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Jaunius Čiulada

- Gajus stereotipas, kad dideliam 
skaičiui žmonių vadovaujančios moterys 
yra furijos. Tu vadovauji tūkstančiui. Gal 
ir esi furija?

- Greičiau jau aš - savo darbuotojų mama 
ir tėtis viename asmenyje. Motina suteikia 
šilumą ir rūpestį; tėvas pabara, paauklėja.

Furija ir ragana už akių mane vadino pir-
maisiais vadovavimo metais, kai buvau dvi-
dešimt penkerių. Mano užduotis buvo apmo-
kyti trisdešimt ką tik atidaryto Ukrainos 
skambučių centro žmonių. Tokių epitetų nu-
sipelniau, nes per pirmąsias darbo dienas at-
leidau keletą darbuotojų, kurie prastai atliko 
savo pareigas. Prieš dešimtmetį į pavaldinius 
žiūrėjau kaip į statistinius vienetus. Dabar 

žiūriu per žmogiškąją prizmę. Suprantu, kad 
darbuotojai - asmenybės, turinčios žmogiškų 
problemų ir ydų lygiai taip, kaip ir slepiantys 
savyje daug puikių savybių. Atskleisti jas įma-
noma tik mylint žmones. Jeigu dirbi be mei-
lės, esi paprasčiausias robotas.

- „Studio Moderna“ spinduliuoja mei-
lę žmonėms?

- (Mąsto.) Pasakyčiau kitaip. Meilę spin-
duliuoja kai kurie įmonės vadovai. Kai kurie.

- Kodėl tebedirba ir kita vadovų ka-
tegorija?

- Šį klausimą turėtum užduoti kitam „Stu-
dio Moderna“ žmogui. (Juokiasi.) Kalbant apie 
man pavaldžius vadovus… Jei matau, kad par-
davimų skaičiai geri, tačiau atmosfera darbe 
bloga, keliai su tokiu žmogum išsiskiria. Prisi-
menu vadovus, kurie buvo atleisti dėl to, kad 
turėjo per mažai emocinių kompetencijų ir em-
patijos.

- Ar kasdien niurzgantis telerinkoda-
ros pardavėjas gali būti perspektyvus 
darbuotojas?

- Būtent niurzga greičiausiai ir yra geras 
pardavėjas. (Juokiasi.) Tokiam atrodo, kad jei 
jis girsis, jam prasčiau seksis. Svarbu, kaip 
niurzga bendrauja su klientais.

Nuspręsti, ar žmogus tinka į mano koman-
dą, man užtenka poros minučių. Pardavėjo ta-
lentas įgimtas, bet dauguma gimsta be jo. Jei 
žmogus atviras, pozityvus ir žinantis, ko nori 
iš gyvenimo, jis gali būti geras pardavėjas. Net-
gi tas, kuris tylus ir susigūžęs, bendraudamas 
telefonu gali išlaisvėti, sukurti tam tikrą savęs 
versiją ir daug parduoti. Tie ramieji stulbinan-
čiai pasikeičia, kai kalba su klientais, ir atvirkš-
čiai - atrodo, kad itin kalbus žmogus puikiai 
parduos, tačiau lūkesčiai dažnai nueina perniek.

- Šį interviu iliustruojančias nuotrau-
kas darė mano surinkta komanda: foto-
grafas Vytautas Budrevičius, vizažistė 
Laura Žilionytė, plaukų stilistė Elmira 
Sadigova ir drabužių guru Laura Riau-
baitė. Šie šilti, „faini“ žmonės sugebėtų 
pasiekti pardavimo aukštumų?

- Apie tai kalbėjomės su Elmira. Ji suge-
bėtų parduoti ir netgi turėjo būtent tokį dar-
bo pasiūlymą. Ar verta bandyti? Taip. Tačiau 
patariau jai daryti tai, kas miela širdžiai. Me-
no žmonės gali būti geri pardavėjai, bet tikra-
sis jų pašaukimas kitoks. Intensyvus bendra-
vimas parduodant vargina ir gali slopinti kū-
rybingumą, o tai veda link blogesnės gyveni-
mo kokybės.

- Kaip vertini „studio moderniečius“, 
kurie meta darbą, o po to nori sugrįžti?

- Mano ir įmonės pozicija gali skirtis, 
tačiau asmeniškai reaguoju labai pozityviai. 
Kodėl? Džiaugiuosi, kai žmogus daro bet 
kokį sprendimą. Jei jis renkasi išbandyti 
save kitame darbe, welcome: eik, bandyk, 
daryk. Kiekvienas turi būti laimingas. Man 
tai svarbu. Jei buvęs darbuotojas supranta, 
kad jo laimė buvo „Studio Moderna“, o ta-
da grįžta, man tai - ženklas, kad turėsiu 
lojalų žmogų.

Įmonė, kurioje dirbu, man suteikė laisvę 
klysti ir mokytis iš savo klaidų. Testuok, ban-
dyk, eik į priekį ir tobulėk. Tai - vienas di-
džiausių šios darbovietės pranašumų.

- Trumpai dirbau „Studio Moderna“. 
Paprastai paskambinus klientui jis atme-
ta visus įmanomus pasiūlymus. Pokalbio 
tikslas - vadovaujantis įvairiomis metodi-
komis ir technikomis pristatyti produktus 
taip vaizdžiai, kad žmogus persigalvotų. 
Juk tai - paprasčiausia manipuliacija!

- Taip. Tai - manipuliacija. Dabar paklausk 
manęs, kas yra manipuliacija.

Anželika Rudak: „Noriu būti 
laimingos Lietuvos dalimi“
Išskirtinį interviu „Laisvalaikiui“ duodanti AnžeLIkA RudAk (35) keturiolika metų dir-
ba tiesioginių pardavimų gigantėje „Studio Moderna“, kuri išsiplėtusi dvidešimt vienoje 
Centrinės ir Rytų europos šalyje. Po regioninės skambučių centro ir telerinkodaros va-
dovės A.Rudak sparnu - tūkstantis Baltijos šalių, ukrainos, Rusijos ir kazachstano rinkai 
dirbančių žmonių. Pokalbio su žurnalistu metu ši šarminga moteris pasakoja apie tai, 
kodėl pavaldinių buvo vadinama furija. Pardavimų technikas pašnekovė vadina tam 
tikra manipuliacija. Ir dar. Ji visada duoda išmaldos, jei elgetaujantis sako tiesą.

n Anželika Rudak gimė 1981 m. liepos 4 d. Vilniuje

n Ji - patyrusi keliolika metų profesinės patir-

ties turinti pardavimų vadybininkė ir vadovė, 

dirbusi itin įvairiose rinkose - pradedant Baltijos 

šalimis ir Moldova, baigiant Čekija, Rusija ir 

Slovakija. Anželika - profesionali krizių valdymo, 

verslo planavimo, tiesioginių pardavimų ir mokymų 

specialistė
n 2000-2004 m. Vilniuje ji studijavo Lietuvos edu-

kologijos universitete ir įgijo filologės bei pedagogo 

diplomą
n 2005-aisiais interviu herojė įsidarbino UAB 

„Studio Moderna“, kurioje nuo pardavimų 

vadybininkės telefonu pakilo iki regioninės 

skambučių centrų ir telerinkodaros vadovės. Šiandien 

ji vadovauja tūkstančiui žmonių Baltijos šalyse, 

Ukrainoje, Rusijoje ir Kazachstane. A. Rudak funkci-

jos: visų regiono skambučių centrų finansinių ir veik-

los tikslų kontrolė, centrų strategijų įgyvendinimas, 

darbuotojų motyvacijos ir mokymo sistemos 

rengimas ir įgyvendinimas, bendradarbiavimas su 

regioniniais departamentais ir tarptautine „Studio 

Moderna“ komanda

DOsJĖ

KieKvieNa preKė 
ar pasLauga turi 
pLiusų ir miNusų. 
pardavimas yra 
pasaKojimas apie 
pLiusus
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- Kas tai yra?
- Manipuliacija yra bet koks pokalbis ir 

bet koks poveikis kitam žmogui. Šią akimir-
ką manipuliuoju tavimi arba tu manimi. Jei 
dabar nusišypsosiu, ar tai - manipuliacija? 
Taip, nes tu taip pat šypsosiesi. Pardavimas 
yra tam tikra manipuliacija, kuria mes siekia-
me suteikti klientui gerą nuotaiką ir palikti 
ją po pokalbio.

- Kur riba tarp melo ir tiesos parduo-
dant?

- (Mąsto.) Oho… Man daug žmonių teigė: 
„Parduoti sakant tik tiesą? Be šansų!“ Aš už 
tai, kad parduodant būtų sakoma tiesa. Kiek
viena prekė ar paslauga turi pliusų ir minusų. 
Pardavimas yra pasakojimas apie pliusus. Ar 
tai  melas? Abejoju. Melas būtų minusą pa-
teikti kaip pliusą.

- Bet jei pardavėjas kažką nutyli, tai 
taip pat yra melas. Juk jis nutyli iškreip-
damas objektyvią realybę.

 Jei sekčiau tavo logikos grandine, turė-
čiau sakyti, kad tai  melas. Atsisakau ja sek-
ti, nes tokiu atveju išeitų, kad bet koks bend
ravimas grįstas melu. Jei atsakydama į tavo 
klausimus išvengiu kelių smulkmenų, teoriš-
kai tai reiškia, kad aš meluoju. Bet iš tikrųjų 
viskas kitaip.

- Ar gali šimtu procentų pasakyti, kad 
„Studio Moderna“ parduodami „Dor-
meo“ čiužiniai patys patogiausi?

 Vienareikšmiškai taip. Esu laiminga 
dirbdama įmonėje, kurios prekėmis ir paslau-
gomis tikiu. Rekomenduoju jas visiems, o aš 
ir mano artimieji jau daug metų saldžiai mie-
ga ant „Dormeo“.

Kalbant apie šiuos čiužinius… Būtų nuos-
tabu turėti galimybę čiužinių pirkėjams pa-
siūlyti už nulį eurų ant jų išsimiegoti geriau-
siuose pasaulio viešbučiuose, pvz., Maldy-
vuose. (Šypsosi.) Apie tokią galimybę esu 
kalbėjusi su lietuviško prekės ženklo „Olia-
lia“, kuris pamažu įsitvirtina Indijos rinkoje, 
bendraturčiu Justinu Tomkumi. Tikiuosi, kad 
ši beprotiška idėja bus įgyvendinta.

- Gal darbe tau į galvą šovė dar kokia 
nors beprotiška idėja?

 Jų daug! Man patinka kurti. Prieš dau-
giau nei penkerius metus svajojau apie „Stu-
dio Moderna“ realybės šou, kuris rodytų mū-
sų skambučių centro kasdienybės užkulisius. 
Vyrauja stereotipas, kad toks darbas rutiniš-
kas ir nykus. Aš žinau, kad yra kitaip, ir no-

rėjau parodyti tai iš arti, kad žmonės matytų, 
norėtų ir būtų įkvėpti pabandyti. Be to, man 
svarbu, kad kiti suvoktų, jog „Studio Moder-
na“ skambučių centras  tai darbas ir jauni-
mui, ir tiems, kurie jau seniai baigė mokslus, 
bet nori daugiau laisvės, daugiau laiko savo 
šeimai ir mylimiems žmonėms. Tai galima 
puikiai derinti dirbant pas mus. Džiaugiuosi, 
kad vidutinis mūsų darbuotojų amžius  dau-
giau nei trisdešimt, tačiau svajoju parodyti tai 
plačiai auditorijai. Bandydama realizuoti rea-
lybės šou projektą susidūriau su daug biuro-
kratijos ir tuo metu mano idėja mirė.

- Tavo atstovaujama bendrovė įsitvir-
tinusi dvidešimt vienoje Centrinės ir Ry-
tų Europos šalyje. Po dvidešimties metų 
turėsite savo padalinių Marse?

- (Juokiasi.) Tegu dalis įmonės planų lie-
ka paslaptis, bet galiu pasakyti, kad Žemėje 
tikrai planuojama geografinė ekspansija. Ko-
kie plėtros planai kitose planetose? Sužinosi 
ateityje. (Juokiasi.)

- Bendrauji su vienu „Studio Moder-
na“ įkūrėjų slovėnu Sandi Češko. Koks 
jis iš arti?

 Labai rimtas, direktyvus ir žinantis, ko 
nori. Sandi labai atviras. Gali laisvai prieiti 
prie jo pabendrauti. Kalbėdamasi su juo jau-
čiuosi labai gerai.

- Tarptautines korporacijas sukurian-
čius žmones galima vadinti šiuolaikiniais 
genijais?

 Be abejo, taip. Tokie žmonės mato gali-
mybes ten, kur baigiasi kitų svajonių hori-
zontas. Matantieji taip tiki savo idėjomis, kad 
visada eina toliau.

- Kas yra didžiausi tavo mokytojai ir 
įkvėpėjai?

 Jų tiek daug… (Šypsosi.) Visose gyveni-
miškose situacijose moku rasti įkvėpimą ir 
pamokas. Jei kalbėtume apie konkrečius žmo-
nes, pirmasis yra mano tėtis Vladislavas Ru-
dak (61). Jis  puikus meilės ir pagarbos kiek
vienam sutiktam žmogui pavyzdys, savo ver-
tybes skiepijęs ir man su broliu Vladislavu 
Rudaku (34). Tėtis išmokė mane iš pradžių 
duoti, o tik paskui gauti. Jis  pozityviausias 
mano pažįstamas žmogus, kurį artimi mano 

draugai, kaip ir aš, vadina papočka (liet. „tė-
velis“  aut. past.).

Antrasis  emocinio intelekto mane mo-
kęs Styvas Nylas (Steve Neale, 47), kuris 
pakeitė mano gyvenimą. Fiziologas, psicho-
logas, hipnoterapeutas, sąmoningumo inst
ruktorius ir emocinio intelekto praktikas bei 
treneris S. Nylas suteikė man drąsos su kitais 
dalytis tuo, kas iš tiesų esu. Jis padėjo man 
suprasti, kad mūsų skirtumai yra mūsų stip
rybės ir kad kiekvienas sutiktas žmogus ga-
li būti mano mokytoju. Kalbėdama apie Styvą 
visada šypsausi. Jaučiuosi palaiminta dėl to, 
kad jį sutikau.

Šiandien didžiausią įtaką man daranti mo-
kytoja ir įkvėpėja yra generalinė UAB „Studio 
Moderna“ direktorė Rita Janušauskaitė (38). 
Man su ja lengva ir įdomu pirmiausia todėl, 
kad sutampa mūsų vertybės. Ši moteris už 
skaidrų ir sąžiningą verslą, orientuotą į dar-
buotoją ir klientą. R.Janušauskaitė yra pirma-
sis žmogus, į kurį kreipiuosi prireikus profe-
sinio ar asmeninio patarimo. Ji  puiki klau-
sytoja, mokanti užduoti teisingus klausimus, 
į kuriuos sau atsakiusi visada randu bent vie-
ną sprendimą.

- Asmeninis ir profesinis tavo gyve-
nimas po penkerių metų. Koks jis?

 Po ketverių metų esu laiminga mažiau-
siai trijų vaikučių mama. Noriu vaikų, nes ma-
nau esanti puiki mokytoja. Mano tikslas  
asmeniniu savo pavyzdžiu daryti pasaulį lai-
mingesnį. Atžalos  papildomas resursas sie-
kiant šio tikslo. Tikiu, kad keičiame pasaulį 
mažais veiksmais, pvz., mylėdami artimus 
žmones ir rūpindamiesi jais. Lengva mylėti 
visus žmones. Daug sunkiau  artimus, kurie 
turi ir pliusų, ir minusų, kuriuos su mumis 
įsukusi rutina ar problemos.

Man patinka turėti galimybę daryti pozi-
tyvią įtaką daugelio žmonių gyvenimams ir 
suteikti galimybę jiems tobulėti. Tai darau 
būdama vadove. Planuoju ja likti ir po penke-
rių metų. Papildomai savo žiniomis ir patir-
timi noriu dalintis su didesniu žmonių ratu, 
kuriam tapčiau įkvėpėja ir mokytoja. Siekiu, 
kad mano vardą sužinotų ir už Lietuvos bei 
mano įmonės ribų.

- Beveik prieš metus iš licencijuoto 
neurolingvistinio programavimo (NLP) 
trenerio Vido Jankausko (48) rankų gavai 
„The Society Of NLP“ išduodamą „Li-
censed Master Practitioner Of Neuro-
Linguistic Programming“ sertifikatą. 
Taigi esi NLP meistrė. Naudoji šias žinias 
kasdienybėje?

Jeigu dirbi 
be meilės, esi 
paprasčiausias 
robotas

mūsų  
skirtumai  
yra mūsų 
stiprybės

tarptautines 
korporaciJas 
sukuriantys 
žmonės mato 
galimybes ten, 
kur baigiasi 
kitų svaJonių 
horizontas
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- NLP naudoja kiekvienas, tačiau ma-
žai kas daro tai sąmoningai. Aš darau są-
moningai.

Paprastai žmonės NLP įsivaizduoja 
kaip metodą priversti kitus daryti tai, ko 
nori neurolingvistinis programuotojas. 
Man neurolingvistinis programavimas yra 
savigyna. Man svarbu žinoti, kai manimi 
bando manipuliuoti. Šis metodas glaudžiai 
susijęs su koučingu ir emociniu intelektu, 
kuriuos naudoju tiek darbe, tiek asmeni-
niame gyvenime - mokau to, ko pati mo-
kiausi daug metų. Be to, NLP padeda bū-
ti geresniu komunikatoriumi ir kurti gra-
žesnius santykius.

- Priklausai 2015-aisiais įkurtai 
Lietuvos socialinio emocinio ugdymo 
asociacijai (LSEU). Savanoriškomis 
paskatomis su kitais lektoriais Lietu-
vos mokytojams vedi paskaitas apie 
emocinį intelektą. Kodėl tuo užsiimi?

- Mano vaikystės svajonė buvo tapti 
mokytoja. Aš ja ir tapau - tik kiek kitokia 
prasme. Suvokiu, kokią vertę kuria atsida-
vęs mokyklos mokytojas arba kiek žalos jis 
gali pridaryti, jei dirbdamas jaučiasi prastai.

Man rūpi mūsų šalies ateitis. Man rū-
pi mano vaikų ateitis. Noriu, kad mažieji, 
stokojantys emocinio palaikymo namuose, 
gautų jį mokykloje, kad mokytojai jaustų-
si esantys reikalingi ir vertingi.

Vesdama paskaitas apie emocinį inte-
lektą susipažinau su nuostabiais, savo pro-
fesijai atsidavusiais žmonėmis, kurie tiek 
daug energijos atiduoda mūsų vaikams. 
Noriu būti laimingos Lietuvos dalimi. 
Skambės banaliai, bet vaikai - mūsų ateitis. 
Mano atžalos - mano ateitis ir mano tęs-
tinumas. Per juos aš gyvensiu amžinai.

- Nuolat duodi išmaldos, nes…
- (Mąsto.) Nes jaučiu, kad noriu. Bet 

visada pagalvoju: „Kur bus išleisti mano 
pinigai?“ Jei manau, kad šelpiamas žmogus 
nusipirks maisto, paaukoju arba pasiūlau 
darbo. Atsisakau duoti pinigų tuo atveju, 
kai mane bando sugraudinti melu: „Reikia 
traukinio bilietui.“ Aš prieš melą. Gyven-
ti sąžiningai ir kalbėti tiesą yra teisinga.

- Įsivaizduok, kad esi akmuo. Koks 
tu akmuo?

- (Šypsosi.) Žalias safyras. Man jis aso-
cijuojasi su ramybe.

Furija ir ragana 
už akių mane 
vadino  
pirmaisiais 
vadovavimo 
metais
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Veidai

Kristinos Sabaliauskaitės 
„Silva rerum“

Tiems, kurie nori pasinerti į nuosek
lesnį skaitymą, drąsiai galiu rekomen
duoti šią knygą ir visas jos dalis. Turbūt 
nebūsiu originali, bet vasarai tai yra 
nuostabus pasirinkimas. Visos dalys iš 
eilės. Ir pati tik dabar pradėsiu skaityti 
ketvirtą dalį. Jau nekantraudama laukiu 
to saldumo. Praėjusią vasarą ši knyga 
labai praturtino mano atostogas. Vasarai 
tai idealus skaitinys.

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 Vasaros skaitiniai
pagal valdą Bičkutę

Gabrielio Garsijos Markeso 
(Gabriel Garcia Márquez) 
„Meilė choleros Metu“

Ši knyga manęs dar tik laukia, todėl 
nežinau, ar galiu rekomenduoti, bet skai
čiau kitas šio rašytojo knygas ir jos ma
nęs tikrai nenuvylė, todėl manau, kad ir 
šis romanas bus vertas dėmesio. 

3

Poezija
Pirma, ką rekomenduočiau, būtų 

poe zija. Juk vasarą ne visada norisi at
siversti knygą labai ilgam, todėl poezija 
tam labai tinka. Ji lengva  perskaitai 
vieną eilėraštį ir gali valandėlei užversti 
knygą. Paskui skaityti kitą kur nors gu
lint paplūdimyje ar bendraujant su drau
gais. Manau, kad tai labai vasariškas 
skaitinys. Kokią poezijos knygą rekomen
duočiau? Prieš porą metų buvo išleistas 
labai nuostabus viso pasaulio meilės ly
rikos rinkinys. Mano nuomone, tai itin 
tiktų vasaros popietei.

1

Besimėgaujant saulės voniomis 
paplūdimyje, vasariškas skaiti-
nys yra bene geriausias palydo-
vas. Tik ką rinktis, kai knygynų 
lentynos net lūžta nuo įvairovės. 
Aktorė VAldA BičkuTė (36) 
„laisvalaikio“ skaitytojams  
sudarė savo vasariškų skaitinių 
trejetuką. 
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Dainininkė AnželA ADAmovič (30) praėju-
sią savaitę pasipuošė dar viena tatuiruote. 
Tai jau trečiasis piešinys ant atlikėjos kūno. 
mergina sutinka, kad pasidaręs vieną tatui-
ruotę nebegali sustoti, tačiau paklausta,  
ar jau galvoja apie ketvirtąją, Anžela sakė, 
kad bent kol kas nieko neplanuoja. 

„Jau iš anksto žinojau, ką noriu pasidaryti, kaip 
ir kur. Idėja atėjo iš mano vidaus. Esu įsitikinusi, 
kad tatuiruotė turi turėti tam tikrą psichologinę 
reikšmę“, - sakė dainininkė ir pridūrė, kad ši ta-
tuiruotė yra susijusi ir su tam tikrais jos gyvenimo 
pokyčiais. Kas tiksliai nupaišyta ant dainininkės 
rankos nuo riešo iki alkūnės, mergina nenorėjo 
atskleisti. Piešinį ji kūrė kartu su tatuiruočių 
meist re, kartu derino eskizus. 

