 23.59 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, N-7) - 14-20 d. 11.20 val. 
(vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 11.30, 17.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 14-20 d. 20.30, 21 val.  
(19-20 d. 20.30 val. seansas nevyks; 21 val. seansas  
vyks 19-20 d.).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 11.10, 15.30, 18.30, 21.45 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-16) - 14-20 d. 
14.40, 17, 19.20, 21.35 val.
„Diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 19-20 d. 18.30 val. 
(LNK kino startas).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 11, 13.15, 16.30, 17.20, 19.35,  
21.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 12, 14.15 val.
„Despicable Me 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, 
3D, V) - 14-20 d. 13.15 val.
„Despicable Me 3“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 19-20 d. 15.45 val.

„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 11.30, 14.10, 15.20, 21.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 18.45 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 14, 
16.25, 18.45, 21 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 14-20 d. 
19.10, 21.45 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 13.30 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 14-20 d. 16.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 11 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija, N-16) - 14, 16, 18 d. 
18 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 
15, 17 d. 18 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 14, 16, 
18 d. 20.45 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 15, 17 d. 20.45 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 14-20 d. 11 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių 
f., JAV, N-13) - 14-20 d. 18.30 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 21.30 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 15-20 d. 11.45 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 14-20 d. 13.10 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
14-20 d. 11.15 val. (vasaros akcija vaikams).

Premjera

Pernykščiame filme „Kapitonas Amerika: pilietinis karas“ di-
džiuosiuose ekranuose vėl pasirodęs Žmogus-voras, kurį vaidina 
Tomas Holandas (Tom Holland), sugrįžta kaip pagrindinis herojus.

Mokykloje niekuo neišsiskiriantis jaunuolis Piteris Parkeris 
slepia didžiulę paslaptį: po genetiškai modifikuoto voro įkandimo 
jis įgauna naujų, superherojaus savybių. Globojamas Geležinio 
žmogaus, kurį įkūnija Robertas Daunis jaunesnysis (Robert Dow-
ney Jr.), Piteris bando „prisijaukinti“ naująją tapatybę ir labiau už 
viską pasaulyje trokšta tapti tikru Keršytoju. Karštas jaunas krau-
jas vaikiną vis įvelia į pavojingus nuotykius. Paprasti pakvailiojimai 
virsta rimtu pavojumi, kai mieste atsiranda naujas piktadarys Gri-
fas. Jo kelyje pasipainiojus Žmogui-vorui, Grifas nedvejodamas 
nusprendžia sunaikinti ir patį išsišokėlį, ir viską, kas jam brangu.

„Forum Cinemas“ inf.

„Žmogus-voras: 
grįžimas namo“

„Spider-Man: Homecoming“

Kino teatruose nuo liepos 14 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Jon Watts

n Vaidina: Robert Downey Jr., Jon Favreau, Michael Keaton, Tom 

Holland ir kiti

n iMDB: 8,3/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Filmo premjeroje Holivude dalyvavo  
„Žmogus voras“ Tomas Holandas (Tom Holland)

EPA-Eltos nuotr.
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Veidai

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Liepos 14-20 d. - atostogos!

MULTIKINO OZAS
„Diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 20 d. 19 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-19 d. 10.45, 13.30, 16.30, 18.45, 20.45,  
21.45 val. 20 d. 10.45, 13.30, 16.30, 18.45, 21.15 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, N-7) - 14-20 d. 10.30, 16, 17.45, 20.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 13.45, 21.45 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 14-20 d. 
16.45, 19 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 10.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 12.15, 15.15, 18.45, 21 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-19 d. 19.15, 
21.30 val. 20 d. 21.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14 d. 10, 11.45, 12.15, 13.30, 14, 14.30, 15.30, 
16.15, 16.45, 18.30 val. 15-18 d. 10, 11.45, 12.15, 13.15, 
14, 14.30, 15.30, 16.15, 16.45, 18.30 val. 19 d. 11, 11.45, 
13.15, 14, 14.30, 15.30, 16.15, 16.45, 18.30 val.  
20 d. 10, 11, 11.45, 12.15, 13.15, 14, 14.30, 15.30,  
16.15, 16.45, 19 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 14-20 d. 
19.30, 22 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 14-19 d. 13.15 val. 20 d. 13.15, 
21.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.15 val.