Paklausta, ar trečią kartą sėstis į tatuiruočių 
meistro kėdę buvo drąsiau nei anksčiau, Anžela 
prisipažino, kad skausmas ir jaudulys buvo toks 
pats, kaip ir pirmąjį kartą. Be to, pasirinkusi ją 
darytis vasarą, dainininkė susidūrė su tam tikrais 
nepatogumais. „Kol tatuiruotė nebus baigta ir 
nesugis, negaliu sportuoti, kilnoti svorių. Ranką 
reikia slėpti nuo saulės spindulių, todėl dabar 
vaikštau ją apsivyniojusi. Keistai atrodau“, - šyp-
sojosi atlikėja.  

Trečioji, 
bet ar paskutinė?

Veidai
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Veidai

Nuo šiol tituluotos gražuolės,  „SLA Academy Vilnius“ 
vadovės GritėS MAruškeVičiūtėS- tAMošiūNėS (28)
vardą žino ir pasaulinio garso kino žvaigždės. 
Būtent ji su tarptautine grimo ir vizažo akademijos   
„SLA Academy“komanda buvo atsakinga už žvaigždžių 
makiažą Monte karlo televizijos festivalyje, kuris vyko 
Monake birželio 16-20 dienomis. Žinomą grožio  
specialistę nustebino garsenybių paprastumas.  
Anot jos, net su lietuvaitėmis kartais būna sunkiau 
 nei su Holivudo žvaigždėmis. 

„Šiemet būtent „SLA Academy“ tapo šio festivalio rė-
mėjais. Iš skirtingų pasaulio šalių vyko mūsų kompanijos 
meistrai puošti Monte Karlo televizijos festivalio svečių. 
Mes juos grimavome. Grafikas buvo gana įtemptas. Gyve-
nome ant jūros kranto su nuostabiais vaizdais. Keldavomės 
labai anksti, nes žvaigždės nuo pat ryto turėdavo interviu, 
susitikimus, išvykas, filmavimus, turėjome jas paruošti. 
Vakarais jų laukdavo vakarėliai, apdovanojimai, šventės, 
todėl vėl dirbdavome grimo kėdėse“, - pasakojo G.Maruš-
kevičiūtė-Tamošiūnė. 

Vizažistę nustebino žinomų kino žvaigždžių paprastu-
mas. „Grimavau gana žinomus aktorius - Džastiną Hartlį 
(Justin Harthley), Robertą Patriką (Robert Patrick) ir kitus. 
Labai nustebino jų paprastumas ir draugiškumas. Tiesą 
sakant, labai skiriasi nuo Lietuvos žvaigždžių. Jie maloniai 
bendraudavo, klausė, kas aš, iš kur atvykau. Vakarais, ka-
dangi ir mes eidavome į vakarėlius, jie prisimindavo, pri-
eidavo pasisveikinti“, - pasakojo G.Maruškevičiūtė-Tamo-
šiūnė. 

Kadangi dienos metu vizažo meistrai turėjo specialią 
aprangą, kraunantis lagaminą galvoti reikėjo tik apie vaka-
rines sukneles. Jomis Gritę aprūpino dizaineris Liutauras 
Salasevičius. Savaitę Monake praleidusi tituluota gražuolė 
ten paminėjo ir savo 28-ąjį gimtadienį. 

G.Maruškevičiūtė-tamošiūnė gimtadienį 
paminėjo su pasaulinėmis žvaigždėmis

Gritė Maruškevičiūtė-
Tamošiūnė su aktoriumi 
Džošu Hendersonu (Josh 
Henderson)

Gritė Maruškevičiūtė-Tamošiūnė su 
aktoriumi Džastinu Hartliu (Justin Harthley)
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Vizažo specialistė Gritė Maruškevičiūtė-
Tamošiūnė Monte Karlo televizijos festivalyje 
užmezgė pažintį su ne vienu garsiu aktoriumi
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Veidai

Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, 21 val. nuo šimto piliakalnių  
skambėsiančią „Tautišką giesmę“ šiemet lydės ir žinomų Lietuvos 
atlikėjų balsai. Jie taps kurio nors piliakalnio „Tautiškos giesmės“ 
šaukliais. Šiuo simboliniu veiksmu visi drauge duos pradžią ir  
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventei. 

Nuo Dubingių piliakalnio giedosiantis dainininkas Andrius Mamon-
tovas sakė, kad „Tautiška giesmė“ yra mūsų pergalės ir triumfo simbo-
lis. „Jos giedojimas yra ne tik didžiulė garbė, bet kartu ir priminimas, 
kad esame laisvi ir savo gyvenimą kuriame patys“, - teigė muzikantas.

„Tautiškos giesmės“ šaukle tapusi Aistė Smilgevičiūtė su grupe 
„Skylė“ himną giedos nuo Upytės piliakalnio Panevėžio rajone. Daini-
ninkė Neda Malūnavičiūtė toną „Tautiškai giesmei“ duos nuo Ukmergės 
piliakalnio viršūnės. Kartu su ja ten giedos ir grupė „Bjelle ir Peru“. 
Prie projekto taip pat prisijungė Rosita Čivilytė, sutikdama himną gie-
doti nuo Utenos rajono piliakalnio, Donalda Meiželytė, giedosianti nuo 
Pūniavos piliakalnio Alytaus rajone, ir daugelis kitų.

„Vieningai lietuvių giedama „Tautiška giesmė“ jau tikrai tapo modernia 
mūsų tautos tradicija ir didžiausiu mus sujungiančiu veiksmu. Džiugu, kad 
šiemet prie iniciatyvos aktyviai prisideda ir visi Lietuvos atlikėjai“, - sakė 
iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ vadovas Raimundas Daubaras.

Kadangi 2017 metai paskelbti ir Lietuvos piliakalnių metais, „Tautiška 
giesmė“ šiemet bus giedama nuo 100 mūsų valstybei svarbių piliakalnių. 
Taip simboliškai bus paminėta ir Valstybės atkūrimo šimtmečio pradžia.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Žymūs Lietuvos atlikėjai taps
„Tautiškos giesmės“ šaukliais

Andrius Mamontovas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Neda Malūnavičiūtė

Aistė Smilgevičiūtė
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Veidai

Iš tiesų nelabai mėgstu saldumynų. Jei gali-
ma rinktis, jie niekada nebūna mano prioritetas. 
Tai daugiau įvairių švenčių ar ypatingų progų 
atributas. Tuomet paragauju vieno kito deserto. 
Bet įprastos dienos mano maisto racione saldu-
mynų nėra. Jei jau renkuosi, tai renkuosi, kaip 
juokauju, baltus desertus, tai yra viską, kas yra 
iš vanilės, maskarponės sūrio, viską, kas yra 
lengva. Nemėgstu šokoladinių desertų.

Saldumynai yra mano didelė silpnybė. Esu 
iš tų merginų, kurios galėtų dienos metu neval-
gyti normalaus maisto, o valgyti vien saldumy-
nus. Ir yra buvę tokių dienų, kai nesuvalgiau 
nieko maistingo, o lepinausi vien saldumynais. 
Valgau įvairius desertus. Kiekviena vieta, kavi-
nukė turi savo perliukų. Esu ganėtinai pastovi 
ir ištikima maistui, todėl kiekvienoje vietoje turiu 
savo favoritų. Bijau ragauti ką nors naujo. Be 
to, ir pati mielai gaminu tiek pyragus, tiek tortus.

Jeigu pasakyčiau, kad nemėgstu valgyti saldu-
mynų, būčiau nenormali ir nesuprasta. Taigi aš 
juos mėgstu. Ir jei jau valgau, tai tikrai nebūna 
koks nors šokolado batonėlis iš prekybos centro. Jei 
jau lepinuosi tomis kalorijomis, tai stengiuosi, kad 
jos būtų to vertos. Mėgstu geros kokybės desertus. 
Mano mėgstamiausi yra desertai iš pistacijų. Pa-
ti tikrai negaminu saldumynų, ir ačiū Dievui. Net 
nenoriu to išmokti ir tuo domėtis. (Šypsosi.)

 

Žinomi žmonės neatsispyrė
saldžioms pagundoms

Kokius  saldumynus
renkasi žvaigždės?

Radijo laidų vedėja GabRielė MaRtiRosianaitė:

Vizažistė ir dainininkė Milita DaiKeRytė:

Dainininkė neRinGa ŠiauDiKytė:

Verslininkė Agnė 
Grigaliūnienė su vyru 
Simonu ir dukrele Jone

Dainininkė  
Neringa Šiaudikytė

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė 
su vyru Vitalijumi Jančenkovu

Vizažistė ir dainininkė 
Milita Daikerytė su drauge

Tituluota gražuolė 
Rūta Elžbieta 
Mazurevičiūtė

Prekės ženklo „Female“  
įkūrėjos Ieva Grybauskienė ir Sandra Šernė
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Nors vasarą daugelis dailiosios lyties atstovių besiruoš-
damos paplūdimio sezonui vengia saldumynų, praė-
jusią savaitę leido sau pasilepinti. Vilniaus Bernardinų 
sode buvo atidaryta restorano-desertinės „Sugamour“ 
vasaros rezidencija. Čia žvaigždės lepinosi įvairių sko-
nių ledais, braškėmis, garsiaisiais prancūziškais mo-
renginiais migdoliniais saldėsiais  „Macarons“ bei kitais 
gardumynais. Gerą nuotaiką palaikė ne tik saldumy-
nai, bet ir muzikos grupė „Saulės kliošas“. 

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS 
ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

Veidai

Žinomi žmonės neatsispyrė
saldžioms pagundoms

Jaunoji 
verslininkė Justina 
Stambrauskaitė 

Dainininkė Kristina Ivanova 
su širdies draugu

Radijo laidų 
vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė

TV laidų vedėja 
Vaida Skaisgirė 
su sūnumi

„Sugamour“ šefė Jekaterina Buldakova su dukra

Desertinės įkūrėja 
Laura Normantienė
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PAŽINTIS

- Aprašas apie jūsų veiklas užima net 
keletą eilučių. Kaip viską spėjate?

- Šį reiškinį teisinu tuo, kad tų veiklų ne-
planavau, jos atsirado tiesiog klausant savo 
širdies balso. Niekada gyvenime nebūčiau 
patikėjusi, kad stovėsiu prieš dideles audito-
rijas žmonių, kursiu savo metodikas. Mokyk-
loje net būdama pirmūne nedrįsdavau kelti 
rankos, net jei žinojau teisingą atsakymą. To-
dėl dabar, matyt, daug ką spėju tik todėl, kad 
kai duodamos veiklos, duodamas ir laikas jas 
vystyti bei prižiūrėti, o tai, ko nespėju pada-
ryti, vadinasi, buvo ne taip jau ir svarbu.

- Jus apibūdina kaip „interneto mania-
kę“. Kas jus labiausiai žavi jūsų veikloje?

- Kūryba ir laisvė veikti ir dirbti iš bet kur, 
kur tik yra internetas. Be to, patinka bendrau-
ti su  įdomiais, nuolat tobulėjančiais žmonėmis. 
Be abejo, pasitaiko visokių mano kelyje, bet 
pastaruosius aš švelniai vadinu „testais“, ir ties 
tuo mano energijos jiems atidavimas sustoja.

Dėl „interneto maniakės“ - nežinau, iš 
kur tai kilo, gal dar nuo „SEO mamos“ laikų. 
Kad ir kaip ten būtų, iš savo hobio naršyti 
internete, stebėti ir analizuoti paieškos sis-
temų algoritmus, įvairius rinkodaros projek-
tus ir sukūriau SEO paslaugų (angl. „Search 
Engine Optimization“, liet. paieškos sistemų 
optimizavimas) teikimo verslą, o vėliau pra-
dėjau to mokyti ir kitus žmones. Neturėdama 
tam tikrų „maniakiškų“ savybių, kai naršy-
dama internete ir ieškodama nemokamų plat-
formų, kur  paskelbti rinkodaros turinį apie 
interneto svetainę, prarasdavau laiko nuovo-
ką, vargu ar tokią metodiką būčiau sukūrusi.

- Ko išmoksta žmonės, kurie kreipia-
si į SEO akademiją?

- SEO akademijoje išmoksta patys, be mo-
kamos „Google“ reklamos (žinomos kaip 

„AdWords“) iškelti savo tinklalapius į „Google“ 
paieškos rezultatų pradžią. Po mokymų jie tar-
si „išblaivėja“, kas yra interneto svetainė ir kaip 
ši gali jiems uždirbti pinigų internete. Išmoks-
ta kurti gerą turinį, rašyti straipsnius, interne-
to svetainės tekstus, reklaminius skelbimus, 
valdyti pagrindinius aktualiausius septynis so-
cialinius tinklus savo verslo naudai, išmoksta 
kurti reprezentacinius vaizdo filmukus, kurti 
naujienlaiškius, naudoti tiesioginių transliacijų 
videoįrankį savo veikloje, lengvai maketuoti 
vizualinę medžiagą, susikurti paprastą interne-
to svetainę ir elektroninę parduotuvę.

Mokymų projekte „Verslodara“ žmonės 
randa savo mylimą veiklą ir taip pradeda di-
dingą savirealizacijos kelią. Vaizdžiai kalbant, 
pasitelkus savianalizės procesus pasiekiamas 
rezultatas, kai žmogui įteikiama meškerė, o 
žuvį jau jis sugebės pagauti pats bet kurioje 
gyvenimo situacijoje.

Rašytojų akademijoje žmonės išlaisvina 
kūrybinį rašymą, čia gimsta stebuklingi kū-
riniai. Kaip tik šiuo metu spaustuvėje „kepa“ 
Rašytojų akademijoje susibūrusių keturių 

moterų knyga „Slaptas 4 moterų dienoraš-
tis“, kurios bendraautorė esu ir aš.

Širdies akademijoje žmonės išmoksta gy-
venti klausydami savo širdies balso. Daug 
praktikuojame, griauname senas proto prog-
ramas, „instaliuojame“ naujas, lengvesnes, 
padedančias kvėpuoti laisvais plaučiais ir 
kiek vieną rytą pasitikti džiugiai.

„SEO mama“ rinkodaros agentūroje žmo-
nės gauna paslaugą - SEO projektus, kur at-
liekame interneto svetainės auditą, rinkos 
raktinių žodžių tyrimą, sukuriame interneto 
svetainės tekstus. Rinkodaros agentūroje 
„Berklis“ verslininkai gauna tradicinės rin-
kodaros paslaugas ir išorinės rinkodaros sky-
riaus paslaugą, į kurią įeina tiek tradicinės 
rinkodaros, tiek skaitmeninės rinkodaros, 
SEO ir viešųjų ryšių darbo užduotys. 

- Atrodo, veiklos jums tikrai netrūks-
ta, nupasakokite savo eilinę darbo dieną. 

- Šiltuoju sezonu pabundu anksti - apie 
4 val. Kadangi vasarą nereikia vežioti dukters 
į mokyklą, tai žiūriu pagal nuotaiką - arba 
važiuoju sportuoti, arba pasiimu kompiuterį 
į lovą ir rašau, kuriu, darau darbus. 4 val. ry-
to yra stebuklinga, jos metu yra gimusios 
bene visos geriausios mano idėjos, kurias įgy-
vendinau, net kūrybinės rinkodaros strategi-
jos klientams. Tą auksinę valandą tekstai tie-
siog liejasi, kai kuriuos dažnai užrašau į savo 
tinklaraštį „Įkvepiantys pokalbiai su Eveli-
na“. Be to, ryte mėgstu paskaityti kokią įkve-
piančią saviugdos knygą arba užsiimti savi-
terapija raštu. Jei ryte vairuoju, klausau įkve-
piančių meditacijų arba įkvepiančių audiokny-
gų. Vėliau - pusryčiai, dėmesys šeimai (duk-
tė, du auksaspalviai retriveriai ir katinas), 
einu vesti porą valandų kažkurio iš mokymų 
projektų seminaro internetu. Seminarus 
kiek vieną darbo dieną vedu jau treji metai, 
taip pat ir vasarą. Taigi šioks toks režimas 
yra, bet ateityje planuoju dar labiau optimi-
zuoti savo laiką ir kurti nuotolinių mokymų 
sistemą, kai mano „studentai“ gautų vaizdo 
įrašus ir pagal juos mokytųsi. Nes dabar aš 
mokau tiesioginiame eteryje. Vėliau - dienos 
darbai, stengiuosi, kiek įmanoma, visus rei-
kalus susitvarkyti internetu, net telefono po-
kalbių natūraliai atsisakiau. Dažnai dieną 
mėgstu daryti pertraukėles ir tiesiog teraso-
je pasėdėti su knyga ir augintiniais gerdama 
kavą ar arbatą, ir, jei protinis darbas tą dieną 

Evelina Tamulaitienė savo 
hobį pavertė verslu
Verslininkė, SEO akademijos (SEO - angl. search engine optimization - paieškos sistemų 
optimizavimas) įkūrėja ir lektorė EVElina TamulaiTiEnė (37) visada svajojo tapti 
savo laiko šeimininke. Būtent dėl to savo pomėgį naršyti internete ji pavertė darbu. 
moteris įkūrė SEO akademiją, kurioje padeda kitiems ne tik susigaudyti interneto  
platybėse, išnaudoti ten esančias nemokamas galimybes savo verslo naudai, bet  
ir atrasti save, realizuoti svajones ir siekti naujų. Pati E.Tamulaitienė savo veiklos  
kartais net nevadina darbu. Tai, anot moters, natūrali jos būsena.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Žinau daug 
pavyzdŽių, kai 
moterys gyvena 
šeimose tarsi 
įkalintos, bijo 
realizuoti save 
arba sėdi šiltai 
prie savo dvikojo 
„bankomato“ 
ir atleidŽia 
jo pomėgius 
vaikščioti į kairę

PAŽINTIS
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Verslininkę Eveliną Tamulaitienę labiausiai jos darbe 
žavi galimybė dirbti iš bet kur, kur yra internetas

Vaivos Jokužytės nuotr.
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pažintis

intensyvus, būtinai turiu pamiegoti bent 30 
minučių. Po to aš vėl „persikraunu“ ir vėl 
dirbu, tarsi su rytine energija. Jei ryte nepa-
sportuoju, važiuoju vakare. 

- O kaip mamos pareigos? Kaip jas 
suderinate su darbu?

- Tam ir svajojau turėti savo veiklą iš namų, 
kad galėčiau matyti, kaip auga mano dukra, ir 
dalyvauti formuojant jos požiūrį, jos augime. 
Be abejo, teko įdėti daug valios ir pastangų, 
kad ši svajonė išsipildytų, bet džiaugiuosi, kad 
nenuleidau rankų, kai, atrodė, nėra jokios išei-
ties. Dabar duktė visą dieną šalia manęs, man 
patinka toks glaudus ryšys su vaiku. Aš nebu-
vau tokia atvira savo mamai, kokia yra man 
mano duktė. Už tai esu labai dėkinga. Pati ją 
vežioju į mokyklą, iš mokyklos, į būrelius, pas 
draugus ir dėl to labai džiaugiuosi laisvu darbo 
grafiku. Negaliu pakęsti biuro sienų, todėl esu 
be galo laiminga dirbdama iš namų ar tiesiog 
iš ten, kur tuo metu esu.

- Matyt, motinystė atnešė ne tik nau-
jų pareigų, bet ir naujų žinių apie save 
pačią. Ko išmokote, ką naujo sužinojote 
apie save, tapusi mama?

- Visada žinojau, kad esu stipri, bet kai tapau 
mama, supratau, kad esu nenugalima. Ir kalbu ne 
apie kovas su vėjo malūnais, o apie vidines kovas 
su baimėmis, abejonėmis, nevalingumu, netikė-
jimu. Aš žinau, kad jei noriu, kad mano vaikas 
matytų pasaulį šviesų, su kuo mažiau biurokrati-
nio mechanizmo liekanų, aš jį jai ir sukursiu. Da-
bar, kai ji jau paauglė, po truputį mokausi steng-
tis ir dėl savęs. Anksčiau nelabai supratau meilės 
sau reikšmės. Todėl viską dariau tik dėl dukters. 
Dabar po truputį pradedu suvokti, kaip svarbu 

mylėti save, kad šalia esantys irgi būtų laimingi. 
Manau, tėvystės patirtis tiek moteriai, tiek vyrui, 
norint rimčiau suprasti, kas yra gyvenimas, bū-
tina. Ši patirtis mus tarsi išmaudo, padeda pama-
tyti tikrąjį „aš“. Bijau, kad be tėvystės patirties 
tikrojo savęs pažinimo kai kurie ir nepatiria.

- Prisijungėte ir prie „Mamų partijos“. 
Papasakokite, kokia veikla užsiimate čia.

- Aš čia neseniai, tad prisijungsiu prie vi-
sų sąmoningumą plečiančių projektų, kokius 
tik organizuos ši organizacija.

- Kaip atostogaujate? Labiau mėgs-
tate pasyvų ar aktyvų poilsį?

- Tiesą sakant, labai nemėgstu atostogų, jei 
reikia tiesiog gulėti prie baseino ir  kokias sep-
tynias dienas valgyti. Man patinka kiekvieną 
dieną jaustis laisvai ir smagiai. Galiu vieną dieną 
dirbti Lietuvoje iš Karklės pakrantės, kitą - 
iš Austrijos ar Italijos ežero pakrantės, mano 
darbas kaip amžinas atostogų režimas. Negaliu 
kelionėje nedirbti, tačiau labai mėgstu, kai būnu 
užsienyje, šiek tiek atsitraukti nuo darbų ir ap-
lankyti įdomias vietas. Nors kūrybos prasme 
galva visada įjungta. Mano sąmonė nesupranta 
to nei kaip „atostogos“, nei kaip „darbas“. Tai 
tiesiog natūrali mano būsena.

- Kokių turite artimiausių siekių ir 
svajonių?

- Organizuodama savo įmonės mokymų 
bendruomenių kasmetę šventę, išmėginau 
įkvepiančių konferencijų kūrimo praktiką. Ma-
tau džiaugsmingas žmonių akis. Jie prašo dar 
ir dar. Todėl artimiausiu metu norėčiau, su kaž-
kuo bendradarbiaudama, sukurti didesnės ap-
imties įkvepiančią konferenciją iš paprastų 
žmonių istorijų. Turiu pradėjusi ir nebaigusi 
rašyti bent šešias knygas, noriu jas pabaigti. 
Be to, dvylikos metų intensyvios savarankiškos 
saviugdos studijos jau prašosi savo studijos. 

- Ką patartumėte mamoms, kurios 
abejoja, ar verta kažką keisti gyvenime, 
imtis savo veiklos?

- Viskas priklauso nuo vidinio komforto bū-
senos, jeigu joms gerai, tegul ir toliau taip gy-
vena. Žinau daug pavyzdžių, kai moterys gyve-
na šeimose tarsi įkalintos, bijo realizuoti save 
arba sėdi šiltai prie savo dvikojo „bankomato“ 
ir atleidžia jo pomėgius vaikščioti į keletą vietų, 
kurios visada yra „kairėje“ pusėje. Pačios ren-
kasi. Aš visada už tai, kad žmogus būtų laimin-
gas savo viduje. Tačiau realybėje matau, kad tik 
pats žmogus gali keisti situaciją. Knygos, arti-
mieji, įvairūs mokytojai gali tik padėti užvesti 
ant kelio, bet jei žmogus viduje nepadarys 
sprendimo, neparodys valios ir pastangų, norės 
visko iškart, nieko nebus. Liks ten, kur yra, su 
tuo, ką turi. Taigi pirmiausia reikia rasti atsa-
kymą savo viduje. Ten visi kelrodžiai ženklai, 
ką žmogui rinktis, ar jam reikia verslo, ar ama-
to, ar samdomo darbo. Atsisukite į save.

Bijau, kad Be 
tėvystės patirties 
tikrojo savęs 
pažinimo kai kurie 
taip ir nepatiria
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ŽvaigŽdės

 „Oskaro“ laureatas pareiškė 
baigiąs aktoriaus karjerą

Britų aktorius Danielis Dei liuisas (Daniel 
Day-lewis, 60), tris kartus apdovanotas „Oska-
ru“ už geriausią vyro vaidmenį, pareiškė baigiąs 
aktoriaus karjerą.

Aktorius nepatikslino savo sprendimo priežasčių. 
„D.Dei Liuisas nebedirbs kaip aktorius. Jis nepapras
tai dėkingas visiems savo kolegoms ir žiūrovams. 
Tai asmeninis sprendimas, ir nei jis pats, nei jo ats
tovai nieko daugiau nekomentuos“, - žiniasklaida 
citavo aktoriaus atstovę Lesli Dart (Leslee Dart).

D.Dei Liuisas - vienintelis aktorius JAV kino 
meno ir mokslo akademijos istorijoje, tris sykius 
apdovanotas „Oskaru“ už geriausią vyro vaidmenį. 
Jį išgarsino tokie filmai kaip „Mano kairioji koja“ 
(My Left Foot, 1989), „Niujorko gaujos“ (Gangs of 
New York, 2002), „Bus kraujo“ (There Will Be Blo
od, 2007) ir „Linkolnas“ (Lincoln, 2012).

Teisėjas Madride nurodė ekshu-
muoti garsiojo ispanijos dailinin-
ko salvaDOrO Dali (salvador 
Dali) palaikus, nes bylai dėl tė-
vystės nustatymo reikalingi jo 
Dnr mėginiai. 

Ispanė moteris PILAr ABeL 
(Pilar Abel, 60) teigia, kad žymus dai
lininkas yra jos tėvas. Anot moters, 
S.Dali 1955 metais turėjo romaną su 
jos mama, tuomet dirbusia tarnaite. 
Nurodžius iškasti menininko palai
kus, teisėjas teigė, kad nėra jokių as
meninių jo daiktų, kurie galėtų būti 
panaudoti tėvystės nustatymo tyri
mams. Siurrealistas dailininkas 
S.Dali 1989 metais mirė Ispanijoje.

Blogas Melanijos Tramp 
pasirinkimas

Oficialiam renginiui pasirinkta 
ryškiai geltona suknelė pavadinta 

„blogu pasirinkimu“
EPA-Eltos nuotr.

leista ekshumuoti dailininko salvadoro Dali palaikus

Parengta pagal Eltos inf.

Ispanė Pilar Abel 
(Pilar Abel) teigia 

esanti garsiojo 
dailininko dukra

Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Princas Haris norėjo  
atsisakyti karališkojo titulo
Jungtinės Karalystės princas Haris (Harry, 32) prisipažino kadaise norėjęs palikti 
karališkąją šeimą.

Princas Haris, kuris yra penktasis eilėje į Jungtinės Karalystės karališkąjį sostą, apie 
tai prisipažino neseniai paskelbtame „The Guardien“ interviu. Princas taip pat sakė abe-
jojąs, kad bet kuris karališkosios šeimos narys iš tiesų nori būti karalius arba karalienė.

Žiniasklaidai princas teigė, neva armijoje praleistas laikas, kai jis buvo „tiesiog Ha-
ris“, buvo geriausias kada nors pabėgimas nuo visko. Princas net prisipažino kadaise 
svarstęs atsisakyti karališkojo titulo. Bet iš pagarbos močiutei, karalienei Elžbietai II 
(Elizabeth II) nusprendė likti ir surasti prasmingos veiklos.

Pareiškęs, kad nė vienas karališkosios šeimos narys nenori būti karalius arba kara-
lienė, princas sukėlė tikrą sąmyšį. „Ar yra nors vienas karališkosios šeimos narys, kuris 
nori būti karalius arba karalienė? Nemanau“, - žurnalui „Newsweek“ sakė princas Haris. 
Tačiau, anot princo, karališkosios šeimos nariai tai daro „dėl didesnės žmonių gerovės“.

Princas Haris pastaraisiais metais didžiąją dalį savo laiko skyrė labdaringiems tiks-
lams ir sąmoningumo apie žmonių psichinę sveikatą didinimui.

JaV pirmoji ponia MelaniJa 
TraMP (Melania Trump, 47) susiti-

kimui su indijos premjeru narendra 

Modžiu (narendra Modi) pasirinko 

ryškiai geltoną suknelę.

N.Modžiui tai buvo pirmas apsilan-

kymas Baltuosiuose rūmuose. JAV pre-

zidentas Donaldas Trampas (Donald 

Trump) pavadino pokalbį su Indijos po-

litiku labai naudingu. Ilgą suknelę su 

gėlių pavidalo ornamentais sukūrė 

„Emilio Pucci“ bendrovė. Laikraščio 

„The India Today“ nuomone, JAV pir-

mosios ponios drabužis buvo „pernelyg 

ryškus“ oficialiam renginiui. „Emilio 

Pucci“ suknelė būtų stulbinamai atro-

džiusi ant raudono kilimo, bet pirmajam 

Indijos premjero vizitui tai buvo „blogas 

pasirinkimas“, teigė leidinys.

Blogas Melanijos Tramp 
pasirinkimas

leista ekshumuoti dailininko salvadoro Dali palaikus
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Prekės ženklas  

,,Wicky“ 
(kūrėja Viktorija 
rakauskienė)

Modelis - 
tinklaraštininkė  
ir modelis  
simona Burbaitė

Makiažas - 
deimantė kazėnaitė

FotograFija - 
gediminas žilinskas

TOPAS: naujoji „Wicky“ kolekci-
ja įkvėpta atostogų ir ke-

lionių, joje dominuoja ryškios vasaros spal-

vos, gėlių ir paukščių motyvai. Savo kolek-

cijos topu dizainerė vadina gėlėtą sijoną: „Jis 

puikiai atspindi vasarą! Daug ryškių spalvų 

ir išskirtinumo. Juo pasipuošusios puikiai 

jausitės ir vakarėlyje, ir atostogaudamos.“

stilius

Stiliaus favoritai
Jei vasarą norite atrodyti stilingai ar išskirtinai,  
tikrai nebūtina vykti apsipirkti į užsienį. Lietuviški 
prekės ženklai siūlo vasariškas kolekcijas ir išskiria  
savo favoritus, kurie galbūt taps įkvėpimu  
kiekvienam nežinančiam, kuo pasipuošti vasarą. 

Žinomų prekės ženklų kūrėjai „Laisvalaikiui“  
pristatė savo vasaros kolekcijų topus.  
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PREKĖS ŽENKLAS 

„Wear Mad By July“ 
(kūrėja Julija Žižė)

ModELiS - aktorė, 
televizijos laidų vedėja 
indrė Stonkuvienė

WMBJ nuotr.

TOPAS: vasarai prekės ženklas siūlo pastelines spalvas ir leng vumo įspūdį. Naujosios laisvalaikiui skirtos dra-bužių linijos STIL’IAGA favorite kūrėja vadina gelsvą suknelę. „Ji turi patogias kišenes, yra stilinga ir neįpareigojanti, tačiau kartu atrodo labai moteriškai ir gražiai“, - sakė J.Žižė.

StiLiuS

Stiliaus favoritai
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StiliuS

TOPAS: vasarai 
s k i r t a 

„SbyS“ drabužių linija išsi-

skiria universalumu, jos 

drabužius galima derinti ir 

su sportbačiais, ir su aukš-

takulniais. S.Starkutė sezo-

no topu vadina mėtų spal-

vos veliūrinį kostiumą: 

„Šiais ir kitais metais kara-

liaus žalia ir visi jos atspal-

viai, tad stileivos skuba ne-

pavėluoti ir užsakinėja šios 

spalvos drabužius. Pore-

lėms patarčiau rinktis švie-

siai pilkus kostiumus - juk 

vis labiau populiarėja ten-

dencija poroms derinti savo 

drabužius.“

PrekėS ženklaS  

„SbyS“ 
(kūrėja Simona Starkutė)

Modeliai - Simona 
Starkutė, deimantė 
andriuškaitė ir kikbokso 
bei fitneso treneris  
araikas Mchitarianas

FotograFija - 
andrius Burba
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Prekės ženklas  

„AdAtytė“ 
(kūrėja Diana 
lucinavičiūtė)

MoDelis - atlikėja 
Monika linkytė

Makiažas - olesia 
žuravliova

FotograFija - 
Vytautas Budrevičius

TOPAS: naujoji prekės ženklo kolekcija „Vasara, tu atė-jai!“ pasižymi lengvumu, natūralumu ir spalvo-mis. Ją sudaro spalvingos suknelės, palaidinės ir kelnės iš Lietu-voje gaminamo lino. Pasak kūrėjos D.Lucinavičiūtės, „Adatytės“ topas - kelnių ir palaidinės kostiumėlis. Jį galima dėvėti kartu ir atskirai, tad tai labai praktiškas pasirinkimas. Be to, drabužiai tin-ka ne tik laisvalaikiui, tai gali būti ir dalykinio ar vakarinio stiliaus aprangos dalis.

stilius

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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StiliuS

Kembridžo hercogienė Ketrina (Catherine) ir princas Viljamas (William)
EPA-Eltos nuotr.

Karalienė Elžbieta II (Elizabeth II)
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StiliuS

Karališkosios Askoto žirgų lenktynės netoli 
Londono visada pritraukia pasaulio dėmesį ne tik 
dėl pačių lenktynių, bet ir dėl damų aprangos, ku-
rios būtinas atributas - skrybėlaitė. Toną visada 
duoda britų karališkosios šeimos atstovai, būtinai 
dalyvaujantys lenktynių atidarymo ceremonijoje. 
Kaip ir kasmet, šiemet taip pat dalyvavo karalienė 

Elžbieta II (Elizabeth II), na, o visų dėmesį traukė 
Kembridžo hercogienė Ketrina (Cathe rine) su 
princu Viljamu (William). Elegantiškoji hercogie-
nė buvo pasipuošusi nėriniuota „Alexander 
McQueen“ suknele, prie kurios priderino skry-
bėlaitę. Visos į Askotą susirinkusios damos išsi-
skyrė savitu skrybėlaičių stiliumi ir išmone.

Jos didenybė -
skrybėlaitė

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow, 44) 

Žinoma britų 
aktorė kas mėnesį 
savo grožiui skiria 
apie 21 tūkst. do-
lerių. Didelė biu-
džeto dalis skiria-
ma veido proce-
dūrų kompleksui, 
atliekamam kartą 
per savaitę. Jos 
mėgstamiausios 
procedūros - mi-
krodermabrazi- 
ja (kainuojanti 
2250 dolerių), ne-
pigiai atsieinantis 
elekt ro ninis rau-
menų stimuliavi-
mas, de  guonies 
terapija ir proce-
dūra su obels ka-
mieno ląstelėse 
esančiais eks-
traktais (kainuo-
janti 450 dole-
rių). 

Grožio paletė

Dauguma žmonių per metus uždirba mažiau, nei garsiausios pasaulio moterys kasmet skiria savo išvaizdos puoselėjimui.  
Triženklės ar keturženklės sumos už vieną procedūrą ar kremo indelį - tik lašas jų metiniuose grožio biudžetuose.

Džesika simpson 
(Jessica simpson, 36)

Atlikėja ir aktorė išvaizdos puo-
selėjimui išleidžia apie milijoną do-
lerių (apie 900 tūkst. Eur) per me-
tus. Kaip tai įmanoma? Maždaug 
tūkstantį dolerių (891,19 Eur) 
per savaitę ji išleidžia įdegiui pa-
laikyti, tiek pat kas savaitę ji ski-
ria priauginamų blakstienų korek-
cijoms (per metus apie 50 tūkst.), 
2 tūkst. (1782,37 Eur) skiria pro-
cedūroms nuo celiulito, 4,5 tūkst. 
(4010,34 Eur) asmeniniam trene-
riui. Kasmet ji skiria 50 tūkst. 
(44 559,31 Eur) krūtinės ir dekol-
tė srities tobulinimo procedūroms 
ir 230 tūkst. (204 972,85 Eur) 
plaukų priežiūrai bei šukuose-
noms. 

Grožio procedūros, kurioms įžymybės išleidžia karališkas sumas

RiJana (rihanna, 29) 

Atlikėja kas savaitę keičia šukuosenas. Savo kirpėjai ji mo-
ka 3 tūkst. dolerių (2673,56 Eur) per dieną, kad ji nuolat sugal-
votų, kaip patobulinti atlikėjos įvaizdį. Be to, garsi atlikėja ne-
mėgsta sporto klubų, todėl sportuoja nedaug. Dar 800 dolerių 
per dieną ji turi atseikėti žmogui, kuris savaiminio įdegio prie-
monėmis nupurškia jos kūną ir kosmetikos priemonėmis kon-
tūruoja jos klubus ir raumenis, kad jie atrodytų išraiškingiau. 
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Dženifer LopeS (Jennifer Lopez, 47) 

Atlikėja ir aktorė labai mėgsta veido procedūras su placen-
ta. Dažniausiai jai atliekamos dvi tokios procedūros per savai-
tę ir tai atsieina maždaug tūkstantį dolerių (891,19 Eur).

Kembridžo hercogienė Ketrina (Catherine, 35) 

Britų spauda ap-
skaičiavo, kad herco-
gienė savo grožiui 
puoselėti per metus 
išleidžia 22 tūkst. 
svarų. Vien indelis 
jos naudojamo veido 
kremo su deguonimi 
kainuoja 55 svarus, 
o  kasdienėms veido 
priežiūros priemo-
nėms ji kasmet išlei-
džia 2641 svarą. 
Plaukų priežiūra per 
metus kainuoja maž-
daug 13 800 svarų, o 
manikiūrui, rankų 
procedūroms ir pe-
dikiūrui per metus 
skiria 3094 svarus. 
Savo kosmetinės tu-
riniui atnaujinti ji iš-
leidžia 976,50 svaro 
ir dar 1392 svarus 
sudaro kitos grožiui 
skirtos išlaidos.

Grožio paletė

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Grožio procedūros, kurioms įžymybės išleidžia karališkas sumas

anDžeLina DžoLi (angelina Jolie, 42) 

Aktorė natūralų grožį puoselėja naudodama „La Prairie“ 
kremą su ikrais. 100 ml šio kremo kainuoja 710 dolerių. Nema-
žai aktorė išleidžia ir plaukų stilistui - vienas apsilankymas pas 
mėgstamiausią kirpėją Andželinai atsieina nuo 1600 dolerių.

MiLa KuniS (Mila Kunis, 33) 

Aktorė mėgsta pasilepinti ir renkasi ne kiekvienam prieinamas 
procedūras. Ji negaili 7 tūkst. dolerių už veido šveitimo procedūrą su 
deimantais ir rubinais. Brangieji akmenys yra puikus antioksidantas. 
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SCENA

Visą vasarą ir pirmaisiais ru-
dens mėnesiais visi neabe-
jingi klasikinei muzikai 
kviečiami į jau XVI tarp-
tautinį muzikos festivalį 
„Operetė Kauno pilyje“. 
Čia ypatingą atmosferą 
kurs ne tik orkestrų pa-
sirodymai, muzikiniai 
spektakliai, teatralizuoti 
kūriniai, bet ir svečiai iš 
Gruzijos - visame pasaulyje 
puikiai žinomas nacionalinis 
dainų ir šokių ansamblis „Erisioni“. 
Apie festivalį ir jo išskirtinumą „Laisvalai-
kiui“ pasakojo vienas iš renginio organiza-
torių BEnjAmInAs ŽELVys. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ 

- Papasakokite, kuo ypatingas bus 
šiųmetis tarptautinis muzikos festivalis 
„Operetė Kauno pilyje“?

- Reikia paminėti, kad tai jau XVI festiva-
lis, vykstantis prie Kauno pilies. Kasmet jis 
pritraukia labai daug žmonių. Visi festivalio 
koncertai yra nemokami, todėl sunku suskai-
čiuoti, kiek tiksliai žiūrovų apsilanko, bet pre-
liminariai galiu pasakyti, kad per vakarą atei-
na ne mažiau nei 5 tūkst. Šiemet, kaip ir kas-
met, festivalis turės savo ypatingą svečią iš 
užsienio. Tai bus gruzinų nacionalinis dainų 
ir šokių kolektyvas „Erisioni“. Jis buvo įkur-
tas 1885 m. Tai vienas seniausių kolektyvų. 

Atvažiuoja daugiau nei 60 žmonių. Kolektyvas 
stengiasi atgaivinti ir pateikti auditorijai uni-
kalius, daugybę šimtmečių gyvavusius liau-
dies muzikos šedevrus iš visų Gruzijos regio-
nų ir išsaugoti juos ateities kartoms, tai - cho-
rai, šokių rateliai, ritualai, apeigos, kuriuos 
sunku atlikti dėl plačios įvairovės. Per ilgą 
gyvavimo laiką ansamblis įspūdingomis prog-
ramomis stebino ne tik Gruzijos ar kaimynių 

šalių žiūrovus, bet ir Paryžių, Ženevą, Briu-
selį, Niujorką, Los Andželą, Čikagą, Madridą, 
Pekiną, Maskvą, Sankt Peterburgą, Singapūrą 
ir daugybę kitų garsiausių pasaulio miestų.

- Ką dar rekomenduotumėte žiūro-
vams šiemet būtinai aplankyti?

- Šiemet pristatysime įvairių kompozi-
torių „Ave Maria“ giesmes koncertuose 

šiemet stebins ir teatralizuotais pasirodymais 
Festivalis „Operetė Kauno pilyje“ 

Šiemet tarptautiniame muzikos festivalyje „Operetė 
Kauno pilyje“ laukiami ypatingi svečiai iš Gruzijos - 
vienas seniausių dainų ir šokių ansamblių „Erisioni“

Organizatorių nuotr.
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„Amžinoji Ave Maria“. Čia skambės 14 skir-
tingų šio kūrinio versijų. Visos jos bus atlie-
kamos bažnyčiose - liepos 23 d. Vilkijos baž-
nyčioje, o spalio 15 d. - Kauno arkikatedros 
bazilikoje. 

- Panašu, kad festivalis plečiasi ir 
koncertai organizuojami ne tik prie Kau-
no pilies, tiesa?

- Taip. Plečiasi ne tik geografiškai, bet ir 
kūrinių įvairove. Šiemet publikai pristatysime 
labai įdomų muzikinį spektaklį „Nutylėtos 
išpažintys“. Tai istorija apie keturių skirtingų 
moterų charakterius, jų pasaulius, išgyveni-
mus. Dar vienas koncertas - saloninės muzi-
kos popietė su lietuvių ir rusų kompozitorių 
romansais, dainomis. Be to, visiems rekomen-
duočiau prie Kauno pilies ateiti liepos 6 d., 
kur numatomas teatralizuotas koncertas „Te-
gyvuoja operetė“. Šis operetei skiriamas va-
karas skirsis nuo kitų - operetė bus teatrali-
zuota, su duetiniais, soliniais pasirodymais, 
ištaigingais kostiumais. Koncertas turės savo 
vedėjus, kurie bus ir operetės vakaro herojai. 

- Kaip suprantu, žiūrovų laukiate tiek 
vyresnių, tiek pačių jauniausių?

- Per tiek metų pastebėjome, kad žiūrovai, 
apsilankantys mūsų festivalyje, yra labai įvai-
rūs. Ateina tiek vyresnio amžiaus, tiek jaunes-
ni, tiek vidurinės kartos. Tai labai džiugina. Nes 
pati aplinka yra labai liberali. Be abejo, viskas 
priklauso ir nuo oro sąlygų. Žiūrime į dangų ir 
tikimės, kad pasiseks, kad nelis ar nebus ko-
kios vėtros. Tiesa, žiūrovai ateina jau tam pa-
siruošę. Jie žino mūsų festivalį ir laukia jo. 

- Matyt, nėra lengva šitiek metų or-
ganizuoti tokio masto festivalį...

- Žinoma. Todėl labai norėčiau padėkoti 
žmonėms, kurie prisideda prie jo. Jie mato, 
kad festivalis atneša daug džiaugsmo, o tai 
yra didžiausias atlygis už sunkų darbą. No-
riu padėkoti Gintarui Skarupskui, Rakauskų 
šeimai, Česlovui Tallat-Kelpšai. Tai yra tie 
žmonės, kurie nuo pat pirmų festivalio die-
nų yra kartu. Tai yra tikri mecenatai, kurie 
nori, kad miesto bendruomenė turėtų tokių 
renginių. 

„Amžinoji Ave Maria“
l  liepos 23 d. 13 val. Vilkijos bažnyčioje
l	spalio 15 d. 14.30 val. Kauno arki-
katedroje bazilikoje

Muzikinis spektaklis  
„Nutylėtos išpažintys“ 

l	Rugsėjo 16 d. 17 val. Gelgaudiškio 
dvare

„Baltijos Muzikos Akademija“

l	Rugpjūčio 22 d. 18 val. Raudondva-
rio dvaro menų inkubatoriuje

Saloninės muzikos popietė 
l	Rugsėjo 1 d. 16 val. restorano „Miesto 
sodas“ terasoje
l	Rugsėjo 17 d. 16 val.  Raudondvario 
dvaro menų inkubatoriuje
l	Rugsėjo 30 d. 17 val. Gelgaudiškio 
dvare
l	spalio 14 d. 17 val. Birštono kurhauze

Gruzijos valstybinis nacionalinis 
dainų ir šokių ansamblis 
„Erisioni“

l	liepos 5 d. 20 val. prie Kauno pilies
l	 liepos 6 d. 20 val. Raudondvario 
dvaro menų inkubatoriuje

Teatralizuotas koncertas 
„Tegyvuoja operetė“

l	liepos 6 d. 20 val. prie Kauno pilies

šiemet stebins ir teatralizuotais pasirodymais 
Festivalis „Operetė Kauno pilyje“ 

2017 m. Xvi taRptautinio  
festivalio „opeRetė kauno 

pilyje“ pRogRama
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Scena

Valdovų rūmuose J.Marcinkevičiaus 
„Mindaugas“ kartą jau buvo pastatytas. Nau-
jąjį spektaklį kurianti režisierė Marija Simo-
na Šimulynaitė dramą įvilko į modernų šiuo-
laikinį drabužį. „Šis „Mindaugas“ bus kitoks - 
aktyvus, judrus, vizualus, plastiškas ir tem-
peramentingas“, - sakė režisierė.