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 15 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Šaltas tango“ (drama, Rusija) - 14 d. 18 val. 
18 d. 17 val. 19 d. 19.50 val.
„Tobuli melagiai“ (komedija, Italija) - 14 d. 20 val. 
15 d. 19.50 val. 20 d. 18.30 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 
15 d. 15 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 
15 d. 17.30 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
18 d. 19 val. 20 d. 17 val.
„Apsimetėliai“ (drama, Estija, Lietuva, Latvija) - 
19 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 15.50 val. (SCAPE).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, N-7) - 14-20 d. 18.50 (SCAPE), 19.45, 22.20 val. 
(19-20 d. 18.50 val. seansas nevyks; 19.45 val. seansas 
vyks 19-20 d.).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 21.50 val. (SCAPE).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 10.20, 13.35, 16.40, 19.20 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-16) - 14-20 d. 
15.40, 18, 21.10 val.

„Diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 19-20 d. 19 val. 
(LNK kino startas).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.20, 11.55, 13.25, 14.05, 14.50, 
16.20, 17.45, 20.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 12.35, 17.05 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 9.30, 15.50, 22.50 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 12.40, 19 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 14-20 d. 
18.35, 22.40 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 11.10, 
19.45, 22.30 val. (19-20 d. 19.45 val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.10 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 
14-20 d. 12.30 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 14-20 d. 14.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 20 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 22.10 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 9.40 val. (vasaros akcija 
vaikams).

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Premjeroje ant raudonojo kilimo 
pasirodė Robertas Daunis jaunesnysis 

(Robert Downey Jr.)... ...Marisa Tomei (Marisa Tomei)...

...Zendaja (Zendya)
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Kinas

Viskas prasidėjo prieš daugybę metų, 
kai nepavykusio eksperimento metu patys 
žmonės neįtikėtinai padidino beždžionių in-
telektą. Pasiekusios žmogaus lygį ir nebe-
sitenkindamos antrarūšių gyvenimu, vieną 
dieną beždžionės sukilo. Taip prasidėjo il-
gus metus trunkantis karas, kurio nenu-
malšino net trumpam įsivyraudavusi trapi 
taika. Pasaulis dviem dominuojančioms rū-
šims per ankštas!

Engiamos ir puolamos žmonių, beždžio-
nės, vadovaujamos Cezario, šį kartą kils į 
žūtbūtinį mūšį, kuris ir nulems, kas gi ga-

liausiai Žemėje taps viena vienintele rūši-
mi - žmonės ar beždžionės?

Kvapą gniaužiančių mokslinės fantas-
tikos filmų „Beždžionių planetos sukili-
mas“ ir „Beždžionių planetos aušra“ tre-

čioji istorijos dalis - „Karas už beždžionių 
planetą“. Mokslinės fantastikos veiksmo 
filme nestinga ir stulbinančių specialiųjų 
efektų.

„Forum Cinemas“ inf.

CINAMON
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D) - 14-20 d. 16.15, 18.15 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV) - 14-20 d. 10.45, 13.30, 21 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV) - 
14-20 d. 14.30, 19, 21.45 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 14-20 d. 12.30, 
19.15 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 14.45, 
20.15, 22.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 11.15, 22 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 17.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV) - 14-20 d. 10.30, 11.45, 12.45, 15, 17.10, 19.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV) - 14-20 d. 13.45, 16 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV) - 14-20 d. 21.15 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 17 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 14-20 d. 10 val.

KLAIpėdA

FORUM CINEMAS
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 12.25, 18.25 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 14-20 d. 10.30, 15.20, 21.30, 
23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 13, 16, 18, 21, 21.40, 23.20 val.  
(19-20 d. 18, 21 val. seansai nevyks; 21.40 val. seansas 
vyks 19-20 d.; 23.20 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-16) - 14-20 d. 
18.40, 21.10 val.
„diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-13) - 19-20 d. 19 val. (LNK kino startas).