Pasak šiuolaikinio meno kūrėjos, įspūdin-
go reginio tikslas - pritraukti jaunąją žiūrovų 
kartą. Todėl tai geriausia daryti bendradar-
biaujant su jaunąja artistų karta ir mąstyti 

šiuolaikiškai. J.Marcinkevičiaus poemos he-
rojai - brandūs 50-60 metų vyrai. Tačiau re-
žisierė nusprendė suburti jauną artistų ko-
mandą. Spektaklyje vaidmenis kuria 13 jaunų 
vyrų ir viena aktorė - Morta.

„Kadangi „Mindaugas“ yra Lietuvą vie-
nijanti drama, nutariau aktorių ieškoti ne tik 
Vilniaus, bet ir kituose šalies teatruose - Pa-
nevėžio Juozo Miltinio, Kauno dramos teatre. 
Projekte taip pat šoks profesionalūs „Baltijos 
baleto“ teatro šokėjai. Mindaugo vaidmenį 
atliks Panevėžio dramos teatro aktorius Jonas 
Čepulis“, - pasakojo M.S.Šimulynaitė.

Valdovų rūmuose statomo šiuolaikinio 
spektaklio scena primins kupolą. Kertiniu 
scenografijos štrichu taps mobilūs balti laip-
tai, vedantys į dangų, į karūną, šlovę, teisybę. 
Spektaklio scenografijai išskirtinumo suteiks 
specialiai kuriamos vaizdo instaliacijos.

Nepaisant modernumo, M.S.Šimulynaitė 
stengėsi laikytis J.Marcinkevičiaus poemos 

Valdovų rūmuose - 
šokio ir vaizdo spektaklis  „Mindaugas“
Minint valstybės gimtadienį, liepos 5-6 
dienomis Lietuvos valdovų rūmuose at-
gims „Mindaugas“. Čia bus parodytas 
modernus ir šiuolaikiškas šokio ir vaizdo 
spektaklis, pastatytas pagal vieno garsiau-
sių Lietuvos poetų Justino Marcinkevičiaus 
dviejų dalių poetinę dramą.

Režisierė Marija Simona Šimulynaitė: „Noriu, 
kad mes vienytumėmės ir kovotume už Lietuvą - 

tokią, kokią norėjo matyti Mindaugas“ 
Redakcijos archyvo nuotr.
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Valdovų rūmuose - 
šokio ir vaizdo spektaklis  „Mindaugas“

kontūrų: „Žiūrovai išvys pilną kūrinį, kurio 
tematika aktuali ir šiomis dienomis. Poema 
buvo rašoma sovietinės priespaudos metais - 
1968-aisiais. Tai reiškia, kad J.Marcinkevi-
čius negalėjo laisvai mąstyti ir rašyti taip, 
kaip nori, o tai be galo jaučiasi. Man norisi 
išleisti J. Marcinkevičiaus tekste įstrigusius 
veiksmus, kurių rašytojas negalėjo sau leis-
ti realizuoti. Jis negalėjo perlenkti lazdos, 
nes tuometinė valdžia būtų uždraudusi iš-
leisti kūrinį. Todėl, statydama šį spektaklį, 
noriu atskleisti teisybę, kuri poemoje be ga-
lo jaučiama tarp eilučių, herojų santykiuose 
ir poelgiuose.

Noriu, kad šis spektaklis įkvėptų „kofei-
nų“ kartą būti ryžtingesnius, ne paliegusius. 
Noriu, kad mes vienytumėmės ir kovotume 
už Lietuvą - tokią, kokią norėjo matyti Min-
daugas, kokią mes norime ją matyti dabar“, - 
neabejojo režisierė.

Eltos inf.

Scena

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.



34 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  3 0

Gidas

Senoji Lietuvos sostinė liepos 6-8 die-
nomis jau aštuonioliktą kartą Mindau-
go karūnavimo dieną mini tarptautiniu 
eksperimentinės archeologijos festivaliu 
„Gyvosios archeologijos dienos Kernavė-
je“. Renginys vyksta Piliakalnių metais, 
autentiškame žmogaus ir gamtos sukur-
tame kraštovaizdyje, išsaugojusiame  
11 tūkstančių metų šiame regione  
egzistavusių kultūrų pėdsakus.

Liepos 6-ąją vėl įsikursime XIII-XIV a. 
viduramžių Kernavės amatininkų namuose, 
dirbtuvėse, ūkiniuose pastatuose ir kiemuo-
se. Pajusime dūminės pirties ir beržinės van-
tos kvapą, išgirsime kalvio priekalo dūžius, 
bliaunančių avelių balsus - ankstyvojo mies-
to žemdirbių kultūros palikimą...

akcentas - akmens  
amžiaus gyventojų būstas

Čia įsikurs Lietuvos, Latvijos, Baltarusi-
jos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Vengrijos 
ir Norvegijos eksperimentinės archeologijos 
meistrai. Jie rodys ir pasakos, kaip buvo ga-
minami archajiški įrankiai, lipdomi ir žiedžia-
mi puodai, siuvami rūbai, gaminami papuoša-
lai ir įrengiami būstai.

Vienas esminių renginio akcentų - seniau-
siojo priešistorės periodo - akmens amžiaus 
gyventojų būstas. Festivalio svečius pasitiks 
paslapčių kupini tolimosios epochos medžio-
tojai - gaminantys titnaginius, akmeninius ir 
kaulinius įrankius, archajišku būdu išgaunan-
tys ugnį... Neolito - ankstyvojo bronzos am-
žiaus - gyvenvietėje bus galima susipažinti 
su Pamarių ir Narvos, Prūsų archeologinių 
kultūrų keramika. Matysime, kaip įrengiamas 
neolitinis būstas - pinamos ir molio skiediniu 
tinkuojamos pertvaros, taisomi gultai. Čia pat 
židinyje bus gaminamas maistas, audžiami bei 
pinami drabužiai ir indai, lipdomi, dekoruoja-
mi ir išdegami moliniai puodai. Susitikimas 
su neolito gyventojais mažiesiems renginio 
lankytojams irgi nebus nuobodus - jie patys 
lipdys puodelius, mokysis virvės vijimo ir 
dalyvaus virvės traukimo varžybose. Eduka-
ciniai konkursai, archajiški žaidimai ir atrak-
cionai vyks keliose renginio vietose.

Ilgametis Kernavės tyrinėtojas doc. dr. 
Aleksejus Luchtanas pristatys puošnų vidur-
amžių Kernavės moters kostiumą, nuves į 
tolimos praeities senosios sostinės labirintus.

Meistrai iš įvairių šalių

Šiemet amatų kiemai pasipildys viduramžių 
gintarinių papuošalų, juvelyrinių ir rago dirbi-
nių gamyba (Lenkija), pluošto ir audinių gamy-
ba ir dažymu („Leitgiris“, Lietuva), senąja 

knyg rišyste („Dvaro meistrai“, Lietuva). Lat-
galių amatus, buities ir muzikavimo ypatumus 
pristatys „Delves“ amatų ir muzikavimo klubas 
(Latvija). Vyks Australijos medžiotojų medžiok-
lės įrankių - bumerangų pristatymas ir svaidy-
mas (Lietuva). Apsilankysime Piastų dinastijos 
valdovų žygių būstuose („Družyna Chrobry“, 
„Jantar“, Lenkija) ir vengrų klajoklių jurtoje 
(Vengrija). Pirmą kartą į viduramžių kovas įsi-
lies Ukrainos ir Baltarusijos („Vargertorn“) ka-
rybos meistrai. Dalyvaus jau žinomi karybos 
klubai „Varingis“ (Lietuva), „Jantar“ (Lenkija), 
„True Varing“ (Baltarusija).

Jau aštuonioliktąjį kartą mus vėl pasitiks 
šio festivalio pirmtakai - Lietuvos eksperi-

mentinės archeologijos klubo „Pajauta“ ar-
cheologinio paveldo rekonstruotojai, archa-
jiškų amatų žinovai.

Gyvosios archeologijos dienos neįsivaiz-
duojamos be archajiškos muzikos garsų. Pi-
lies kalne tris dienas koncertuos senosios 
muzikos ansambliai. Naują archajiškos muzi-
kos ir šokio programą pristatys ansamblis 
„Javaryna“ ir „Lity Taler“ (Baltarusija). Kon-
certuos atlikėjai iš Vengrijos - ansamblis „Su-
gallo“. Muzikuos neofolkloro grupės „Sedula“ 
ir ESSA (Baltarusija), senosios muzikos an-
sambliai VISI, „Trys keturiose“.

Liepos 6 d. festivalio lankytojus pasvei-
kins renginio svečiai - „Balticos“ festivalio 

Kernavė: prie penkių gražiausių Lietuvos 
piliakalnių vėl švęsime Valstybės dieną

Redakcijos archyvo nuotr.

Eltos nuotr..

Festivalyje „Gyvosios archeologijos dienos 
Kernavėje“ atgis XIII-XIV a. viduramžių Kernavės 

amatininkų namai, dirbtuvės ir papročiai
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apie valstybinį kernavės 
kultūrinį rezervatą

l Kernavė - archeologinė vietovė, unikalus archeo-
logijos ir istorijos vertybių kompleksas. Kultūrinis 
rezervatas įsteigtas 1998 m. siekiant išsaugoti terito-
rinį kultūros paveldo objektų kompleksą, jo teritorijoje 
esančias nekilnojamąsias bei kilnojamąsias kultūros 
vertybes, jas tinkamai prižiūrėti, tvarkyti ir propaguoti, 
organizuoti mokslinius tyrimus.

l Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas įsteigtas 
194,4 ha teritorijoje, aplink jį suformuota buferinė 
apsaugos zona (2456,2 ha).

l Kultūrinio rezervato teritorijoje saugomas kultūros 
paveldo objektų kompleksas, kuriame šiuo metu žinoma 
ir įteisinta 19 archeologijos, istorijos ir kultūros vertybių:

- penki piliakalniai;
- Kernavės senojo miesto vieta (XIII-XIV a.);
- Kernavės senosios bažnyčios vieta;
- Kernavės senovės gyvenvietė;
- XIII-XIV a. Kernavės kapinynas;
- kiti objektai.

l Per 38 sistemingų mokslinių tyrinėjimų metus 
atrasta, nustatytos ribos ir dalinai ištirta 16 įvairių 
laikotarpių archeologinių vertybių. Šiandien ištirta tik 
apie 2 proc. kultūrinio rezervato teritorijos, tačiau to 
visiškai pakanka, kad apie Kernavę galėtume kalbėti 
kaip apie unikalų objektą ne tik Lietuvos ar Rytų 
Europos, bet ir pasauliniame kontekste.

l Kernavės archeologinė vietovė, pripažįstant jos 
išskirtinę pasaulinę vertę, 2004 m. liepos mėn. buvo 
įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, remiantis 
dviem kriterijais:

- vietovė, liudijanti unikalią ar išskirtinę išnykusią  
ir/ar gyvą kultūrinę tradiciją ir civilizaciją.
Kernavės vietovės archeologiniai paminklai repre-
zentuoja visas šiame regione egzistavusias archeolo-
gines kultūras nuo epipaleolito iki viduramžių. Ypač 
svarbus viduramžių (XIII-XIV a.) paveldas - miestas, 
kapinynas, penki piliakalniai. Tai yra unikalus pasku-
tinės Europoje pagoniškos valstybės miestietiškos 
civilizacijos pavyzdys. Viduramžių Kernavė buvo 
vienas svarbiausių to meto Lietuvos valstybės politi-
nių bei ekonominių centrų, kuriame matome senąją 
pagoniškos Lietuvos kultūrą, tačiau jau gana smarkiai 
veikiamą krikščioniškosios Europos tradicijų.
- vietovė, atstovaujanti išskirtiniam teritoriniam 
technologiniam kompleksui arba kraštovaizdžio 
tipui, kuris iliustruoja svarbų (-ius) žmonijos istori-
jos etapą (-us). 
Istoriškai susiklostęs Kernavės kultūrinis kraš-
tovaizdis atspindi visus vietovės apgyvendinimo 
etapus, fortifikacinių įrengimų raidą (piliakalnių 
gynybinė sistema), o viduramžių archeologiniai 
radiniai liudija vieną esminių Europos istorijos rai-
dos etapų - pagoniškosios bendruomenės virsmą 
krikščioniška.

l Kernavės archeologinė vietovė - vienas iš keturių 
UNESCO Pasaulio paveldo objektų Lietuvoje. Į Pasaulio 
paveldo sąrašą taip pat yra įrašyti Vilniaus miesto sena-
miestis, Kuršių nerija ir Struvės geodezinis lankas. 

l 2012 m. įrengta moderni Kernavės archeologinės 
vietovės muziejinė ekspozicija. 

l 2016 m. įrengta XIII-XIV a. Kernavės miesto 
fragmento rekonstrukcija, sukurta kultūrinio rezerva-
to - muziejinės ekspozicijos po atviru dangumi - inf-
rastruktūra. Muziejuje vykdoma edukacinė programa 
„Gyvoji archeologija - kelionė į praeitį“.

dalyviai iš Graikijos ir Ukrainos. Liepos 8 d. 
Pajautos slėnyje startuos žemaitukų ir kitų 
veislių jojimo žirgais bei važiavimo vežėčio-
mis ištvermės varžybos.

Pilies kalne, pasiklausę senosios muzi-
kos, galėsime paskanauti įvairių valgių, da-
lyvauti žaidimuose ir konkursuose, pašau-
dyti iš lanko, pajodinėti žirgu. Stabtelėję pa-
žvelgsite į didingus piliakalnius ir įspūdingą 
Pajautos slėnį, pajusite mus supančią tūks-
tantmetę praeitį.

„Renginys, minintis Valstybės dieną, 
vykstantis Piliakalnių metais autentiškoje is-
torinėje aplinkoje, leis ne tik giliau suvokti 
istorinę šalies gyvensenos raidą, bet ir labiau 

pajusti ryšį tarp praeities ir dabarties, vals-
tybingumo tęstinumą“, - apibendrina Valsty-
binio Kernavės kultūrinio rezervato direkci-
jos ryšių su visuomene ir švietėjiškų progra-
mų skyriaus vedėjas Jonas Vitkūnas.

„Laisvalaikio“ inf.

Kernavė: prie penkių gražiausių Lietuvos 
piliakalnių vėl švęsime Valstybės dieną

l Bilieto kaina - 5 eurai, vietos gyventojai, vai-
kai iki 16 metų renginį galės lankyti nemokamai.
l Į Kernavę atvykti patogu autostradoje Vilnius - 
Kaunas pasukant ties Vieviu, autostradoje Vilnius - 
Ukmergė pasukant ties Avižieniais, Bartkuškiu 
arba Širvintomis. Festivalio metu mažiausias 
transporto srautas yra kelyje per Bartkuškį.

svarbi informacija

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Įdomybės

Rinkimuose triumfavo italų mastifė, vardu 
Martha. Jai atiteko trofėjus, o jos šeimininkei 
Širlei Zindler (Shirley Zindler) - 1500 JAV do-
lerių prizas. Publikos numylėtinė Martha taip 
pat skris į Niujorką pasirodyti žiniasklaidai.

Pasaulio bjauriausio šuns rinkimuose daž-
niausiai dalyvauja daug iš prieglaudų ar nepro-

fesionalių veisyklų išgelbėtų šunų. Renginyje 
pirmąją vietą užėmusi italų mastifė buvo gel-
bėtojų šuo, kuri dėl nepriežiūros vos neprarado 
regėjimo, tačiau po įvairių operacijų ji vėl regi.

Pasak organizatorių, renginys itin prisi-
deda informuojant žmones apie šunų iš prieg-
laudų auginimą.

Talinas reitinge užima 160-ąją vie-
tą, Latvija - 126-ąją vietą.

Pernai Lietuva pagal gyvenimo bran-
gumą taip pat užėmė 167-ąją vietą. Lat-
vijos sostinė šiame reitinge užėmė 114-
ąją vietą, Talinas - 150-ąją. Luanda, An-
golos sostinė, pripažinta miestu, kuriame 
pragyventi brangiausia, rodo šių metų rei-
tingas. Antroje vietoje atsidūrė praėjusių 
metų lyderis Honkongas. Trečioji pozici-
ja atiteko Tokijui, Japonijos sostinei, to-
lesnes vietas užėmė Ciurichas (Šveicari-
ja), Singapūras, Seulas (Pietų Korėja), 
Ženeva (Šveicarija), Šanchajus (Kinija), 
Niujorkas (JAV) ir Bernas (Šveicarija).

Pekinas pagal gyvenimo brangumą 
užėmė 11-ąją vietą, Maskva - 14-ąją, Lon-
donas - 30-ąją, Oslas - 46-ąją vietą, Pary-
žius - 62-ąją, Milanas - 71-ą vietą, Helsin-
kis - 88-ą vietą, Stokholmas - 106-ą vietą.

Tyrime vertinamas gyvenimo bran-
gumas penkių žemynų 209 didmies-
čiuose. Tyrimo autoriai, sudarydami 
reitingą, rėmėsi daugiau nei 200 prekių 
ir paslaugų pavadinimais, įskaitant būs-
to nuomą, maisto produktus, drabu-
žius, transportą, pramogas.

Parengta pagal Eltos inf.

Kalifornijoje išrinktas bjauriausias šuo pasaulyje

Pagal brangumą Vilnius 
užima 167-ąją poziciją

Pagal brangumą Vilnius užima 167-ąją poziciją pasaulyje, rodo tyrimas, kurį atliko tarp-
tautinė konsultacinė bendrovė „Mercer Human Resource Consulting“, atsižvelgusi į už-
sienio bendrovių darbuotojų atsiliepimus 209 pasaulio miestuose.
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EPA-Eltos nuotr.Kalifornijoje, Petalumos mieste (JAV),  
29 kartą įvyko bjauriausio šuns pasaulyje 
rinkimai.
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apie praeitį

„Jau nugyvenau daugiau nei pusę savo gyvenimo. 
Kai atsisuku atgal, tikiu, kad visi santykiai, kuriuos su-
kūriau, visa, ką gyvenime patyriau ir padariau, atvedė 
mane čia, kur esu dabar. Didžiuojuosi visais darbais, ku-
riuos dariau. Didžiuojuosi savo vaikais, kuriuos užaugi-
nau. Viskas dabar įgauna prasmę. Viskas tampa aiškiau. 
Galite manęs paklausti, kas aš buvau prieš dešimt, dvi-
dešimt ar trisdešimt metų, ir aš būčiau pasakiusi, kad 
nežinau. Dabar suprantu, kas yra mano aistra, kam esu 
gimusi. Todėl džiaugiuosi šiuo laikotarpiu ir galiu drąsiai 
sakyti, kad senti yra malonu“, - sakė P.Anderson. 

apie vaikus

„Kai gimė vaikai, sąmoningai pradėjau mažiau dirb-
ti. Vis galvojau, kaip galėčiau dirbti kuo mažiau, nesiim-
ti projektų vien dėl pinigų ir realizuoti save. Mano svar-
biausias darbas buvo auginti vaikus ir būti kartu su jais. 
Niekada nesamdžiau jokių auklių, visą savo laiką skyriau 
vaikams. Visada jiems sakiau: visata vertina gerus 
sprendimus. Jei tu elgiesi teisingai, viskas bus gerai. 
Bet turi kasdien stengtis“, - teigė Holivudo žvaigždė.  

apie amžių

„Man patinka senti. Aplinkui turiu daug nuostabių 
pavyzdžių, įskaitant savo mamą. Ji žavinga,  žaisminga 
ir visados spindinti. Amžius dar nereiškia pabaigos. 
Žinau, kad ateityje manęs dar laukia  daug nuostabių 
dalykų“, - sakė P.Anderson. 

apie grožį

„Esu kokosų aliejaus fanatikė. Esu tikra, kad jis pui-
kiai tinka tiek kūno odai, tiek veidui, tiek plaukams. Nau-
doju patį paprasčiausią maisto gamybai skirtą kokosų 
aliejų. Pasidedu jį duše, drėkinu juo veidą, kūną, plaukus. 
Suprantu, kad visi nori natūralaus grožio, bet net ir na-
tūralus grožis reikalauja pusantros valandos prie veidro-
džio“, - šypsojosi žinoma moteris. 

n Pamela Anderson gimė 1967 m. liepos 1 d. Kanadoje.

n Pirmą kartą ji pasirodė ant „Playboy“ žurnalo viršelio 1989 m. 

Iškart po to persikėlė gyventi į Los Andželą.

n Po metų ji pasididino krūtinę iki D dydžio, 1999 m. krūtų 

implantai jai buvo pašalinti.

n Ji ant „Playboy“ žurnalo viršelio pasirodė dažniau nei bet kuris 

kitas modelis.
n 1992 m. P.Anderson pasirodė seriale „Gelbėtojai“, jame filma-

vosi iki 1997 m. 
n 1995 m. ištekėjo už muzikanto Tomio Li (Tommy Lee) po 

keturių dienų pažinties. Jųdviejų vestuvės vyko paplūdimyje, o 

P.Anderson vilkėjo maudymosi kostiumėlį. 

n Jos mama apie vestuves sužinojo iš žurnalo „People“.

n P.Anderson ir T.Li susilaukė dviejų berniukų - Brendono 

(Brandon, 21) ir Dilano (Dylan, 19).

n 1998 m. pora išsiskyrė.

n 2004 m. ji išleido savo knygą „Žvaigždė“, skirtą paaugliams, 

kurie bando išgarsėti.

n 2006 m. liepą susituokė su dainininku Kidu Roku (Kid Rock), 

bet po kelių mėnesių padavė prašymą skirtis.

n 2007 m. P.Anderson dar kartą bandė laimę ir ištekėjo už filmų 

prodiuserio Riko Salomono (Rick Salomon), bet po metų jų san-

tuoka buvo anuliuota. 

Faktai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Viena žinomiausių blondinių pasaulyje, aktorė ir 
modelis Pamela anderSon (Pamela anderson) 
liepos 1-ąją pūs 50 žvakučių ant savo gimtadie-
nio torto. Tačiau toks skaičius jos negąsdina. Jos 
negąsdina jokie skaičiai. anot P.anderson, moters 
seksualumui amžius - ne riba. 
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Interviu su Giedre Žickyte - 40 p.

G.Žickytė - 
gyvenimo stebėtoja pro
vaizdo kameros objektyvą

2017 m. birželio 30 - liepos 6 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISETERIO ŽMONĖS

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Filmas „Aš čia tik svečias“ vieną po 
kito skina svarius apdovanojimus tiek 
čia, tiek svetur. Kur slypi jo sėkmė?

- Mes turėjome nuostabią pagrindinę hero-
ję - baskų senolę Josebę. Ji kiekvieną dieną 
turi susidurti su iššūkiu ir suvokti, kad gyvena 
senelių namuose Santjage, kad čia ji nėra tik 
svečias. Nors ir sunkiai sirgdama, Josebė išlie-
ka ori, stipri, nepraranda humoro jausmo ir, kad 
ir paradoksaliai tai galėtų nuskambėti, įkvepia 
gyventi. Filmuodami ieškojome kasdienybės 
akimirkų magijos, kuriose buvo ir šypsenų, ir 
skaudžių, egzistencinių momentų. Matyt, tose 
kasdienybės akimirkose ir slypi universalumas, 
jose atpažįstame save, nesvarbu, kuriam pasau-
lio krašte nufilmuotas filmas ar kokia kalba šne-
ka herojai, situacijos atrodo savos ir artimos.

- Pirmą kartą dirbote drauge su kita 
režisiere. Buvo lengviau ar sunkiau negu 
vienai?

- Anksčiau niekada neįsivaizdavau, kad ga-
lėčiau dirbti su kuo nors kitu. Juk režisierius - 
toks truputį egoistas. Jis įsivaizduoja, kad tik 
pats vienas viską žino geriausiai. Bet su Maite 

Alberdi mes iškart radome bendrą kalbą, nebu-
vo jokių ego varžytuvių ar siekio užgožti kitą. 
Vyko komandinis darbas tokiu tarsi ping pong 
principu, ir tai davė naujos patirties. Kita vertus, 
tai nebuvo labai ilgas procesas. Jei reikėtų kar-
tu filmuoti kokius penkerius metus, būtų sudė-
tinga, galbūt kiltų ir konfliktų, ir net nežinau, 
ar to norėčiau. Šiuo atveju mes kartu praleido-
me nedaug laiko, turėjome ribotą erdvę filmuo-
ti ir buvome gerai pasiruošusios. Man atrodo, 
ir filmo sėkmė susijusi su tuo, kad tiksliai pa-
sirinkome, ką norime daryti, ir tas stebuklas 
prieš kameras pavyko. Paskui beliko to stebuklo 
nesugadinti ir teisingai sudėlioti. 

- Jūs - lietuvė, antroji režisierė - Mai-
tė Alberdi - čilietė. Nebuvo kokių nors 
požiūrių skirtumų?

- Abi dirbame toje pačioje tarptautinėje 
dokumentikos rinkoje, daug keliaujame po 
tuos pačius festivalius, esame jau beveik kaip 
vienos didelės šeimos nariai, todėl nepaste-
bėjau labai didelio požiūrių skirtumo. Gal tik 
kartais pastebėdavau skirtumus dėl laiko su-
vokimo, bet mano pačios laiko suvokimas 
kartais būna artimas pietų amerikiečiams. 
Todėl nebuvo jokių problemų. 

- Filmas emociškai nėra labai leng-
vas. Dėl to nebuvo sunku?

- Kai pradedi kurti filmą, esi pasiruošęs vis-
kam. Galbūt būtent tas gyvenimo sudėtingumas 
ir traukia, norisi jį pažinti, suprasti. Galbūt šitaip 
kovoji su savo paties baimėmis - šiuo atveju, 
tarkime, su netekties baime. Kita vertus, mes 
labai gražiai bendravome su tais žmonėmis, apie 
kuriuos kūrėme, nors jie mus kaskart ir pamirš-
davo. Kiekvieną dieną reikėdavo iš naujo su jais 
susipažinti. Žinoma, tai liūdna istorija, bet ji 
šviesi. Ir filmas išėjo graudus, bet ne slegiantis. 

- Pačios požiūris į senatvę pasikeitė?
- Kalbėdama apie filmą „Aš čia tik svečias“, 

norėčiau pabrėžti, kad tai filmas ne tiek apie 
senatvę, o greičiau apie atmintį, identitetą, 
apie tai, kokie kertiniai gyvenimo momentai 
išlieka, kai nebepajėgiama prisiminti net to, 
kas įvyko vakar. Ir tie kertiniai momentai mū-
sų filmuotiems senoliams būtent buvo šeima, 
jaunystės ir vaikystės prisiminimai. Kurdama 
šį filmą dar labiau suvokiau, koks svarbus da-
lykas yra šeima, buvimas su artimaisiais, kokią 
įtaką jie daro mūsų gyvenimui. Žmonės, ser-
gantys Alcheimerio sindromu, tam tikroje sta-
dijoje prisimena savo patirtis iki maždaug 35 
metų. Ar tai reiškia, kad iki 35-erių gyvename, 
o viskas, ką darome paskui, nebetenka pras-
mės, jei to vis tiek neprisiminsime susirgę 
tokia liga? Ar tai, ką dabar darau, po 35-erių, 
manęs jau nebeapibrėš kaip asmenybės? Su-
sidūriau su tokiais klausimais apie atmintį, 
kaip ji mus veikia, kaip mus veikia vaikystėje 
patirti išgyvenimai, kodėl mums tai yra svarbu. 

Giedrė Žickytė: Kai pradedi kurti
filmą, esi pasiruošęs viskam
Režisierės GiedRės Žickytės (36) filmas „Aš čia tik svečias“ vieną po kito skina 
įvairių festivalių apdovanojimus. su Čilės režisiere Maite Alberdi kurta ir tarptautinio 
pripažinimo sulaukusi kino juosta apie Alcheimeriu sergančią moterį prieš porą  
savaičių buvo įvertinta ir „sidabrine gerve“. dabar G.Žickytė jau ruošiasi kito savo  
filmo premjerai. 2018 m. pasirodys jos naujausia dokumentinė kino juosta „Šuolis“. 

Su filmo „Aš čia tik svečias“ herojais kūrėjams reikėdavo kasdien susipažinti iš naujo
Kadrai iš filmo

Dokumentinio filmo „Šuolis“ herojus Simas Kudirka 
papasakojo unikalią savo gyvenimo istoriją
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- O neturite planų pasukti į vaidybinį 
kiną?

- Šiuo metu tikrai ne. Dokumentinis kinas 
rašo tokius įdomius scenarijus, kad kol aš 
juos gyvenime pastebiu, noriu įgyvendinti. 
Man labai įdomu stebėti gyvenimą. Kartais, 
kuo daugiau būnu dokumentiniame kine, tuo 
labiau pastebiu, kas yra netikra vaidybiniame 
kine. O kas bus ateityje, negaliu pasakyti. Bet 
šią minutę manęs tai netraukia.

- Prie kokio projekto dirbate dabar?
- Šiuo metu kuriu filmą „Šuolis“. 1970 

metais Atlanto vandenyne susitiko sovietų 
žvejybinis traleris „Tarybų Lietuva“ su JAV 
pakrančių apsaugos kateriu „Vigilant“. Per 
susitikimą netikėtai vienas jūrininkas iš so-
vietų laivo peršoko į amerikiečių katerį, pa-
siprašė politinio prieglobsčio, bet JAV vado-
vybė davė įsakymą perbėgėlį grąžinti. Tuo-
met ir prasidėjo dramatiška lietuvio Simo 
Kudirkos kelionė, atvedanti iki šių dienų. 
Filmas pasirodys 2018 metais. Neseniai grį-
žome iš paskutinių filmavimo darbų Ameri-
koje. JAV pakrančių apsauga po pusantrų me-
tų trukusių derinimų davė leidimus filmuoti 
jų laive - tame pačiame kateryje „Vigilant“, 
kur prieš 45 metus įvyko incidentas ir kuris 
dar plaukioja po JAV vandenis. Esu labai dė-
kinga JAV pakrančių apsaugai už bendradar-
biavimą, kad galėjome kartu išplaukti ir net 
kelias dienas visas laivas dirbo tik dėl mūsų 
filmo. Čia, Lietuvoje, mums taip pat labai 
pagelbėjo Lietuvos jūrų direkcija bei Krašto 
apsaugos ministerija, bendradarbiavome fil-
muojant jų gelbėjimo laive. 

Su „Šuoliu“ tarsi vėl grįžtu prie savo anksčiau 
nagrinėtų temų - apie sistemos sužalotų žmonių 
likimus, laisvės paieškas, moralinio pasirinkimo 
klausimus, kurie ypač išryškėja ribinėse situaci-
jose. Filme susitinka praeitis ir dabartis, pasako-
jimas vyniojasi keliomis laiko dimensijomis. 

Kuriant šį filmą teko sutikti nemažai Ame-
rikos lietuvių, išgirsti jų istorijas, kaip buvo 
priversti trauktis per karą iš Lietuvos, kokius 
išbandymus ir sunkumus patyrė. Mane sujau-
dino jų likimai, klausydamasi galvodavau, o 
ką aš pati būčiau dariusi tokiose situacijose, 
kokį sprendimą būčiau priėmusi. Dėl to labai 
myliu dokumentinį kiną. Jis suteikia unikalią 
galimybę ne tik keliauti, plėsti savo supratimą, 
bet ir susipažinti su tokiais žmonėmis, kurių 
kitu atveju galbūt ir nesutiktum.

Giedrė Žickytė: Kai pradedi kurti
filmą, esi pasiruošęs viskam

Kuo daugiau būnu 
doKumentiniame 
Kine, tuo labiau 
pastebiu, Kas 
yra netiKra 
vaidybiniame  
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 20.00  Reporteris  9.15  Labas rytas, 
  Lietuva

 10.55  „Komisa ras 
  Štolbergas“

 13.30  „Amžina meilė“ 19.30  „Ponas Žirnis ir 
  Šermanas“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 Romantinė drama „Prisimink sekmadie-
nį“ (N-7). 12.00 Pasikeisk! (N-7). 13.00 „Svo-
tai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 17.00 Pasikeisk! 
(N-7). 18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „Netikėta meilė“ (N-7). 22.50 „Kerš-
tas“ (N-7). 23.50 „Dingę laiškai“ (N-7). 0.45 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skam-
butis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 
KK2 (N-7). 17.00 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, 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, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Mažoras 2“. 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 Juoktis 
leidžiama. 22.15 Komedija „Kvailio diena“. 23.55 
„Savi tarp svetimų, svetimas tarp savų“. 1.30 EU-
RONEWS. 1.55 Komedija „Didysis atrakcionas“. 

 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 
„Juodas darbas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Sulaužyti likimai“. 0.50 „Moterų tango“. 

 Ren
7.05 Vaikų klubas. 7.20 „Karuselių viršininkas“. 
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.25 Čapman 
paslaptys. 14.05 Dar ne vakaras. 15.05 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.50 „Atspindžiai“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 Mums net 
nesisapnavo. 24.00 „KGB su smokingu“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų 
karai 8“. 18.25 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 
19.50 „99 proc. miręs“. 21.55 „Radinys“. 23.55 
Aleksejaus Poborcevo filmas „Atominiai žmo-
nės 2“. 0.50 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 
1.50 „Susitikimo vieta“. 3.50 „Šamanas 2“. 

 TV PolonIa
8.00, 19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 
Naminukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.25, 23.05, 5.30 
Sveika Polonija. 13.05 Paragauk su Senkevičiu-
mi. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „107 
kambarys“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 15.20 
„Komisaras Aleksas“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 
Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 1.20 Istorijos ratas. Moršynas. 
20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.40 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Raganius“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.45 Čem-
pionų vakaras. 0.45, 6.10 „Laukinė Lenkija“. 1.55 
Turistinė kelionė. 6.35 Dienos receptas. 

 TV1000
8.20 „Veidai minioje“. 10.30 „Protas ir jausmai“. 
13.15 „Šeimos galva“. 15.50 „Kaip mylėtis ang-
liškai“. 18.05 „Gerbėja“. 20.10 „Magdalenos 
seserys“. 22.25 „Nebrendylos“. 0.25 „Keitas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00 
Aukso karštinė. 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 Karai dėl ba-
gažo. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Alias-
ka: paskutinė riba. 14.30 Sausra Kolorade. 16.20 
Teleskopai. 21.00, 2.50 Nuodų medžiotojai. 22.00, 
3.40 Seklių pėdsakais. 23.00 Kas dedasi Žemėje? 
24.00 Kosmosas. 1.55 Megatraukiniai. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai ant 
ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00, 
22.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00 Neįprastas maistas. 23.00 1959 m. Airstream 
Globester. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

8.25 TV serialas 
„Paskutinis iš vyrų“ 
(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“ (1) 
(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. „Ponas 

Žirnis ir Šermanas“.
21.15 Fantastinis trileris 

„Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“ (N-7).

23.30 Romantinė komedija 
„Išsiskyrimas“ (N-7).

1.35 Drama „Belė“ (N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. 

„Ogis ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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 

„Mobilusis“ (N-7).
22.50 Komedija 

„Griaustinis  
tropikuose“  
(N-14).

0.55 Veiksmo trileris 
„Žudymo žaidimai“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 TV serialas „Komi-

saras Reksas 16“.
9.55 TV serialas „Seserys“.
10.55 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).
11.55 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Detektyvinė komedija 

„Mecgeris ir neatlikti 
namų darbai“ (N-7).

0.15 TV serialas „Detekty-
vas Monkas 1“ (N-7).

1.00 TV serialas „Komisa-
ras Štolbergas“ (N-7).

2.00 LRT radijo žinios.
2.10 TV serialas „Komisa-

ras Reksas 16“ (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.
11.30 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 

imtynės (N-7).
21.35 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Pabėgimas iš kalėji-
mo“ (N-14).

23.40 Veiksmo f. „Ameri-
kos nindzė 5“ (N-14).

1.45 TV serialas „Gyvi 
numirėliai“ (N-14).

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

3.15 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Pabėgimas iš  
kalėjimo“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Baimės įlanka“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N-7).
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. 

„Laukinė Australija“.
3.35 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
4.30 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
5.15 „Likimo melodija“ 

(N-7).
6.05 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

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“. 2 d. 

13.10 Lietuvos patriotai. 
14.25 Mokslo sriuba.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20  „Džiunglių būrys 

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

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Legendos.
21.05 Dokumentinis f. 

„UB Lama“.
22.00 Muzika gyvai. 
23.25 Projektas Pi.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).

 19.30  Amerikietiškos 
  imtynės

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Vyriausiasis inspek-

torius Benksas. Prieš 
srovę“ (N-14).

22.55 Veiksmo f. „Pragaras 
rojuje“ (N-7).

1.00 „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 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Rainhardų 
byla“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Nuo amato iki 
verslo.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Grainderis“ (N-7).
11.00 Komedija „Mikė“ (1) 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (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 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Mistinė drama 

„Naujoji dukra“ 
(N-14).

0.50 Komiškas trileris 
„Melas vardan  
tiesos“ (N-7).

3.15 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

10.30 Siaubingi 
namai.

11.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

13.00 Romantinė 
drama  
„Amžinos  
meilės laiškai“  
(N-7).

15.10 Pinigai iš nieko.
16.10 Dokumentinis f. 

„Pina“.
18.00 „Kai šaukia 

širdis“.
19.00 Noriu šio 

automobilio.
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 Duran Duran 
koncertas  
„A Diamond  
in the Mind“.  
2011 m.

„MOBILUSIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Kim Basinger, 
Chris Evans, Jason Statham.

Vaikinui į mobilųjį paskambina ne-
pažįstamas numeris. Tačiau skam-
butis neeilinis - skambina moteris 
ir sako, kad ji, jos vyras ir sūnus yra 
pagrobti ir tikriausiai greitai bus 
nužudyti...

„GRIAUSTINIS TROPIKUOSE“
komedija. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Ben Stiller.
Vaidina: Jeff Kahn, Robert 
Downey Jr., Jay Baruchel.

Tagas Spidmenas yra bebaimis 
kovotojas džiunglių glūdumoje. 
Karščiu alsuojančias džiungles 
užplūsta Holivudo atstovai, ir, kaip 
tyčia, toje neįžengiamų atogrąžų 
miškų gelmėje kyla tikras karas. 

birželio 30 d.

 21.00  „Du vaikai, 
  žmona ir dukra“

 0.50   „Melas vardan 
  tiesos“

 21.00  „Vyriausiasis 
inspektorius Benksas“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00, 20.10 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 Už-
pultasis. 9.10, 14.40, 22.55 Laukiniai gyvūnai. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Visa tiesa apie kates. 13.45, 16.30, 23.50 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Mirtinos salos. 
18.20, 22.00, 1.40 Afrikos tankmėje. 

 SPORT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos rung-
tynės. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Antros rungtynės. 11.10 Europos mažojo 
futbolo čempionatas. Finalas. 12.10 KOK World 
series. Ryga. 1 d. 14.20 ATP tenisas. Marake-
šas. Antrasis pusfinalis. 15.30 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Portugalija 2 etapas. 17.30 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 18.00 Vieningoji 
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos 
„Khimki“. Antros rungtynės. 20.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. 20.30 „Road 
to glory“. Laida apie kovos sportą. 21.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 23.30 
KOK World series. Ryga. 2 d. 24.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Motosportas. Olandijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 8.35 Motosportas. Olandijos MotoGP 
lenktynės. 10.10 Motosportas. Olandijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 11.35 Futbolas. Vokietijos taurės 
finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 13.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - „Juventus“. 
15.25 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - 
„Monaco“. 17.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Atletico“. 19.05 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. „Atletico“ - „Real“. 20.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 23.10 Krepši-
nis. Europos moterų čempionatas. Finalas. 1.20 
Boksas. Miguelis Cruzas - Alexas Martinas. 2.10 
Boksas. Jamalas Jamesas - Samuelis Figueroa. 
3.00 Boksas. Robertas Easteris Jr. - Denisas Sha-
fikovas. Tiesioginė transliacija.  

 EUROSPORT
7.00, 22.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 8.00, 
11.30, 15.00, 1.05, 4.00 Tenisas. ATP serijos 
turnyras Istburne. Didžioji Britanija. 9.30, 0.50 
Laida „FISU Athlete Story“. 9.35, 21.00 Žiemos 
sportas. Laida „Chasing History“. 10.00, 21.30, 
23.30, 5.30 Dviračių sportas. 13.00 Lengvoji 
atletika. Europos komandų čempionatas. Pran-
cūzija. 20.55, 0.55 Eurosport 2 žinios. 2.30 
Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. 

„IŠSISKYRIMAS“
romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Peyton Reed.
Vaidina: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams.

Meno kūrinių pardavėja Bruk ir gidu dirbantis Garis - buvę įsimylėjėliai. 
Tiesa, vis dar gyvenantys po vienu stogu. Mat nei Garis, nei Bruk nepa-
geidauja išsikraustyti iš buto, kurį jie kartu nuomojo. Netrukus buvęs 
įsimylėjėlių lizdelis virsta mūšio lauku, iš kurio nei viena, nei kita pusė 
tikrai nežada taikiai pasitraukti. Tačiau gyvenimas kupinas netikėtumų.

„NAUJOJI DUKRA“
mistinė drama. JAV. 2009.
Režisierius: Luiso Berdejo.
Vaidina: Kevin Costner, Ivana 
Baquero, Samantha Mathis.

Džonas Džeimsas - vienišas tėvas, su 
dukra ir sūnumi atsikraustęs į ato-
kų namą Pietų Karolinoje. Neįprasti 
garsai ant stogo ir gretimame miške, 
dingusi katė ir sesers vaikščiojimas 
per miegus itin gąsdina mažąjį Semą. 

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
22.50

TV3
23.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (N-7).

7.30 Animacinis f. „Bailus 
voveriukas“.

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“ (N-7).
9.00 TV serialas 

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

šeima“ (1) (N-7).
11.00 Fantastinė komedija 

„Kačių motina“ (N-7).
12.55 Filmas šeimai „Šuo, 

kuris išgelbėjo vasarą“.
14.45 Komedija 

„Užsispyrėlės 
sutramdymas“ (N-7).

16.50 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Animacinis f. 

„Viščiukas Cypsius“.
21.05 Veiksmo f. „Dangaus 

karalystė“ (N-14).
24.00 Istorinė drama 

„Paskutinės imperi-
jos žlugimas“ (N-14).

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

6.25 Dienos programa.
6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20  „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30  „Tinginių miestelis“.
10.00 Animacinis f. „Elijas 

ir karališka jachta“.
11.40 Komedija šeimai 

„Ragana Lilė ir 
Drakono knyga“ (N-7).

13.25 Pričiupom! (N-7).
14.25 Veiksmo komedija 

„Pakvaišėlių  
lenktynės“ (N-7).

16.25 Romantinė komedija 
„Įsimylėti per dvi 
savaites“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Monstrų viešbutis“.
21.20 Veiksmo komedija 

„Panelė detektyvė“ 
(N-7).

23.15 Siaubo trileris „Emilės 
Rouz egzorcizmas“ 
(N-14).

1.30 Komedija „Griausti-
nis tropikuose“ (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 „Juodasis vikingas. 

Didysis kormoranas“.
13.05 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 2 d. 
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 2“.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Nerija“ - 45. 
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Komedija „Vyriškas 

auklėjimas“ (N-14).
0.40 Detektyvinė komedija 

„Mecgeris ir neatlikti 
namų darbai“ (N-7).

2.10 Klausimėlis.lt.

 18.05  „Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2“

 10.00  Vasaros gidas

ŠeŠtadienis

„ĮSIMYLĖTI PER DVI SAVAITES“
Romantinė komedija. Australija, JAV. 2002.
Režisierius: Marc Lawrence.
Vaidina: Sandra Bullock, Hugh Grant, Alicia Witt.

Liusi dirba advokate. Jai sekasi puikiai, ji garsėja savo nuostabiu ir ašt
riu protu. Tačiau ne viskas Liusi gyvenime taip nuostabu  naktimis jai 
vis dažniau nepavyksta užmigti. Ir tai ne darbas jai neduoda ramybės, 
o jos milijonierius bosas Džordžas. Su Liusi jis elgiasi greičiau kaip su 
aukle, o ne kaip su visų gerbiama advokate.

rekomenduoja

„ŽIAURUMAS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2003.
Režisierius: Ringo Lam.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Lawrence Taylor, 
Lloyd Battista.

Istorija apie Kailą Leblanką, Rusijo
je dirbantį amerikietį, keršijantį už  
žmonos mirtį, kai ją nužudęs nusi
kaltėlis paperka korumpuotą teisėją 
ir yra pripažįstamas nekaltu. Kailas 
suimamas ir pasodinamas į kalėji
mą. Jis daug treniruojasi, kad galėtų 
apsiginti nuo gaujų ir sargybinių. Ne
trukus Kailas tampa žiauriu kovotoju.

„JUODASIS ERELIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1988.
Režisierius: Eric Karson.
Vaidina: Sho Kosugi, Jean-Claude
Van Damme, Doran Clark.