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.10, 11.20, 12.30, 14.45, 15.40, 17 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 14-20 d. 13.25 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 19, 
21.20, 21.55, 23.59 val. (19-20 d. 19, 21.20 val. seansai 
nevyks; 21.55 val. seansas vyks 19-20 d.; 23.59 val. sean-
sas vyks 14-15 d.).
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 21.50, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 11, 17.20 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 14.10, 20.30 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 14-20 d. 19.15 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 14-20 d. 13.35 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 14-20 d. 15.50 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.15 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 14-20 d. 10.10, 16, 21.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 13.05, 18.10, 18.55 val. (19-20 d. 
18.55 val. seansas nevyks; 18.10 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 14-20 d. 11.20, 15.30, 18.10, 21.15 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-16) - 14-20 d. 
17.05, 19.20 val.
„diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 19-20 d. 19 val. 
(LNK kino startas).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.20, 11.10, 12.35, 13.25, 14.50, 15.40 val.

„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 18.30, 
20.55, 21.40 val. (19-20 d. 18.30, 20.55 val. seansai 
nevyks; 21.40 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 14-20 d. 14.20, 20.40 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 17.30 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 14, 16, 18 d. 21.35 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 15, 17, 
19 d. 21.35 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių
 komedija, JAV, N-13) - 14-20 d. 12.45 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-20 d. 10.30 val. (vasa-
ros akcija vaikams).

pANEVėŽyS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 14-20 d. 10.20, 15.20 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 14-20 d. 12.25, 18.30 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
14-20 d. 12.50, 18, 18.50, 21, 21.40 val. (19-20 d. 18, 21 val.  
seansai nevyks; 18.50, 21.40 val. seansai vyks 19-20 d.).
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-16) - 14-20 d. 
19, 21.50 val. (19-20 d. 19 val. seansas nevyks; 21.50 val. 
seansas vyks 19-20 d.).
„diunkerkas“ (veiksmo drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-13) - 19-20 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-20 d. 10.10, 13.20, 15.40 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 14-20 d. 15.50, 21.15 val.  
(19-20 d. 21.15 val. seansas nevyks).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 14-20 d. 21.30 val.
„piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 14-20 d. 10.30 val. (vasaros 
akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

 „Karas už beždžionių planetą“
„War For the Planet Of the Apes“

Kino teatruose nuo liepos 14 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Matt Reeves

n Vaidina: Andy Serkis, Woody Harrelson, 

Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Terry 

Notary ir kiti
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

„Lemtinga 
pagunda“

„The Beguiled“

Filmas žiūrovą nukelia į JAV pilietinio 
karo kamuojamą Virdžinijos valstiją, kurio-
je įsikūręs uždaras merginų pensionas. Vie-
na iš nuo karinių veiksmų besislapstančių 
merginų šalia pensiono esančiame miške 
randa sužeistą šiaurietį. Vadovaudamasi 
krikščioniškąja morale, įstaigos direktorė 
Marta Farnsvort apsisprendžia priglausti ir 
išgydyti priešo kareivį. Netrukus patrauk

lusis Makbernis tampa jaunų merginų iki 
šiol gniaužtų emocijų proveržio priežastimi. 
Lenktyniavimas ir seksualinė įtampa kas-
kart auga. Peržengtos padorumo ribos, su-
laužytas tabu ir jau netrukus veiksmas ima 
rutuliotis nenumatyta spirale, apnuoginda-
mas slapčiausias personažų kertes.

Filmas sukurtas pagal 1966 m. išleistą 
Tomo Kulinamo (Thomas Cullinan) romaną. 
Už rafinuotą ir šiurpią „Lemtingą pagundą“ 
Sofija Kopola (Sofia Coppola) šiųmetiniame 
Kanų kino festivalyje buvo apdovanota „Auk-
sinės palmės šakele“ kaip geriausia režisierė.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 14 d.

n Drama, JAV, 2017

n Režisierė: Sofia Coppola

n Vaidina: Colin Farrell, Nicole Kidman, 

Kirsten Dunst, Elle Fanning ir kiti

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

„Forum Cinemas“ nuotr.
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TeaTras/KoncerTai

 Teatras
Palanga

KUlTŪROS CEnTRaS „RaMYBĖ“
20 d. 20 val. - Premjera! „Meilės laiškai“ (Idioteratras).

VIEŠBUTIS „ŽIlVInaS"
14, 20 d. 19 val. - Spektaklis šeimai „Princesė ir 
kiauliaganys“ (pagal H.K.Anderseną).