Vienas moderniausių JAV karinių oro 
pajėgų lėktuvų su lazerine valdymo 
sistema prie Maltos patiria avariją. 
Puikaus agento Timo užduotis  iš
gelbėti sistemą, jokiu būdu nepalikti 
jos priešo stovyklai. Kartu su agentu 
vyksta ir jo vaikai. Deja, vaikai Mal
toje pagrobiami, nes Rusija taip pat 
nedelsdama siunčia geriausius savo 
agentus perimti lėktuvo.

„PRAGARAS ROJUJE“
Veiksmo filmas. Ispanija. 2012.
Režisierius: Juan Antonio Bayona.
Vaidina: Naomi Watts, 
Ewan McGregor, Tom Holland.

Henris, jo žmona Marija ir trys 
sūnūs po Kalėdų šurmulio poil
siauja prie baseino vaizdingame 
Tailando kurorte. Bet vos tik šeima 
pradeda užmiršti savo rūpesčius, 
viena didžiausių šių laikų gamtos 
katastrofų akimirksniu pakeičia jų 
gyvenimą. 

BTV
21.35

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 Teletabiai. 9.00 „Mano 
mažasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Vasaros gidas. 
11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 Tėtis namuose (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“ (N-7). 18.00 „Rezidentai“ (N-7). 19.00 
„Kai šaukia širdis“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Filmas šeimai „Auklės 
per prievartą“ (N-7). 22.45 Romantinė drama 
„Žvaigždės virš Elando“ (N-7). 0.30 „Kai šau-
kia širdis“. 1.25 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 InfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Ne 
vienas kelyje. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7). 
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.45 Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 Bus 
visko. 20.15 KK2 (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.05 Dviračio šou. 

 PBK
5.55 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.30 Sargybinis. 6.55 „Juokingi kamuoliukai. 
Pin-kodas“. 7.25 „Vrumizas“. 7.35 Kontrolinis 
pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 
9.55 „Vrumizas“. 10.10 „Maša ir Lokys“. 10.30 
Fazenda. 11.25 Sąmokslo teorija. 12.20 „Žuro-
vas“. 14.20 Apie juoką. 17.30 „Kaukazo belaisvė 
arba Nauji Šuriko nuotykiai“. 19.00 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 20.05 „Visų geriausias!“ 
21.30 Šiandien vakare. 23.05 Kas? Kur? Kada? 
Vasaros žaidimų serija. 0.15 Laikas. 

 RTR PLAnETA (BALTIJA)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano hu-
moro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. 
Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis 
leidžiama. 13.10 „Šeimos albumas“. 14.20 „Vestu-
vių dieną reikės patikslinti“. 16.10 „Netikra sesuo“. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 REn
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.50 Žiūrėti visiems! 9.15 Pra-
juokink komiką. 9.55-19.10 „Komanda ČE“. 22.55 
„Amžinas gyvenimas: nemirtingųjų liudijimai“. 0.35 
Druska. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

TV6
23.30

LnK
16.25

TV1
0.20

 11.40  „Ragana Lilė ir 
  Drakono knyga“

45laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  3 0

6.45 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Pavariau (1) (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Vandeny no paslap tys 

su Džefu Korvinu“.
10.35 „Slaptas lokių gyve-

nimas“ (1).
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 

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

skyrius“ (N-7).
19.30 „Džentelmenų“ atsis-

veikinimo koncertas. 
Atlikėjai: A.Butkus, 
T.Rimgaila, 
D.Domša, 
V.Mackonis, 
Katažina, Samanta 
Tina, N.Bunkė, 
E.Jakštytė ir kt.

21.35 Veiksmo trileris 
„Žiaurumas“ (N-14).

23.35 Siaubo trileris „Vel nio 
apsėstieji“ (N-14).

1.20 TV serialas „Gyvi 
numirėliai“ (N-14).

2.50 „Džentelmenų“ atsis-
veikinimo koncertas. 

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

rožę.
9.30 „Milžiniškos 

pabaisos“.
10.45 „Kapitonas Gordeje-

vas“ (1, 2) (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 „Slaptas augalų 

gyveni mas 5. 
Sandrauga“.

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Poka-

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

the Cage“ Summer 
Tour“. Mišriųjų kovų 
turnyras.

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

jevas“ (1, 2) (N-7).
3.05 „Milžiniškos 

pabaisos“.

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 Tarptautinis menų 

festivalis „Gražiausiu 
taku 2015“. 

12.35 TV serialas „Jaunasis 
Montalbanas 2“ (N-7).

14.30 Algimanto 
Raudonikio dainos. 

16.05 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Stilius.
17.45 „Kuba. Laisvės sala“. 
18.45  „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 2 d. 

19.40 Nes man tai rūpi.
20.25 Tikri vyrai.
21.15 Romantinė drama 

„Mergaitė su  
apelsinais“ (N-14).

22.35 Teatralizuota Elžbie tos I 
laikų šokių programa 
„Linksmasis karas“. 

23.30  Dabar pasaulyje.
24.00 „Otelas“. A.Cholinos 

šokio teatro spektaklis.
1.55 „Kuba. Laisvės sala“.

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 „Atspėk gyvūną“.
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 Pasisvėrę ir laimingi.
15.10 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.30 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Pirma auka“ (N-14).

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.20 Veiksmo f. „Pragaras 

rojuje“ (N-7).
2.15 „Vyriausiasis inspek-

torius Benksas. Prieš 
srovę“ (N-14).

3.45 Pasisvėrę ir laimingi.
4.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.25 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 72 valandos (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 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“ (1) 
(N-7).

19.00 Veiksmo serialas 
„Skorpionas“ (1) 
(N-7).

20.00 Nuotykių serialas 
„Bibliotekininkai“ (1) 
(N-7).

21.00 Planetos talentai 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 sportas.

22.30 Veiksmo f. „Juodasis 
erelis“ (N-14).

0.40 Mistinė drama 
„Naujoji dukra“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 Skaniausias gatvės 

maistas.
13.30 Kino 

automobiliai.
14.00 Romantinė 

komedija 
„Mėnesienos  
magija“.

15.50 „Dikensiada“.
16.30 Noriu šio 

automobilio.
17.30 „Robinzonas 

Kruzas“.
18.30 Šeimos 

vakaras.  
„Aviukas Šonas“.

20.00 „Užkariaujant 
dangų“.

21.00 Muse koncertas 
„Live at Rome 
Olympic Stadium“. 
2013 m.

22.45 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

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

1.00 Kino 
automobiliai.

 21.15  „Mergaitė su 
  apelsinais“

 10.45  „Kapitonas 
  Gordeje vas“

 19.30  „Džentelmenų“ 
atsisveikinimo koncertas

 14.00  „Mėnesienos 
  magija“

 21.00  „Nebylus 
liudijimas. Pirma auka“

TV PROGRAMAliepos 1 d.

 NTV Mir
7.35 „Jūs juoksitės“. Sviatoslavas Ješčenko. 
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos stebuk-
lai. 11.55 Sodininkų atsakas. 13.00 Važiuosime, 
pavalgysime! 13.55 Tu - šaunuolis! 16.25 Kri-
minalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės apž-
valga. 20.20 Tu nepatikėsi! 21.05 Ekstrasensai 
prieš detektyvus. 22.50 „Žaidimas. Revanšas“. 

 TV PoloNia
7.15 „Karalienė Bona“. 8.30 Giminės saga. 8.55 
Liaudies kapelų ir dainininkų festivalio koncer-
tas. 9.20 Laida iš salų. 9.40, 18.25 Lenkija su 
Miodeku. 9.45 Lenkų sakmės ir pasakos. 10.00 
Telerytas. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 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 „Ka-
ralienė Bona“. 16.45 Arbatėlė su kabaretu. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30 
„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 Komedija. 
0.10 Pramoginė laida. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.10 „Monos Lizos šypsena“. 10.25 „Šaltis 
liepą“. 12.35 „Kas čia kalba?“ 14.25 „Velnio 
advokatas“. 17.05 „Džesio Džeimso nužudy-
mas, kurį įvykdė bailys Robertas Fordas“. 20.10 
„Tinklas“. 22.25 „Pykčio regimybė“. 

 DiscoVery 
6.10, 16.20 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Nesėk mių 
garažas. 8.15 Greitai ir garsiai. 9.10 Superau-
tomobiliai. 10.05 Supervilkikai. 10.55 Legenda 
apie krokodilų auksą. 11.50, 21.00 Aukso karšti-
nė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 
Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dala-
so automobilių rykliai. 17.15 Robotų kovos. 18.10 
Svajonių automobiliai. 19.05 Kas dedasi Žemėje? 
20.00 Perdirbimas. 23.00 Kuperio brangenybės. 

 TraVel
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. 21.00 Muziejų 
paslaptys. 22.00 Pavojingi lėktuvai. 23.00 Aliaska.

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 8.15 Liūtė karalienė. 9.10 Užpultasis. 10.05 
Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 
Visa tiesa apie kates. 12.50, 0.45 Laukiniai gy-
vūnai. 15.35 Daktarė Dy. 17.25 Dr. Džefas. 18.20, 
22.00 Pavojingiausios JAV gyvatės. 20.10 Lauki-
nių gyvūnų gelbėtojas. 22.55 Akvariumų verslas. 

 sPorT1
7.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Mas-
kvos CSKA - Maskvos „Khimki“. Trečios rung-
tynės. 9.00 Spidvėjus. Pasaulio taurė. Didžioji 
Britanija. 1 etapas. Vakar. 12.00 ATP tenisas. 
Marakešas. Finalas. 14.30 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 38 laida. 15.00 Tiesiogiai. 
Pasaulio rali - kroso čempionatas. Švedija.  
7 etapas. 17.00 Tiesiogiai. Lietuvos DRIFT čem-
pionatas. Telšiai (Pastaba: transliacijos pradžia 
priklauso nuo rali-kroso transliacijos pabai-
gos). 19.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Ketvirtos rungtynės. 21.30 Vieningoji 
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Mask-
vos „Khimki“. Trečios rungtynės. 23.30 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ -  
Klivlando „Cavaliers“. Penktos rungtynės. 2.00 
Lietuvos plento dviračių čempionatas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurna-
las. 7.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Paryžius. 9.35 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 10.35 Motosportas. Vokie-
tijos MotoGP apšilimas. Tiesioginė transliacija. 
11.15 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 11.45 Mo-
tosportas. Vokietijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.15 Motosportas. Vo-
kietijos MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 14.50 Motosportas. Vokietijos Mo-
toGP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.10 
Motosportas. Spidvėjus. 19.15 Motosportas. 
Vokietijos MotoGP Moto3 lenktynės. 20.45 
Motosportas. Vokietijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 22.05 Motosportas. Vokietijos MotoGP 
lenktynės. 23.30 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Paryžius. 1.35 Boksas. Robertas Easteris 
Jr. - Denisas Shafikovas. 2.35 Boksas. Julianas 
Williamsas - Joshua Conley. 

 eurosPorT
7.00 Laida Watts. 8.00, 11.00, 21.00 Tenisas. 
ATP serijos turnyras Istburne. Didžioji Brita-
nija. 9.30, 13.15 Dviračių sportas. „Tour de 
France“ lenktynės. 12.15, 22.00 Dviračių spor-
tas. 18.45, 23.00 Futbolas. UEFA Europos U-19 
čempionatas. Gruzija. 20.55 Eurosport 2 žinios. 

 19.00  „Skorpionas“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 11.50  „Herbas 
    arba skaičius“

 16.00   Vytautas Paukštė 18.05    „Giminės. 
        Gyvenimas tęsiasi 2“

 

 9.05  „Ponas Bynas“ 19.30  2 Barai

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 Teletabiai. 9.00 „Mano 
mažasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Vasaros gidas. 11.30 
Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 
Tėtis namuose (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ 
(N-7). 18.00 „Rezidentai“ (N-7). 19.00 „Kai 
šaukia širdis“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Filmas šeimai „Auklės 
per prievartą“ (N-7). 22.45 Romantinė drama 
„Žvaigždės virš Elando“ (N-7). 0.30 „Kai šaukia 
širdis“. 1.25 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Ne 
vienas kelyje. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7). 
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.45 Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 Bus 
visko. 20.15 KK2 (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambu-
tis (N-7). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.05 Dviračio šou. 

 PBK
5.55, 2.55 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.30 Sargybinis. 7.25 „Vrumizas“. 7.35 
Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi 
namie. 9.55 „Vrumizas“. 10.10 „Maša ir Lokys“. 
10.30 Fazenda. 11.25 Sąmokslo teorija. 12.20 
„Žurovas“. 14.20 Apie juoką. 16.20 Viačesla-
vo Malėžiko jubiliejinis koncertas. 17.30, 1.40 
„Kaukazo belaisvė arba Nauji Šuriko nuotykiai“. 
19.00 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.05 „Visų 
geriausias!“ 21.30 Šiandien vakare. 23.05 Kas? 
Kur? Kada? Vasaros žaidimų serija. 0.15 Laikas.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano hu-
moro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. 
Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis 
leidžiama. 13.10 „Šeimos albumas“. 14.20 „Vestu-
vių dieną reikės patikslinti“. 16.10 „Netikra sesuo“. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.50 Žiūrėti visiems! 9.15 Pra-
juokink komiką. 9.55-19.10 „Komanda ČE“. 22.55 
„Amžinas gyvenimas: nemirtingųjų liudijimai“. 
0.35 Druska. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos ste-
buklai. 11.55 Sodininkų atsakas. 13.00 Va-
žiuosime, pavalgysime! 13.55 Tu - šaunuolis! 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 
18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 Sa-
vaitės apžvalga. 20.20 Tu nepatikėsi! 21.05 
Ekstrasensai prieš detektyvus. 22.50 „Žaidimas. 
Revanšas“. 2.35 „Kelių patrulis 2“. 

 TV PolonIa
7.15 „Karalienė Bona“. 8.30 Giminės saga. 8.55 
Liaudies kapelų ir dainininkų festivalio koncer-
tas. 9.20 Laida iš salų. 9.40, 18.25 Lenkija su 
Miodeku. 9.45 Lenkų sakmės ir pasakos. 10.00 
Telerytas. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 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 „Ka-
ralienė Bona“. 16.45 Arbatėlė su kabaretu. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „Aukštesnioji jėga“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40, 5.15 Komedija. 
0.10 Pramoginė laida. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.10 „Monos Lizos šypsena“. 10.25 „Šaltis liepą“. 
12.35 „Kas čia kalba?“ 14.25 „Velnio advokatas“. 
17.05 „Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė 
bailys Robertas Fordas“. 20.10 „Tinklas“. 22.25 
„Pykčio regimybė“. 0.35 „Trolių medžiotojai“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greitai ir garsiai. 9.10 Superautomobi-
liai. 10.05, 1.00 Supervilkikai. 10.55 Legenda 
apie krokodilų auksą. 11.50, 21.00, 24.00, 3.40, 
5.20 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 17.15 
Robotų kovos. 18.10 Svajonių automobiliai. 
19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 Perdirbimas. 
23.00, 4.30 Kuperio brangenybės.

 TRaVel
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. 21.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 
22.00, 2.00 Pavojingi lėktuvai. 23.00 Aliaska. 1.00 
Žvejyba Majamyje. 3.00 Kelionės po JAV. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“ 

(N-7).
9.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Narsusis riteris 

Justinas“.
12.55 Komedija 

„Blondinės“  
(N-7).

14.50 Komedija 
„Kaimiečiai 
Beverlyje“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo 

kovos. Lietuva, 
realybės šou, 2017. 
Vedėjai V.Skaisgirė 
ir J.Jankevičius. 
Tiesioginė  
transliacija  
(N-7).

21.30 Kriminalinis trileris 
„Blicas“ (N-14).

23.20 Veiksmo f.
„Keršto valanda. 
Atlygis“ (N-14).

1.15 Istorinė drama 
„Paskutinės  
imperijos žlugimas“ 
(N-14).

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.05 Animacinis f. 

„Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 Nuotykių 

filmas šeimai  
„Prezidento duktė“.

12.15 Veiksmo komedija 
„Girtas meistras. 
Pradžių pradžia“ 
(N-7).

14.35 Komedija „Prielipa“ 
(N-7).

16.40 Fantastinis veiksmo f.
„Meteorų audra“ (N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo f. 

„Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas“ 
(N-7).

23.35 Romantinė drama 
„Mano karalius“ 
(N-14).

1.55 Veiksmo komedija 
„Panelė detektyvė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Tobotai 2“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 „Brolių Grimų pasakos“.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 „Plėšrūnai“. 3 d.
12.40 „Mis Marpl 1“ (N-7).
14.15 Klausimėlis.lt.
14.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. Rungtynės dėl 
3 vietos. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.

16.45 „Folčio viešbutis 1“.
17.30 Žinios.
18.05 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 2“.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. Finalas. Tiesio-
ginė transliacija iš 
Sankt Peterburgo. 
Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.00 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Daug vargo dėl 

pinigų“ (N-7).
1.00 „Mergaitė su 

apelsinais“ (N-14).

6.35 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
Trakai. 2016 m.

7.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

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

lyga. Norvegija. 
2016 m.

10.05 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 BBC dokumentika. 
„Slaptas lokių  
gyvenimas“.

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).
21.30 Nuotykių f. 

Jaguaras“ (N-7).
23.35 „Akloji zona“ (N-14).
1.25 Veiksmo trileris 

Žiaurumas“ (N-14).
3.00 Siaubo trileris 

„Velnio apsėstieji“ 
(N-14).

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. Mažasis 

Lozorius“ (N-7).
12.45 Nuotykių f. 

„Karalienės Anos 
paslaptis arba  
muškietininkai po  
30 metų“ (N-7).

14.35 0 laipsnių.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 „Slaptas augalų 

gyvenimas 6. Išlikti“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Darius Kasparaitis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 Drama „Merginos 

iš Ukrainos“ (1/1) 
(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. Mažasis 
Lozorius“ (N-7).

2.55 „Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.05 Skambantys pasauliai.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. 4 d.
9.30 „Šimtas vaizdų iš Ja -

po nijos“. „Kanagava“.
9.55 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 Klaipėdos tarptautinio 

violončelės konkurso 
laureatų apdovanoji-
mas ir koncertas.

12.15 Miuziklas „Ugnies me  -
džioklė su varovais“.

14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Mažesnieji broliai. 
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 „Vytautas Paukštė. 

Įslaptintas gyvenimas“.
17.00 Aktoriaus Vytauto 

Paukštės 85-mečiui. 
Legendos. 

17.45 „Kuba. Laisvės sala“. 
18.45 „Akistata su 

„Islamo valstybe“.
19.40 Klauskite daktaro.
20.25 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.15 Vintažinių dainų vaka  ras 

su Neda ir „4 Tango“.
22.35 Skambantys pasauliai.
23.30 Dabar pasaulyje.

 20.30   Skinsiu 
     raudoną rožę
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liepos 2 d.

 15.45   „Du vaikai, 
     žmona ir dukra“

 20.00  „Bibliotekininkai“ 15.00    „Senojo Tilto 
     paslaptis“

 AnimAl PlAnet
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 8.15 Liūtė karalienė. 9.10 Užpultasis. 10.05 
Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 
Visa tiesa apie kates. 12.50, 0.45 Laukiniai gy-
vūnai. 15.35 Daktarė Dy. 17.25 Dr. Džefas. 18.20, 
22.00 Pavojingiausios JAV gyvatės. 20.10 Lauki-
nių gyvūnų gelbėtojas. 22.55 Akvariumų verslas.

 SPort1
7.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos 
CSKA - Maskvos „Khimki“. Trečios rungtynės. 
9.00 Spidvėjus. Pasaulio taurė. Didžioji Britanija. 
1 etapas. Vakar. 12.00 ATP tenisas. Marakešas. 
Finalas. 14.30 „NBA Action“. 38 laida. 15.00 
Tiesiogiai. Pasaulio rali - kroso čempionatas. 
Švedija. 7 etapas. 17.00 Tiesiogiai. Lietuvos DRIFT 
čempionatas. Telšiai (Transliacijos pradžia priklau-
so nuo rali-kroso transliacijos pabaigos). 19.40 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido 
„Real“ - Valensijos „Valencia“. Finalas. Ketvirtos 
rungtynės. 21.30 Vieningoji krepšinio lyga. Fina-
las. Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. Trečios 
rungtynės. 23.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Penktos rungtynės. 2.00 Lietuvos plento dviračių 
čempionatas. 6.00 Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų 
čempionatas. 6.50 „Hunt the Wolf 2017“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
7.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Pary-
žius. 9.35 Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
10.35 Vokietijos MotoGP apšilimas. Tiesioginė 
transliacija. 11.15 „Mobil-1“ The Grid lenkty-
nės. 11.45 Vokietijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.15 Vokietijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.50 
Vokietijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 16.10 Motosportas. Spidvėjus. 19.15 
Vokietijos MotoGP Moto3 lenktynės. 20.45 Mo-
tosportas. Vokietijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
22.05 Motosportas. Vokietijos MotoGP lenkty-
nės. 23.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Paryžius. 1.35 Boksas. Robertas Easteris Jr. -
Denisas Shafikovas. 2.35 Boksas. Julianas
Williamsas - Joshua Conley. 3.35 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 5.30 Motosportas. Vokietijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 

 euroSPort
7.00 Laida Watts. 8.00, 11.00, 21.00 Tenisas. 
ATP serijos turnyras Istburne. Didžioji Britanija. 
9.30, 13.15 Dviračių sportas. „Tour de France“ 
lenktynės. 12.15, 22.00 Dviračių sportas. 18.45, 
23.00 Futbolas. UEFA Europos U-19 čempiona-
tas. Gruzija. 20.55 Eurosport 2 žinios. 

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

Anos Olson receptai.
12.25 Merės Berės 

patiekalai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
16.25 „Aš tikiu“ (1).
17.35 „Akloji“.
18.10 „Būrėja“.
18.45 Nemarus kinas. 

Nuotykių f. „Keturi 
muškietininkai“ 
(N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Giminystės ryšiai“ 
(N-14).

23.10 Komedija 
„Ekstraktas“ (N-14).

1.00 „Begėdis“ (N-14).
2.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
3.50 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.

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

(N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
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  
(1) (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 „Kobra 11“ (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. 
22.30 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.00 „Legendos“ (N-14).
24.00 Kvailiausi pasaulio

nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai  
ir simboliai.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

12.30 Siaubingi 
namai.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Drama 

„Greisės  
belaukiant“.

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

17.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

18.00 „Elajus 
Stounas“.

19.00 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

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

22.50 Pinigai 
iš nieko.

23.50 „Prakeiktas 
metas“  
(N-14).

„AuKlĖS Per PrieVArtĄ“
Filmas šeimai. JAV. 2015.
Režisierius: Savage Steve Holland.
Vaidina: Tiffany Hines, Caroline Aaron, Curtis Armstrong.