VIEŠBUTIS „PalangOS VĖTRa“
18 d. 19 val. - Spektaklis šeimai „Prieskonių indo 
paslaptis“ (Teatras „Avilys“).
19 d. 19 val. - „Kukučių nuotykiai Senojoje girioje“ 
(Teatras „Avilys“).

Koncertai
VIlnIUS

ŠV.KOTRYnOS BaŽnYČIa
15 d. 20.30 val. - „Linkėjimai iš Montmartro“. 
Fortepijono rečitalis. Atlikėjas Šarūnas Meškys (klavišiniai).
18 d. 19 val. - „Bachas Afrikoje“. Derek Gripper (gitara, 
PAR).
19 d. 19 val. - „Nepažinta Ispanija“. Senieji Ispanijos 
šokiai. Dalyvauja: Senosios muzikos ansamblis „Jacaras“ 
(Lenkija): Julieta Gonzalez de Springer (vokalas, Meksika/
Lenkija), P.Zaleski (Kanarų salų gitara), L.Figiel (bosinė 
gitara), M.Lawniczak (gitara), L.Olesze  (gitara), M.Zlotnicki 
(gitara).

MOKYTOJŲ naMaI
19 d. 19 val. VMN kiemelyje - Koncertų ciklas 
„Senamiesčio muzika“. D.Razauskas ir grupė „Vos vos“. 
Atlikėjai: D.Razauskas, grupė „Vos vos": J.Krivickas 
(elektrinė gitara), M.Leiburas (mušamieji), P.Rūkas 
(bosas).
20 d. 20 val. VMN kiemelyje - Kotryna Juodzevičiūtė 
„Live“.

lDK ValDOVŲ RŪMŲ  
MUZIEJUS

17 d. 21 val. - Baletas „Radio and Juliet“ (pagal 
„Radiohead“ muziką). Choreogr. E.Kliugo.
18 d. 21 val. - Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO 
(vadovas G.Gelgotas).
19 d. 20.30 val. - Tigran Hamasyan koncertas 
(Armėnija).
20 d. 20.30 val. - Linas Adomaitis & „G-strings“.

VU BOTanIKOS SODaS
16 d. 19 val. - Koncertas „Beatboxeriui ir orkestrui“. 
Solistas Tom Thum (vokalinė perkusija, elektronika, 
Australija). Vilniaus miesto sav. Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vadovas D.Katkus). Dir. G.Hamilton 
(Australija).
20 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis: „Subtilu-Z“.

galVĖS EŽERaS
14 d. 19.30 val. - Ndioba. N.Gueye (vokalas, bosinė 
gitara, Senegalas), Ch.Matada (būgnai, vokalas, 
Mozambikas), V.Bruun (gitara, vokalas, Suomija).

KaUnaS

Pažaislio muzikos  
festivalis

15 d. 18 val. Gelgaudiškio dvare - „Dama iš Monte 
Karlo“. Atlikėjai: A.Krikščiūnaitė (sopranas), A.Kisieliūtė 
(fortepijonas).
16 d. 11 val. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių 
Karalienės bažnyčioje - „Skambančios istorijos“. Gijsbert 
Kok (karilionas, vargonai, Nyderlandai).
16 d. 11.30 val. Kaišiadorių r., Žaslių Šv. Jurgio 
bažnyčioje - Iškilmingos šv.mišios Žaslių 560-ųjų metų 
jubiliejui paminėti. Dalyvauja Kauno valstybinis choras 
(meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis).

REngInIŲ OaZĖ
14 d. 20 val. - Grupė „Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys“.

KlaIPĖDa

KOnCERTŲ SalĖ
14 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parko estradoje - 
„Dangus tau dovanojo aukštį“. Klaipėdos brass kvintetas: 
S.Petrulis (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), 
M.Miliauskienė (valtorna), S.Sugintas (trombonas), V.Liasis 
(tūba), B.Ignatavičiūtė (sopranas), D.Praspaliauskis (saksofo-
nas), E.Federavičius (mušamieji), M.Putna (klavišiniai).
20 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parko estradoje - 
„Nepažinta Ispanija“. Senosios muzikos ansamblis „Jacaras“ 
(Lenkija): P.Zaleski (Kanarų salų gitara), J.Gonzalez 
de Springer (vokalas, Meksika/Lenkija), M.Lawniczak, 
L.Oleszek, M.Zlotnicki (gitaros), L.Figiel (bosinė gitara).