Elena ir Itanas seniai svajoja apie romantiškas atostogas, tik nežino, kam 
palikti savo ūgtelėjusius vaikus. Koledžo laikų draugas Aleksas atrodo 
visai neblogas variantas, nes turi daug laisvo laiko, o Megė - nes turi 
daug atsakomybės. Ir nors šie studijų laikų pažįstami riejasi dėl kiekvieno 
menkniekio, poilsio išsiilgę draugai nusprendžia pagudrauti.

tV8
21.00

„trAnSFormeriAi. 
nuGAlĖtŲJŲ KerŠtAS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Shia LaBeouf, 
Megan Fox, Josh Duhamel.

Semui Vitvikiui atskleidžiama Trans-
formerių atsiradimo paslaptis. De-
septikonai negali leisti, kad ši paslap-
tis išaiškėtų. Be to, juos graužia pa-
gieža dėl pralaimėjimo Autobotams.

„eKStrAKtAS“
komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Mike Judge.
Vaidina: Jason Bateman, 
Mila Kunis, Ben Affleck.

Džoelis - įmonės, gaminančios vai-
sinius ekstraktus, savininkas. Jam 
nusibodo darbas ir nesutarimai su 
fabriko darbininkais, įkyrėjo žmona 
ir visas gyvenimas. Džoelio gyveni-
mas nesaldus. Vienintelė paguoda - 
lengvabūdžio draugo patarimai. 

„BlicAS“
kriminalinis trileris. Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV. 2011.
Režisierius: Elliott Lester.
Vaidina: Jason Statham, 
Luke Evans, David Morrissey.

Seržantui Tomui Brentui patikima 
ypatinga užduotis - sugauti serijinį 
žudiką, kuris įsisuko į Tomo kolegų 
gretas. Vieną po kito policijos parei-
gūnus žudantis Blicas vis pasprunka.
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (1).
7.55 TV serialas „Rezi-

dentai“ (1, 2) (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

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

„Kobra 11“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.00 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 trileris 
„Šilumos smūgis“ 
(N-14).

0.20 TV serialas „Kaulai“ 
(N-14).

1.20 TV serialas 
„APB“ (1) (N-14).

2.15 TV serialas 
„Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

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

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Elektra“ 

(N-7).
0.05 TV serialas „Perse-

kiotojas“ (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.
9.10 TV serialas „Komi-

saras Reksas 16“.
10.00 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).
11.00 Savaitė.
11.50 „Šunų ABC 2“.
12.40 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“. 1 d.
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“. 
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim-

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

tyvas Monkas 1“.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 13.30  „Simpsonai“  15.30  „Dvi širdys“

Pirmadienis

 TV8
6.50 Teleparduotuvė. 7.05 TV Pagalba (N-7). 
8.50 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.20 Senoji 
animacija. 10.15 Filmas šeimai „Auklės per 
prievartą“ (N-7). 12.00 Pasikeisk! (N-7). 13.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 16.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 17.00 TV 
serialas „Jaunieji gydytojai“ (1) (N-7). 18.00 
„Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Drama „Priešrinkiminiai 
pažadai ir kitos melagystės“ (N-7). 22.55 „Kerš-
tas“ (N-7). 23.50 „Dingę laiškai“ (N-7). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Pasienio sargyba (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 11.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasauly-
je. 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 Skanėstas. 12.55 „Tri-
guba apsauga“. 15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 20.40 Eurologija. Baltijos kelias. 
21.05 „Miestas“. 23.10 „Žvaigždės kelias“. 0.10 
„Aukščio genas, arba kaip nueiti iki Everesto“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 Kul-
tūros naujienos. 12.20 „Juodas darbas“. 14.55 
Gyvenimo taisyklės. 15.25 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Didžioji orka“. 0.20 Specialusis korespondentas. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.40, 17.40 Tinkama priemonė. 
9.30 „Šeimos dramos“. 11.15 Mums net nesisap-
navo. 13.50 „Dar ne vakaras“. 14.40 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.35 Žiūrėti visiems! 
16.00 „Atspindžiai“. 18.40 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Jubiliejinis Jele-
nos Stepanenko koncertas. 23.20 „V ir M“. 

„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 pa-
vojingų nusikaltimų tyrimo skyriui imasi kapitonė Reidor. Jai teks dirbti 
komandoje, jaučiančioje jai išankstinę antipatiją. Juk neprielankumą jai 
jautė ir viršininkė Džonson.

„PRIeŠRInKIMInIaI PaŽaDaI 
IR KIToS MelaGYSTĖS“
Drama. Vokietija. 2015.
Režisierius: Hans-Jurgen Togel.
Vaidina: Denise Zich, Francisco 
Medina, Michaela May.

Ebė ir Gregas - aršiausi konkuren-
tai dėl valdžios posto. Jie tiesiog 
negali pakęsti vienas kito. Ir tam 
yra paaiškinama, svari priežastis - 
anksčiau jie buvo pora. Paaiškės, 
kad ir vėl jiems teks susigiminiuoti, 
nes Ebės mama Gven ir Grego tė-
tis Leo praneša ketinantys tuoktis. 
Vaikus ši naujiena tiesiog nudilgina.

„eleKTRa“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 
2005.
Režisierius: Rob Bowman.
Vaidina: Jennifer Garner, 
Goran Visnjic, Will Yun Lee.

Persekiojama praeities košmarų 
Elektra už išgelbėjimą turi būti dė-
kinga savo mokytojui. Tačiau netgi 
išminčius nesugeba numaldyti 
jos deginančio keršto troškimo. 
Troškimas atkeršyti už tėvų mirtį 
pavertė merginą negailestinga 
žudike - geriausia, kokią galima 
nupirkti už pinigus.

„ŠIlUMoS SMŪGIS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2013
Režisierė: Evelyn Purcell.
Vaidina: Stephen Dorff, Svetlana 
Metkina, Maisie Williams.

Pykstanti dėl tėvų skyrybų Džo 
neslepia savo paaugliškai kandaus 
požiūrio į viską aplinkui. Mama, 
norėdama bent šiek tiek padėti 
dukrai, paprašo buvusio vyro Polo 
pasiimti ją į kelionę į Pietų Afriką. 
Puikiai laukinius savanos gyvūnus 
pažįstantis Polas sutinka...
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TV8
21.00

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 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

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

11.30 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 TV serialas „Voratink-

lis. Geras jaunikis.  
I dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo f. „Nakties 

klajūnai“ (N-14).
23.10 Nuotykių f. „Jaguaras“.
1.10 TV serialas „Akloji 

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

Storulis ir šuo“ (N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 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 „Baimės įlanka“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“. Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Baimės įlanka“ (N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“. Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
21.30 TV serialas 

„Admirolas“ (1).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

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

jai“ (N-7).
4.35 „Merdoko paslaptys“.

6.00 LR himnas.
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 Stop juosta.
12.35 Menų festivalis „Gra-

žiausiu taku 2015“. 
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 9“.
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“. 1, 2 s.
23.35 Linija, spalva, forma.
24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 Animacinis f. 

„Stivenas Visata“ (1).
15.05 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

žudystės I. Aktoriaus 
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).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Mikė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ (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-14).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (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. 

„Vaiduoklis“ (S).
0.55 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.40 „Mikė“ (N-7).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Kino 
automobiliai.

11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Romantinė 

komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

14.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.30 Noriu šio 
automobilio.

15.30 „Elajus Stounas“.
16.30 Animacinė 

nuotykių  
komedija „Išdykęs 
varniukas“.

18.00 „Robinzonas 
Kruzas“.

19.00 Siaubingi 
namai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Mano didysis O!“ 
(N-14).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 Veiksmo trileris 
„Nesunaikinamieji 2“ 
(N-14). 

 19.00  Euromaxx 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 14.30  Noriu šio 
  automobilio

 18.00  „CSI Majamis“  6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAliepos 3 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų 
karai 8“. 18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
19.50 „Eigulys. Nuosava žemė“. 21.55 „Taiki-
nyje“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 Pozniako-
vas. 0.30 „Skalikai 6“. 2.30 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Animacinis f. 8.20 
Knygų kandys. 8.30, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00 Kultūringieji PL. 
12.55, 19.20 Kelionės su istorija. 13.25, 18.20 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Raganos“. 15.20 Akis į akį. 
15.50 Lenkų istorijos. Kataras. 16.40, 6.50 Peiliu ir 
šakute. 16.55 „Meilės troškimas“. 17.30 „Karino“. 
18.00 Mano žvėrynas. 18.10 Povandeninė ABC. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Paslėpti lobiai. 19.55 
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Persikėlimai“. 22.45 Po-
lonija 24. 23.05 Sveika, Polonija. 23.45 „Buvome 
pirmieji. Poznanė 1956“. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 
1.15 „Meilės troškimas“. 1.45 „Karino“.   

 TV1000
6.10 „Pykčio regimybė“. 8.35 „Trolių medžioto-
jai“. 10.45 „Tinklas“. 13.05 „Kaukė“. 15.15 „Veidai 
minioje“. 17.15 „Protas ir jausmai“. 20.10 „Džeris 
Magvairas“. 23.00 „Paskutinis samurajus“. 

 DiscoVery 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip 
tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35, 24.00 Jukono vyrai. 14.30 Išgy-
venimas nepaprastomis sąlygomis. 21.00 Sudužę 
laivai. 22.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 23.00 
Aukso karštinė. 1.00 Supervilkikai.

 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 
Istorinių vietovių paslaptys. 12.00, 16.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Žvejyba Ma-
jamyje. 23.00, 4.00 Muziejų paslaptys. 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00, 20.10, 
4.15 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 Afrikos tankmėje. 
9.10, 14.40 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Visa 
tiesa apie kates. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40 Gyvūnų gelbėji-
mas. 18.20, 22.00, 5.49 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 22.55, 3.25 Neištirta Indokinija. 

 sPorT1
7.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedija. 
7 etapas. Vakar. 9.00 Lietuvos DRIFT čempio-
natas. Telšiai. Vakar. 11.40 Spidvėjus. Pasau-
lio taurė. 1 etapas. 14.40 Laida apie golfą. 
Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas. 
15.30 „Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 2 d. 
15.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - FC „Rostov“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Oklahomos 
„Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 20.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 1 d. 20.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 1 laida. 
21.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedija. 
7 etapas. 23.00 „Road to glory“. Laida apie 
kovos sportą. 23.30 KOK world series. Moldova. 
1 d. 1.20 Lietuvos DRIFT čempionatas. Telšiai. 
4.00 Spidvėjus. Pasaulio taurė. 1 etapas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Vokietijos MotoGP Moto2 
lenktynės. 8.20 Motosportas. Vokietijos MotoGP 
lenktynės. 9.45 Motosportas. Spidvėjus. 12.50 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 
14.55 Boksas. Robertas Easteris Jr. - Denisas 
Shafikovas. 15.55 Boksas. Julianas Williamsas - 
Joshua Conley. 16.55 Krepšinis. Europos mo-
terų čempionatas. Pusfinalis. 20.25 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Finalas. 22.35 
Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 0.55 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Latvija - Danija. 2.55 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - 
Slovakija. 6.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
2016-2017 m. sezono įvarčiai. 

 eurosPorT
7.00 Tenisas. 8.00, 18.45, 1.15, 4.00 Futbolas. 
UEFA Europos U-19 čempionatas. Gruzija. 9.30, 
13.00, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. „Tour de 
France“. 10.55 Žiemos sporto apžvalga. 11.00 
Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. Jungtinės 
Valstijos. 11.30, 23.30 FIFA futbolas. 12.00, 
22.00, 0.20 Dviračių sportas. „Tour de France“ 
apžvalga su G.Lemondu. 20.55, 0.10, 2.25 Spor-
to naujienos. 21.05 Angliškasis biliardas. Pa-
saulio taurė. Kinija. 23.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 24.00 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.30  „Savas žmogus“  21.00  Vasara tiesiogiai 
  su D.Žeimyte

 18.30  Nomeda Kazlaus 21.20  „Nemunu per 
  Lietuvą“

 19.30  KK2 23.30  „Kvantikas“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 Drama „Priešrinkiminiai pažadai 
ir kitos melagystės“ (N-7). 12.00 TV serialas 
„Jaunieji gydytojai“ (1) (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 „Pa-
vogta disertacija“ (N-7). 22.55 „Kerštas“ (N-7). 
23.55 „Dingę laiškai“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 
15.20 KK2 (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Die-
nos komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
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 „Miestas“. 14.25 
Fazenda. 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. 20.40 „Miestas“. 22.40 
„Žvaigždės kelias“. 23.40 „Aukščio genas, arba 
kaip nueiti iki Everesto“. 0.45 Vyriška/Moteriška. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 Kul-
tūros naujienos. 12.20 „Juodas darbas“. 14.55 
Gyvenimo taisyklės. 15.25 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Didžioji orka“. 0.20 Žinios. Sankt Peterburgas.

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45, 17.35 Tinkama priemo-
nė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.20 Gyva tema. 
12.10 Jelenos Stepanenko koncertas. 14.00 „Dar 
ne vakaras“. 14.50 Pasaulio paslaptys su Anna 
Čapman. 15.55 „Atspindžiai“. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Kosminių 
agentūros tyrinėjimų paslaptingos medžiagos“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 8“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Eigu-
lys. Nuosava žemė“. 21.55 „Taikinyje“. 23.55 
Dienos apžvalga. 0.25 „Skalikai 6“.

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 UNESCO 
druskos lobis. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05 Sveika, Polonija. 13.00 Paslėpti lo-
biai. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Nak-
tys ir dienos“. 15.20 „Buvome pirmieji. Poznanė 
1956“. 16.40, 6.50 Lenkų valgiai. 16.55 „Meilės 
troškimas“. 17.30 „Erelio ženklas“. 18.00 Dordo 
nuotykiai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Gyvūnų 
užkalbėtojai. 19.20 „Viešai“. 19.55 „Laimės spal-
vos“. 20.25 Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Tėvas 
Mateušas“. 23.45 Aktorių dainų konkursas. 0.45 
„Laukinė Lenkija“. 1.15 „Meilės troškimas“. 1.45 
„Erelio ženklas“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Keitas“. 8.05 „Paskutinis samurajus“. 
11.05 „Džeris Magvairas“. 13.50 „Nebrendylos“. 
15.55 „Keitas“. 17.50 „Magdalenos seserys“. 
20.10 „Spalio dangus“. 22.15 „Vėjo nublokšti“. 
2.15 „Šaltis liepą“. 4.05 „Monos Lizos šypsena“. 

 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 
Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Didžiosios statybos. 21.00 Vyras, moteris, 
gamta. 22.00 Legenda apie krokodilų auksą. 
23.00 Naminukės sezonas. 24.00 Vis dar gyvas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių 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 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00, 23.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs 
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. „Budos 

rankraštis“ (N-14).
23.30 TV serialas 

„Kvantikas“ (N-14).
0.30 TV serialas „Kaulai“ 

(N-14).
1.30 TV serialas „APB“ 

(N-14).
2.15 TV serialas 

„Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

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

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Sargybinis“ (N-7). 
0.25 TV serialas „Persekio-

tojas“ (N-14).
1.20 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 TV serialas „Komisa-

ras Reksas 16“ (N-7).
10.00 TV serialas „Komisa-

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

menės daktaras 1“.
11.50 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 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 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“. 
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetim šalė 1“ (N-14).
0.25 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 1“.

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

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

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

„Voratinklis“ (N-7).
10.30 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

dystė“ (N-7).
14.50 „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 „Vora-

tinklis. Geras jauni-
kis. II dalis“ (N-7).

20.30 Pasienio sargyba.
21.00 Juodojo humoro 

komedija „Nuogas 
ginklas 2 1/2. Baimės 
kvapas“ (N-7).

22.45 Veiksmo f. „Nakties 
klajūnai“ (N-14).

0.50 TV serialas „Gyvi 
numirėliai“ (N-14).

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

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
12.35 „Baimės įlanka“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“. Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 TV serialas „Chiro-

mantas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“. Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

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

D.Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

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

jai“ (N-7).
4.35 „Merdoko paslaptys“.
5.20 „Neišsižadėk“ (N-7).

6.00 LR himnas.
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 „Akistata su „Islamo 

valstybe“.
13.00 „Giminės“. 1, 2 s.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 9“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Amerikiečių klasika 

ir džiazas. Nomeda 
Kazlaus.

20.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.50 Anapus čia ir dabar.
21.40 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“. 

22.25 Komiškas trileris 
„Daug vargo dėl 
pinigų“ (N-7).

23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
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liepos 4 d.

 13.50  „Kai šaukia 
  širdis“

 9.00  Tavo augintinis 11.30  „Ekspertė 
  Džordan“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Daktarė Dy. 8.15 Gyvūnų gel-
bėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Neištirta Indokinija. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Visa tiesa apie kates. 12.50 Teisingumas Teksa-
so valstijoje. 13.45 Upių pabaisos. 16.30, 23.50 
Gaudant monstrus. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 
18.20, 20.00, 1.40 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 

 SPort1
7.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedija. 7 
etapas. 9.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 
1 d. 9.30 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Okla-
homos „Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžval-
ga. 12.10 KOK world series. Moldova. 14.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 14.30 
„Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 15.00 
„Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 2 d. 15.20 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - Maskvos CSKA. 17.20 Lie-
tuviai NBA krepšinio lygoje. Toronto „Raptors“ -  
Niujorko „Knicks“. 19.30 „Čempionai LT“. Grap-
lingas. Palanga. 3 d. Premjera. 20.00 Tiesiogiai. 
Spidvėjus. Pasaulio taurė. 2 etapas. 23.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 2 laida. 23.30 
KOK world series. Moldova. 2 d. 1.40 Spidvėjus. 
Pasaulio taurė. Didžioji Britanija. 1 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.40 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
10.40 Motosportas. Vokietijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 12.10 Motosportas. Vokietijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 13.30 Motosportas. Vo-
kietijos MotoGP lenktynės. 14.55 Motosportas. 
Spidvėjus. 18.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Finalas. 21.00 Motosportas. Spidvėjus. 
Pasaulio taurės etapas. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Futbolas. Europos lygos finalas. „Ajax“ - 
„Manchester United“. 2.10 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 6.00 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 

 euroSPort
7.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
taurė. Kinija. 8.00, 23.00 Futbolas. UEFA Eu-
ropos U-19 čempionatas. Gruzija. 9.30, 13.00, 
2.30, 5.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 
11.00, 2.25 Žiemos sporto apžvalga. 11.05, 
19.00, 2.00, 4.30 FIFA futbolas. 11.30 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 12.00, 22.00, 
0.35 Dviračių sportas. „Tour de France“ apžval-
ga su G.Lemondu. 18.30 Jojimas. 19.30, 1.30, 
4.00 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
20.00 Sporto linksmybės. 20.55, 0.25 Sporto 
naujienos. 24.00, 5.00 Automobilių lenktynės. 
F3 Europos čempionatas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 

(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 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

žudystės I. Ištikimybė 
iki mirties“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.15 „Auklė“.
1.40 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Midsomerio žmog-
žudystės I. Aktoriaus 
mirtis“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Mikė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

(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 „Kobra 11“ (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 
„Supergreiti!“ 
(N-14).

0.05 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.05 „Rezidentai“ (N-7).
2.00 „Mikė“ (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).

13.50 „Kai šaukia 
širdis“.

14.50 Siaubingi 
namai.

15.50 Skaniausias gatvės 
maistas.

16.50 Romantinė 
komedija  
„Princas ir aš. 
Karališkas medaus 
mėnuo“.

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 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

 „BuDoS rAnKrAŠtiS“
Veiksmo filmas. Jungtinė Karalystė. 2016.
Režisierius: Justin Molotnikov.
Vaidina: Michael Landes, Ophelia Lovibond, Shaun Parkes.

Nuotykių ieškotojas Hutenas, atrodo, priėjo liepto galą - už lošimų skolas 
mafijos bosas taikosi jį nušauti, tačiau avantiūristą išgelbėja muziejaus 
kuratorės Aleks skambutis. Mokslininkė sako gavusi žinių apie iki šiol 
negirdėtą Budos raštų rinkinį. Toks dokumentas - tikra vertybė!

tV3
22.30

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

Pašėlusių parodijų kūrėjai pristato 
komediją, kurioje visas dėmesys ski-
riamas filmui  „Greiti ir įsiutę“. Šio filmo 
herojai dar kietesni, jų frazės dar įspū-
dingesnės, o mašinos - greitesnės.tV6

22.00

„SArGYBiniS“
Veiksmo trileris. JAV. 2006.
Režisierius: Clark Johnson.
Vaidina: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger.

Specialusis agentas Pitas Gariso-
nas yra įsitikinęs, kad Baltuosiuose 
rūmuose yra išdavikas. Po vieno 
iš prezidento asmens sargybinių 
nužudymo jo teorija pasitvirtina, 
tačiau visi įtaria būtent jį. lnK

22.15

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

Detektyvas Mekas Teiloras - nusi-
kaltimo vietos tyrėjas, manantis, 
kad viskas susiję ir visi turi savo 
istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas. 
Tokia pat meile darbui pasižymi ir 
jo partnerė.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“ (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 Tarptautinių vaikų žai-

dynių atidarymo cere-
monija. Tiesioginė 
transliacija.

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.25 Vikingų loto.
22.30 Romantinė drama 

„Lūšnynų milijonie-
rius“ (N-14).

1.00 TV serialas „Kaulai“ 
(N-14).

1.50 TV serialas „APB“ 
(N-14).

2.45 TV serialas „Amerikie-
tiška siaubo istorija“.

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. 

„Ogis ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

(N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.35 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 Istorinė drama 

„Troja“ (N-14).
1.25 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.15 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 TV serialas „Komisa-

ras Reksas 16“ (N-7).
10.00 TV serialas „Komisa-

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

menės daktaras 1“.
11.45 Emigrantai.
12.40 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 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim-

šalė 1“ (N-14).
0.25 Stop juosta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 1“.

 18.00  Kas ir kodėl? 16.30  TV Pagalba  20.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

Trečiadienis

„TROJA“
IstorInė drama. Didžioji Britanija, JAV. 2004.
Režisierius: Wolfgang Petersen.
Vaidina: Brad Pitt, Diane Kruger, Brian Cox.

Filmas paremtas nemirtingos Homero „Iliados“ motyvais. Tai istorija apie 
Spartos karalienę Heleną, senovės Graikijoje vadintą gražiausia pasaulio 
moterimi, kuri savo aistra Trojos karalaičiui Pariui įžiebė net dešimtį metų 
trukusį karą tarp Trojos ir Mikėninės Graikijos. Epinė meilės ir karo istorija.

rekomenduoja

LNK
22.15

„BUČINYS PAINLEIKO 
STOVYKLOJE“
romantInė drama. Kanada. 2012.
Režisierius: Michael Scott.
Vaidina: Barry Watson, 
Mia Kirshner, Matty Finochio.

Zoja ir Lukas vieną vasarą buvo la-
bai įsimylėję. Painleiko stovyk loje 
jie pirmą kartą pasibučiavo. Deja, 
atostogos greitai baigėsi ir jaunuo-
liai turėjo išsiskirti nė nemanydami, 
kad likimas juos vėl suves po pen-
kiolikos metų. Dabar Lukas - versli-
ninkas filantropas, dėl sentimentų 
įsigijęs Painleiko stovyklą.