KlaIPĖDOS laIKRODŽIŲ MUZIEJaUS KIEMElIS
14 d. 19 val. - „Skambančios istorijos“. Gijsbert Kok 
(karilionas, vargonai, Nyderlandai).

Palanga

KUlTŪROS CEnTRaS „RaMYBĖ“

14 d. 20 val. - Andriaus Kulikausko autorinių dainų vakaras.
15 d. 20 val. - Grupės „Subtilu-Z“ koncertas.
18 d. 20 val. - Aleksandras Makejevas ir grupė „Kur 
meilė ir gėris“.

„Džiaugiamės, kad po ilgai trukusių de-
rybų pavyko susitarti dėl išskirtinio „Depe-
che Mode“ koncerto Vilniuje. Pirmiesiems 
bilietams įsigyti gerbėjų patogumui buvo 
parinktas laisvadienis: visiems mums ypa-
tinga Lietuvos valstybės diena - liepos 
6-oji“, - sakė koncertų organizatoriaus „Live 
Nation Lietuva“ vadovas Deividas Afarjan-
cas. Bilietus į „Depeche Mode“ koncertą 
galima įsigyti „Tiketos“ kasose ir internetu 
www.tiketa.lt.

„Depeche Mode“ į Lietuvą sugrįš po pen-
kerių metų pertraukos - 2013 m. Vilniaus Vin-
gio parke vyko grandiozinis grupės pasirody-
mas, kuriuo džiaugėsi daugiau nei 30 tūkst. 

gerbėjų. Naujausiose pasaulinėse gastrolėse 
grupė pristato 14-ąjį studijinį albumą „Spirit“, 
kurį išreklamavo dideliu hitu tapęs singlas 
„Where’s The Revolution“. Muzikos kritikai 
teigia, kad su šiuo įrašu muzikantai „įgavo 
geriausią savo formą“ ir kad tai „vienas sėk-
mingiausių pastarųjų metų grupės albumų“. 
Daugybę gerbėjų mūsų šalyje turinti grupė 
„Depeche Mode“ Vilniaus „Siemens“ areno-
je surengs įspūdingą koncertą, kuris neabe-
jotinai taps metų muzikiniu įvykiu.

„Depeche Mode“ gastrolių „Global Spi-
rit Tour“ koncertą Vilniuje pristato Didžiau-
sias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live 
Nation Lietuva“. „Laisvalaikio“ inf.

Oficialiai patvirtinta: 
„Depeche Mode“ sulauksime Lietuvoje

l „Depeche Mode“, susikūrusi 1980 m., yra 
viena įtakingiausių, mėgstamiausių ir komerciškai 
sėkmingiausių grupių pasaulyje. Muzikantų įrašai 
yra išpirkti didesniu nei 100 mln. egzempliorių 
tiražu, koncertuose „Depeche Mode“ stebėjo ir 
klausėsi daugiau nei 30 mln. gerbėjų.

l Daugiau nei tris dešimtmečius muzikuojantys 
Martinas Goras (Martin Gore), Deivas Gahanas 
(Dave Gahan) ir Endis Flečeris (Andy Fletcher) 
šiandien yra populiarūs kaip niekada: naujasis 
grupės albumas „Spirit“ pasiekė perkamiausių 
įrašų dešimtuką daugiau nei dvidešimtyje pasaulio 
šalių.

l 2013 m. išleisto albumo „Delta Machine“ 
pristatymo gastrolėse grupės koncertus aplankė 
daugiau kaip 2,5 mln. gerbėjų.

Faktai„Depeche Mode“ skelbia ilgai lauktą naujieną - kitų metų pradžioje legendinė britų 
grupė surengs koncertą Lietuvoje. Vienintelis grupės „Depeche Mode“ pasirodymas 
vyks vasario 22 d. „Siemens“ arenoje Vilniuje.

Andrius Kulikauskas
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

KURHAUZAS
18 d. 20 val. - Aistringas fortepijono ir flamenko šou 
„Crazy Women“. Anna Ushakova (fortepijonas) ir ispaniško 
šokio meistrė Marina De Flamenco.
20 d. 20 val. - Palangos vasaros festivalis. „Eliziejaus 
kronikos“. Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas) ir „4tango": 
B.Bagdonienė (altas), K.Žebrauskaitė (akordeonas), 
F.Zakrevskis (fortepijonas), D.Bagurskas (kontrabosas).

GINTARO MUZIEJAUS  
TERASA

18 d. 19 val. - Palangos vasaros festivalis. Vytautas 
Sondeckis ir draugai. V.Andronikof (sopranas, Prancūzija), 
Edwin E.S.Kim (smuikas, P.Korėja-Austrija), Hyung-
Eun Kim (smuikas, P.Korėja-Austrija). Dir. A.Vikulov. 
U.Krikščiūnaitė, G.Žvigaitytė (smuikas). Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus).

NIDA

KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS  
„AGILA"

19 d. 19 val. - Aistringas fortepijono ir flamenko šou 
„Crazy Women“. Anna Ushakova (fortepijonas) ir ispaniško 
šokio meistrė Marina De Flamenco.

BIRšTONAS

KULTŪROS CENTRAS
15 d. 20 val. - Marija Arutiunova (sopranas), Iveta 
Kalkauskaitė (mecosopranas), Kotryna Kalkauskaitė 
(fortepijonas).

DRUSKININKAI

Tarptautinis menų festivalis  
„Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“

16 d. 12 val. Senosios Varėnos Šv.arkangelo Mykolo 
bažnyčioje; 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - 
Sakralinės muzikos valandos. S.Beatričė (sopranas), 
M.Samulionis (saksofonas), D.Jatautaitė (vargonai).

KITI MIESTAI

20 d. 18 val. Tauragė, Pilies kiemelyje - „Tu ateik 
į pasimatymą“. Dalyvauja: E.Sašenko (vokalas), 
L.Mikalauskas (bosas), pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Paroda „Portretas ir mada. Iš Aleksandro Vasiljevo fondo 
kolekcijos Vilniuje“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

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

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
Radvilų rūmų muziejus

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

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

LGGRC Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso Konferencijų salė

Žirmūnų g. 1F
Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m.“

S.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

J.Burkšaičio, E.Skujos, A.Šuliausko, E.Pilypaitienės, 
R.Lebedytės, J.M.Mačiokaitės-Pleškūnienės, D.Karaškaitės-
Brusokienės, I.A.Suveizdienės, V.Ž.Vasiliauskienės, 
R.Kinskio, taip pat Druskininkų M.K.Čiurlionio, Palangos 
S.Vainiūno meno mokyklų auklėtinių darbų paroda

EPA-ELtos nuotr.

„Depeche Mode“ koncertas -  

2018 m. vasario 22 d. „Siemens“ arenoje 

Vilniuje

Ieva Prudnikovaitė
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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

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

naujiena

    
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
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

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 
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

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
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.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
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

kiTOs PRaMOGOs 

   
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

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

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
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SVEIKINA

             

Skaidrios, harmoningos meilės 
dienos. Jei prasidės meilės romanas, 
jausmai bus diplomatiški ir rafinuoti. 
Seksis pasirašyti dideles sutartis, 
ypač su užsieniu. Antroje savaitės 
pusėje geras laikas politikams, 
švietimo darbuotojams vykdyti savo 
tikslus. Sėkmingas laikas gydyti 
gerklę, kaklą. 

JAUČIUI

Šią savaitę prasidėjęs meilės 
romanas bus kupinas siurprizų. Puikus 
laikas teisininkams, teisėtvarkos darbuo-
tojams, psichologams, fotografams, meno 
kūrėjus lydės sėkmė. Padidės domėjimasis 
ezoterika, burtais, magija. Geras laikas 
dirbantiems jėgos struktūrose. Savijauta 
nebus pati geriausia, patartina gydyti 
bronchus, plaučius, pečius, diagnozės bus 
tikslesnės, vaistai pasisavinami geriau. 

DVYNIAMS

Meilės ir šeimos reikalai bus 
aktualūs ir sėkmingi. Santykiuose vyraus 
nuoširdūs jausmai. Sėkmingas vedybų 
metas. Tinkamas metas deryboms, galite 
kreiptis į vadovybę dėl paaukštinimo, 
tačiau dideliems pinigams skirta kita 
savaitė. Labai sėkminga gydyti akis, 
ausis, atlikti plastines operacijas. 
Atkreipkite dėmesį į savo endokrininę 
sistemą ir inkstus, gali būti jautresni. 

AVINUI

Prognozė liePos 14-20 d.

Netikėtai prasidėjęs meilės 
romanas bus romantiškas, veržlus, 
teiks malonumo ir vilčių dėl bendros 
ateities, bet greta bus daug pykčio ir 
pavydo. Sudaryti naujas sutartis ypač 
seksis švietimo, turizmo agentūrų 
darbuotojams. Puikus laikas valyti 
kepenis, gydyti dubens, klubų sąnarius, 
plaučius, bronchus, kelionėse saugo-
kitės traumų.

ŠAULIUI

Atkreipkite dėmesį į užsieniečius, 
galimos romantinės pažintys. Tačiau 
skrajojimas padebesiais gali atsiliepti 
darbų kokybei. Puikus metas imtis 
veiklos, kuriai galėtumėte skirti visą 
savo laiką ir širdį. Palankios dienos 
apsilankyti profilaktiškai pasitikrinti 
pas šeimos gydytoją. Galite sulaukti 
kvietimo vykti į tolimą kelionę.

SKORPIONUI

Nenustebkite, kad jūsų širdis 
išgyvens stiprius, permainingus 
jausmus ir įvairių atspalvių emocijas. 
Kaskart jausite taip, tarsi gyvenimas 
virto cirko arena, kurioje esate 
akrobatas, bandantis išsilaikyti ant 
siauro lyno. Pats geriausias metas 
dirbantiems teisėsaugoje. Saugokite 
inkstus, endokrininę sistemą. 

SVARSTYKLĖMS

Turintys antrąsias puses kurkite 
gražius santykius. Asmeniniame 
gyvenime pokyčių nenumatoma, jei 
esate vieniši, statusas kol kas nesikeis. 
Džiaugsitės sunkaus ir atkaklaus darbo 
rezultatais. Ir tik jūs vieni žinosite, kokia 
sėkmės kaina. Puikus laikas meditacijai, 
regresijos seansams.

VĖŽIUI

Puikus laikas vedyboms, meilės 
romanams, porose vyraus darna, 
harmonija, skaidrumas. Palankus laikas 
meninei kūrybai, intelektualiai veiklai. 
Saugokite širdies kraujagysles, mažiau 
vartokite alkoholio, sunkaus maisto. 
Palanku sportuoti, tereikia pasirinkti 
mėgstamą sporto šaką. 

LIŪTUI

Meilė bus tokia staigi ir neti-
kėta, kad nenorėsite pabusti iš šio pasa-
kiško sapno. Kad ir kaip smagu skęsti 
svajonėse, visgi apsidairykite aplinkui, 
ar tebežiūrite į pasaulį pro rožinius 
akinius. Galimas netikėtas laimėjimas ar 
pelningas užsakymas. Skirkite daugiau 
dėmesio sveikatai, ypač jeigu turite 
problemų dėl kraujospūdžio, būtinus 
vaistus visada laikykite po ranka.

MERGELEI

Sakoma, meilė - amžina, širdies 
reikalams - pabaiga. Kad taip nenutiktų 
ir jums su mylimuoju, teks abiem iš 
naujo kurstyti meilės židinį. Geras laikas 
vykti į verslo susitikimus, pasirašyti 
rimtus sandorius su užsieniečiais. 
Turintiems problemų su stuburu, sąnarių 
ligomis geras laikas sanatoriniam 
gydymui.

OŽIARAGIUI

Vienišiems derėtų dažniau 
lankytis klubuose, dominuos pažintys 
su užsieniečiais. Džiugins nauja 
pažintis, nors jos pradžia galbūt buvo 
komplikuota. Šią savaitę geriausia 
užbaigti pradėtus darbus, sumanymus, 
pradėti ruoštis kitam etapui. Pailsėkite, 
pamedituokite prie vandens telkinio. 
Puikus laikas valyti kepenis.

ŽUVIMS

Didelė tikimybė sutikti 
gyvenimo žmogų kelionėje, užsimezgę 
jausmai neleis liūdėti, teiks malonių 
pojūčių, bus sportinio azarto ir 
pavydo. Seksis versle, bendraudami 
su kolegomis atlikite mažytę reviziją, 
patikrinkite jų nuoširdumą. Venkite 
peršalimų. 

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorius Ramūnas Rudokas
1968 07 14

Aktorė Gražina Baikštytė
1951 07 20

Aktorius Dainius Kazlauskas
1971 07 14

GEROS DIENOS: liepos 14 d. BLOGOS DIENOS: liepos 17, 20 d.

Atlikėja Vilija Pilibaitytė-Mia
1983 07 19
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Kvadriga. Gagatas. 
Raketa. Elas. Korida. Genas.  
RO. Nina. Būrys. Bim. Šuo. Mūras. 
Žala. Ats. Ikaras. Galis. Šulas. Sabas. 
Tampo. Deras. Alieji. Vytautas. 
Esperansas. Kitame. Osa. Ėras. As. 
SOS.
Horizontaliai: Kronštatas. Švarius. 
Alpo. Akino. Mies. Deda. Išpera. 
Arta. Kuoja. Ia. Mal. Inė.  
Būras. SR. Augūras. Aa. Eras. Vss. 
Genys. Dy. Galas. Setka. Gas. Garais. 
AS. Žabaut. Balastas. Kadrilis. Amo. 
Omas. Ases.
Pažymėtuose langeliuose: 
ToPolio PūKas. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki liepos 18 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės  
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Veronika Klimaitė 
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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l

Tėtis gimtadienio proga renka dukrai do-
vaną. Pardavėjas jam siūlo įvairias barbes:

- Štai netekėjusi barbė už 20 eurų, o čia 
ištekėjusi barbė - 25 eurai. Pažvelkite į išsi-
skyrusią barbę už 550 eurų.

- O kodėl ši lėlė tokia brangi? - stebisi 
vyras.

- Nes kartu su ja gausite Keno automo-
bilį, Keno grotuvą ir Keno namą...

l

- Tavo žmona namie?
- Ne, ji aukcione.
- Velniai griebtų! Ir kiek tu manai už ją 

gauti?

l

Projektų vadovas - tai toks žmogus, kuris 
tiki, kad devynios moterys gali pagimdyti vai-
ką per vieną mėnesį.

l

Ateina Petriukas pas mamą ir sako:
- Mamyte, senelė jau visai sukvailėjo.
- Kodėl taip sakai?
- Tai kad kiekvieną kartą, kai pas ją nu-

einu, ji klausia: „Na, ir kas čia pas mus 
atėjo?!“

l

Buvęs padavėjas tapo policininku. Kartą 
jis susitiko su draugu, o šis klausia:

- Na, ir kaip tau patinka naujasis darbas?

- Atlyginimas, žinoma, šiek tiek mažes-
nis, bet man labiausiai patinka, kad klientas 
visada neteisus!.. 

l

 - Brangusis, mano pilvukas auga. Gal 
esu nėščia.

- Na, taip. Aš netgi žinau, kas tėvas.
- Ką čia šneki?! Kas?
- Konditerinių gaminių fabrikas.

l

Kalbasi dvi blondinės. Viena sako:
- Aš laukiuosi.
- Sveikinu! Ar jau sugalvojai vaikui 

vardą?
- Ne, kol kas galvoju, kuo vardu jo tėvas.

aNEkDOTai
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BEPROTIŠKAS REKORDAS. Per 10 minučių Kalifornijos gyventojas surijo 
72 dešrainius. Per kasmetines dešrainių valgymo varžybas jų nugalėto-
jas Džoi Čestnatas (Joey Chestnut) pagerino savo paties rekordą.  
Jis surijo dviem dešrainiais daugiau nei pernai. Jis neįprastas varžybas 
laimėjo jau dešimtą kartą. 33 metų rekordininkas pareiškė esąs tik  
„pakvaišęs tipas, mėgstantis pavalgyti“. Dešrainių valgymo varžybos 
vyksta kiekvienais metais liepos 4-ąją, kai JAV mini Nepriklausomybės 
dieną. Jas rengia kultinė užkandinė „Nathan’s“ Niujorko Konio saloje.  
Ši tradicija siekia 1916 metus. Kad padidintų valgymo temą, dalyviai  
dešreles paprastai ryja nekramtydami. Bandelę jie pamirko į vandenį, 
kad ši geriau slystų. Kas apsivemia, yra diskvalifikuojamas.

beprotiškas pasaulis
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