„VIENIŠAS KLAJŪNAS“
nuotykIų fIlmas. JAV. 2013.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, Helena
Bonham Carter, Armie Hammer.

Dar paprastas advokatas Džonas 
Rydas važiavo bene pirmaisiais 
bėgiais pasaulyje, o jo traukiniu į 
kartuves buvo gabenamas žiau-
rus nusikaltėlis. Susidūrimas su 
jo gauja Džonui vos nekainavo 
gyvybės, bet atsigavęs jis įgijo 
naują vardą, kaukę ir naują tapa-
tybę. Nuo tada ir prasidėjo didieji, 
legendomis apipinti nuotykiai.

„LŪŠNYNŲ MILIJONIERIUS“
romantInė drama. 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Danny Boyle.
Vaidina: Dev Patel, Freida Pinto, 
Madhur Mittal.

Aštuoniolikmetis Džamalis Malikas 
dalyvauja indiškoje žaidimo „Kas 
nori tapti milijonieriumi?“ versijo-
je. Nuo didžiojo prizo jį skiria tik 
vienas klausimas, į kurį jis privalo 
atsakyti teisingai. Sulaikiusi kvapą 
žaidimą stebi visa Indija. 

TV8
21.00

TV3
22.30

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Drama „Pavogta disertacija“ (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 Romantinė 
drama „Bučinys Painleiko stovykloje“ (N-7). 
22.50 „Kerštas“ (N-7). 23.50 „Dingę laiškai“ 
(N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 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 „Miestas“. 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. 
20.40 „Miestas“. 22.40 „Žvaigždės kelias“. 23.40 
„Aukščio genas, arba kaip nueiti iki Everesto“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 Kul-
tūros naujienos. 12.20 „Juodas darbas“. 14.55 
Gyvenimo taisyklės. 15.25 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Didžioji orka“. 0.20 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 REN
8.00 Žvalus rytas! 8.50, 17.35 Tinkama priemonė. 
9.40 „Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.20 
„Kosminių agentūros tyrinėjimų paslaptingos me-
džiagos“. 13.15 21.25 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 14.05 „Dar ne vakaras“. 15.00 Pasaulio 
paslaptys su Anna Čapman. 15.55 „Atspindžiai“. 
18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 23.15 „Kiekvienam po katinėlį“. 

TV6
22.00
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

14.50 „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 „Vora-

tinklis. Geras jauni-
kis. III dalis“ (N-7).

20.30 Pagalbos skambutis.
21.00 Veiksmo f. „Pasku-

tinis reisas“ (N-14).
22.55 Juodojo humoro 

komedija „Nuogas 
ginklas 2 1/2. Baimės 
kvapas“ (N-7).

0.40 „Gyvi numirėliai“.
1.30 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Poka-

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

su „Reporteriu“. Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Chiromantas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“. Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

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

D.Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

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

medžiotojai“ (N-7).
4.35 „Merdoko paslaptys“.
5.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.05 „Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
7.05 Stilius.
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 „Lotynų muzika 

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 2 d. 

13.05 Dainų vaka  r as su 
Neda ir „4 Tango“.

14.25 Mokslo sriuba.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 9“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita (subtitruota).
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 „Japonijos žlugimas“.
22.00 Biografinė drama 

„Poncio afera“ (N-14).
23.25 Septynios Kauno 

dienos.
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“.
8.55 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ (1).
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 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

žudystės I. Mirtis po 
priedanga“ (N-7).

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Midsomerio žmog-
žudystės I. Ištikimybė 
iki mirties“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

8.00 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Mikė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ (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 „Kobra 11“ (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 f.
„Vienišas klajūnas“ 
(N-7).

1.05 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

2.00 „Mikė“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

11.00 „Elajus 
Stounas“.

12.00 Siaubingi 
namai.

13.00 Animacinis 
nuotykių f. „Jūros 
giesmė“.

14.45 Kino 
automobiliai.

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 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Elajus Stounas“.

 19.30  „Šlovės dienos“ 7.20  Nuoga tiesa 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 18.00  Skaniausias 
  gatvės maistas

 1.05  „Daktaras Hausas“ 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės“

TV PROGRAMAliepos 5 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susiti-
kimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 8“. 18.25 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Eigulys. Nuosava 
žemė“. 21.55 „Taikinyje“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.20 „Ieškomas“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
8.05 Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 Petersburskio 
muzikos šou. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 
Sveika, Polonija. 13.00 Gyvūnų užkalbėtojas. 
13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Persikė-
limai“. 15.30 „Alternatyvos 4“ - anapus kameros. 
16.40 Paragauk Opolės karpio. 16.55 „Meilės 
troškimas“. 17.30 „Erelio ženklas“. 18.00 Laida 
vaikams. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Zaolzė. 19.25 
Rytų studija. 19.55 „Laimės spalvos“. 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“. 0.45 Pogromas 
ar nužudymas? 1.20 „Meilės troškimas“. 1.45 
„Erelio ženklas“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Kas čia kalba?“ 8.05 „Vėjo nublokšti“. 
12.10 „Spalio dangus“. 14.15 „Planeta 51“. 
16.05 „Šaltis liepą“. 18.15 „Kas čia kalba?“ 
20.10 „Viskas, ko tu nori“. 21.55 „Lemiamas 
taškas“. 0.20 „Žydroji pakrantė“. 2.25 „Trolių 
medžiotojai“. 4.10 „Pykčio regimybė“. 

 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 
Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių vairuoto-
jai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 21.00 
Laukinės vairuotojų gentys. 22.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 23.00 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbu-
čių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnoja-
mojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 
Iškyla gamtoje. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00, 20.10, 
4.15 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų 
gelbėtojas. 9.10, 14.40, 22.55, 3.25 Neištirta 
Indokinija. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Visa tiesa apie kates. 13.45, 
16.30, 23.50, 5.02 Gaudant monstrus. 17.25, 
21.05, 1.40 Dr. Džefas. 18.20, 22.00 Tvenkiniai. 

 sPorT1
7.00 Spidvėjus. Pasaulio taurė. 2 etapas. Vakar. 
10.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - Maskvos CSKA. 
12.10 KOK world series. Moldova. 2 d. 14.20 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 2 laida. 
14.50 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
15.10 „Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 
3 d. Vakar. 15.40 „Hunt the Wolf 2017“. Laida 
apie keturračių sportą. 15.50 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spar-
tak“ - Permės „Amkar“. 17.50 Lietuviai NBA 
krepšinio lygoje. Niujorko „Knicks“ - Atlantos 
„Hawks“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kinija. 2 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 3 laida. 21.00 Spidvėjus. Pasaulio taurė. 
2 etapas. Vakar. 24.00 KOK world series. Lenkija. 
1 d. 2.10 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Oklaho-
mos „Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenkty-
nių apžvalga. 8.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2016-2017 m. sezono apžvalga. 10.00 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės eta-
pas. 13.05 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 
„Arsenal“ - „Chelsea“. 15.05 Futbolas. Vokie-
tijos taurės finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 
17.05 Futbolas. Anglija. Championship atkrin-
tamųjų varžybų finalas. 19.05 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 22.10 Krep-
šinis. Eurolyga. Pusfinalis. 1.50 Motosportas. 
Spidvėjus. 6.00 Boksas. 

 eurosPorT
7.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
taurė. Kinija. 8.00 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 8.30 FIFA futbolas. 9.00 Auto-
mobilių lenktynės. F3 Europos čempionatas. 
9.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 11.00 
Sporto linksmybės. 12.00, 18.45, 23.00, 1.30, 
4.00 Futbolas. UEFA Europos U-19 čempiona-
tas. Gruzija. 13.00, 22.00, 0.40 Dviračių spor-
tas. „Tour de France“ apžvalga su G.Lemondu. 
14.00, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. „Tour de 
France“. 20.55, 0.25, 2.25 Sporto naujienos.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 6.30  Su cinkeliu  12.35  „Safaris 
            džiunglėse“

 16.30   Nijolė Tallat-
   Kelpšaitė

 21.45   „Išausta tapatybė“ 19.30  „Pelenės istorija“ 19.30   Tautiškos 
           giesmės giedojimas

 TV8
6.50 Teleparduotuvė. 7.05 TV Pagalba (N-7). 8.40 
„Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 
„Bučinys Painleiko stovykloje“ (N-7). 12.00, 17.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00, 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 15.00, 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00, 23.50 „Dingę laiškai“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Meilė ir 
šokiai“ (N-7). 22.50 „Skandalas“ (1) (N-7).

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30, 
17.00, 22.40, 4.00 Yra, kaip yra (N-7). 12.35, 
18.00, 0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 13.30, 
18.50, 1.15 24 valandos (N-7). 15.20, 20.20, 
2.40 KK2 (N-7). 21.50 Išgyvenk, jei gali. 23.35 
Autopilotas. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 0.50 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50, 
0.40 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Miestas“. 
15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados nuospren-
dis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 20.40 „Miestas“. 22.50 „Žvaigždės kelias“. 
23.50 Vyriška/moteriška. 1.10 Geriausias šefas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.30, 17.40 Tiesioginis eteris. 5.30, 14.55 Gy-
venimo taisyklės. 6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie 
tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.20 Žinios. 12.00, 1.15 Kultūros naujienos. 12.20 
„Juodas darbas“. 15.25 „Skubiai į numerį!“ 18.50 
60 minučių. 21.00 „Didžioji orka“. 0.35 Juodosios 
skylės. Baltosios dėmės. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.15 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 13.55 „Dar ne vakaras“. 
14.50 Pasaulio paslaptys. 15.45, 23.20 Žiūrėti vi-
siems! 16.00 „Atspindžiai“. 17.40 Tinkama priemonė. 
18.40 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Čapman paslaptys. 0.10 „KGB su smokingu“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo 
vieta“. 16.30 „Mentų karai 9“. 19.50 „Eigulys. Nuosa-
va žemė“. 21.55 „Taikinyje“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.20 „Ieškomas“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 Po-
lonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 
13.05 Zaolzė. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istori-
ja. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Aukštesnioji jėga“. 15.20 „Miesto centro 
karaliai“. 16.10 Nepaprastų vietų keliais. Isto-
rijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 „Mei-
lės troškimas“. 17.30 „Erelio ženklas“. 18.00 
Animacinis f. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Su 
Andrusu po Galiciją. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 
19.55 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.10 Laida iš 
Amerikos. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 23.45 
Joninių naktis. Koncertas. 0.45, 6.25 „Laukinė 
Lenkija“. 1.15 „Meilės troškimas“. 1.45 „Erelio 
ženklas“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Lemiamas taškas“. 8.45 „Žydroji pakran-
tė“. 11.00 „Viskas, ko tu nori“. 12.50 „Pykčio 
regimybė“. 15.25 „Trolių medžiotojai“. 17.45 
„Tinklas“. 20.10 „Meilė trunka trejus metus“. 
22.10 „Pano labirintas“. 0.30 „Sugrįžimas į 
Žydrąją pakrantę“. 2.30 „Paskutinis samurajus“. 
5.25 „Džeris Magvairas“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Aukso karštinė. 22.00, 3.40 
Uodai. 24.00 Turto gelbėtojai. 1.00 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 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
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00, 20.10, 
4.15 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 
14.40, 22.05, 3.25 Neištirta Indokinija. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Visa tiesa apie kates. 13.45, 16.30, 23.50, 
5.02 Gaudant monstrus. 17.25, 21.05 Liūtė 
karalienė. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Užpultasis. 

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 „Ozo legendos. 

Sugrį ži mas į 
Smaragdo miestą“.

7.55 „Gražiosios salos 
paslaptis“ (N-7).

10.05, 12.00, 14.40, 16.35 
Tiesioginė translia-
cija iš Raudondvario 
apie pasirengimą 
Tautiškos giesmės 
giedojimui.

10.10 „Džiunglių karalius“ 
(N-7).

12.05 Komedija 
„Ponia Dautfajė“ 
(N-7).

14.45 Animacinis f. 
„G būrys“ (N-7).

16.40 Komedija 
„Kaimynas šnipas“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 Tautiškos giesmės

giedojimas. Tiesio-
ginė transliacija.

21.05 Nuotykių f. 
„Karalius Artūras“ 
(N-7).

23.40 Mokslinės 
fantastikos f.  
„Kita žemė“ (N-7).

1.25 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų (1) (N-7).

2.15 „APB“ (N-14).
3.05 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.00 Animacinis f. 

„Kelionė į Vakarus. 
Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

8.40 Animacinis f. 
„Piratai! Nevykėlių 
kompanija“.

10.20 Nuotykių f. 
„Haris Poteris ir 
Fenikso brolija“ 
(N-7).

12.55 Veiksmo ir 
nuotykių komedija 
„Kapitonas Zumas“.

14.40 Nuotykių komedija 
„Policininkas  
su puse“  
(N-7).

16.30 Komedija 
„Margi, pirmyn!“

18.30 Žinios. 
19.30 Romantinė komedija 

„Pelenės istorija“.
21.30 Premjera! 

Nuotykių komedija 
„12 kėdžių“  
(N-14). 

23.40 Kriminalinis trileris
„Advokatas iš 
Linkolno“  
(N-14).

1.55 Alchemija. 
VDU karta.

2.25 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.20 „Nemunu per Lietuvą“.
9.00 Lietuvos Valstybės 

diena. Iškilmingas 
valstybės vėliavos 
ir istorinės vėliavos 
pakėlimas. Tiesioginė 
transliacija iš Simono 
Daukanto aikštės.

9.30 Labas rytas, Lietuva.
12.30 Šv. Mišios. Tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros.

13.35 „Mes nugalėjom“.
14.10 Ginto Abariaus dainos.
16.10 „1410 m. Žinomas 

nežinomas Žalgiris“.
17.30 Žinios.
18.00 „Ekskursantė“ (N-7).
20.00 „Tegul šventei Lietu-

vos himnas pradžią 
duos“. Tiesioginė 
transliacija.

21.00 Tegul skamba 
„Tautiška giesmė“ 
aplink pasaulį nuo 100 
Lietuvos piliakalnių. 
Tiesioginė transliacija.

21.10 Loterija „Keno Loto“.
21.15 Panorama.
21.39 Loterija „Jėga“.
21.45 Tautinio kostiumo 

metų renginys 
„Išausta tapatybė“. 
Tiesioginė transliacija.

23.35 „Patriotas“ (N-7).

6.30-20.05 
Su cinkeliu  
(N-7).  
Vedėjas M.Stonkus.

21.00 Trileris 
„13 nuodėmių“ 
(N-14).

22.50-3.05 
Su cinkeliu  
(N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Krokodilų 

koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“

(N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.35 „Safaris džiunglėse“.
13.55 „Pavojingiausios 

kelionės. 
Bangladešas“  
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Kai praeitis 

nepaleidžia“  
(N-7).

16.00 Žinios.
16.20 „Kai praeitis 

nepaleidžia“ (N-7).
18.00 Žinios. 
18.25 „Kai praeitis 

nepaleidžia“ (N-7)
20.00 Žinios. 
20.30 „Kai praeitis 

nepaleidžia“ (N-7).
22.30 Žinios. 
23.00 Nuotykių f. 

„Muškietininkų 
sugrįžimas  
arba kardinolo 
Mazarinio lobiai“ 
(N-7).

3.15 „Safaris džiunglėse“.
4.15 „Laukinė Australija“.

6.00 LR himnas.
6.05 XXII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis.
7.05 Būtovės slėpiniai. 

Mindaugo Lietuva.
8.50 „Animalija“.
9.15 „Smarkuolis Tašis“.
9.30 Dokumentinis f.
10.30 Laumės juosta 2016.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 „Herkus Mantas“.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 „Alyvos žydės“. 

Jubiliejinis Nijolės 
Tallat-Kelpšaitės 
koncertas. 2014 m.

18.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
19.30 „Širdį čia sudėjau“. 

Kauno technologijos 
universiteto ansamblio 
„Nemunas“ koncertas.

21.00 Tegul skamba 
„Tautiška giesmė“ 
aplink pasaulį nuo 100 
Lietuvos piliakalnių. 
Tiesioginė transliacija.

21.15 „Kijevas. Lietuvos 
epocha“.

22.00 J.Marcinkevičius. 
„Mindaugas“.Tiesio-
giai iš Valdovų rūmų.

0.15 DW naujienos rusų k.
0.25 Dabar pasaulyje.
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 24.00   Adelės koncertas 16.00  „Kaulai“ 22.55   „Be kaltės kalta“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Akloji“.
8.45 „Būrėja“.
9.15 „Juodieji meilės

deimantai“ (N-7).
10.30 „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 „Keista šeimynėlė“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Tikra meilė“ 
(N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Mikė“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“

 (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 „Kobra 11“ (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 Fantastinis 

nuotykių f. 
„Įsikūnijimas“  
(N-7).

1.20 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

2.10 „Mikė“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Skaniausias 

gatvės maistas.
11.30 „Kai šaukia 

širdis“.
12.30 Noriu šio 

automobilio.
13.30 Animacinis 

nuotykių f.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

14.55 „Užkariaujant 
dangų“.

15.55 Animacinis 
nuotykių f.  
„Slaptoji  
komanda“.

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 „Prakeiktas 

metas“ (N-14).
24.00 Adelės koncertas 

„Live at the  
Royal Albert Hall“.  
2011 m.

 Sport1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niujorko 
„Knicks“ - Atlantos „Hawks“. 9.10 Pasaulio ga-
liūnų čempionatas. Kinija. 2 d. 9.40 „NBA Ac-
tion“. Krepšinio lygos apžvalga. 3 laida. 10.10 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - Permės „Amkar“. 
12.10 KOK world series. Lenkija. 1 d. 14.20 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 3 
laida. 14.50 Pasaulio galiūnų čempionatas. Ki-
nija. 1 d. 15.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kinija. 2 d. 15.40 „Hunt the Wolf 2017“. Laida 
apie keturračių sportą. 15.50 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Grozno „Terek“ 
- Maskvos „Spartak“. 17.50 Lietuviai NBA 
krepšinio lygoje. Fynikso „Suns“ - Oklahomos 
„Thunder“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempiona-
tas. Kinija. 3 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 4 laida. 21.00 Lengvosios atle-
tikos čempionatas. Čekija. 23.10 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Palanga. 2 d. 23.30 KOK world 
series. Lenkija. 2 d. 1.30 Rusijos „Premier“ fut-
bolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ 
- Permės „Amkar“. 3.30 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Niujorko „Knicks“ - Atlantos „Hawks“. 
5.40 Laida apie golfą. Lietuvos atvirasis golfo 
mėgėjų čempionatas. 6.30 „Čempionai LT“. 
Graplingas. Palanga. 2 d. 

 ViaSat Sport Baltic
6.55 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės eta-
pas. 10.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos 2016-
2017 m. sezono apžvalga. 11.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 12.00 „Mobil-1“ The Grid lenkty-
nės. 12.30 Smiginis. Shanghai Darts Masters tur-
nyras. Pirmoji diena. Tiesioginė transliacija. 17.30 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 18.00 
„Formulė-1“. Azerbaidžano GP lenktynių apžvalga. 
19.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija -
JAV. 21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Lozana. Tiesioginė transliacija. 23.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - „Juventus“. 
0.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ -
„Monaco“. 2.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 
3.40 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
4.35 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Lozana. 

 EuroSport
7.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio taurė. 
Kinija. 8.00, 18.45, 23.00, 1.30, 4.00 Futbolas. 
UEFA Europos U-19 čempionatas. Gruzija. 9.30, 
13.00, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. „Tour de 
France“. 11.00 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 11.30 Automobilių lenktynės. F3 
Europos čempionatas. 12.00, 22.00, 0.35 Dvi-
račių sportas. „Tour de France“ apžvalga su 
G.Lemondu. 20.55, 0.25 Sporto naujienos.

 

„aDVoKataS iŠ liNKolNo“
Kriminalinis trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Brad Furman.
Vaidina: Matthew McConaughey, Ryan Phillippe, William H.Macy.

Mikis Holeris atstovauja įvairaus plauko padugnėms ir dirba ne kabine-
te, o savo automobilyje. Kartą į jį kreipiasi neįprastas klientas - turtingas 
mergišius, kaltinamas žmogžudyste. Mikis sutinka jį ginti, nes siūlomas 
atlygis jį labai vilioja. Tačiau netrukus paaiškėja, kad advokatas įsivėlė 
į sudėtingą reikalą.

lNK
23.40

rekomenduoja

„policiNiNKaS Su puSE“
nuotyKių Komedija. JAV. 1993.
Režisierius: Henry Winkler.
Vaidina: Norman D.Golden II, 
Ruby Dee, Burt Reynolds.

Berniūkštis Devonas svajoja tapti 
policininku. Jo svajonės netikėtai 
beveik išsipildo. Jis pamato, kaip žy-
mus mafijos vadeiva nužudo savo 
bendrininką. Ir štai mažasis Devonas 
sėda į tikrą policijos automobilį...

„Kita ŽEMĖ“
moKslinės fantastiKos filmas.
JAV. 2011.
Režisierius: Mike Cahill.
Vaidina: Brit Marling, Matthew-
Lee Erlbach, William Mapother.

Vairuodama automobilį, Roda Vil-
jams per radiją išgirsta apie iš Sau-
lės išlindusią Antrąją Žemę. Spokso-
dama į neregėtą planetą, ji trenkiasi 
į autobusiuką. Juo važiavusi šeima 
žūsta, gyvas lieka tik tėvas...

„ĮSiKŪNiJiMaS“
fantastinis nuotyKių filmas. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2009.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

Po mūšyje patirtos traumos jūrų 
pėstininkas Džeikas Salis prikaus-
tytas prie invalido vežimėlio. Svajo-
damas valdyti savo kūną, jis sutinka 
būti išsiųstas į Pandoros planetą.tV6

22.00

tV3
23.40

lNK
14.40
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.10, 11.40, 12.20, 14, 14.35, 14.50, 
16.15, 16.55, 17.10, 19.30, 20, 21.50, 22.50 val. (5 d. 
14.50, 17.10, 19.30 val. seansai nevyks; 14.35, 16.55,  
20 val. seansai vyks 5 d.; 22.50 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-6 d. 11.20, 13.35, 15.50, 18.10, 20.30 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
30-6 d. 11.10, 13.45, 16.20, 19, 21.30, 23.59 val.  
(23.59 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 18.30 val. 
(COSMO kino vakaras).
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19 val. (PHR premjera).
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
30-6 d. 16.10, 18.50, 21.25, 23.50 val. (5 d. 21.25 val. 
seansas nevyks; 23.50 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-6 d. 13.20, 16, 
18.40, 21.20, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 30-6 d. 
18.30, 21 val. (4 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-6 d. 13.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 
30-1 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 30-6 d. 15.30, 21.10 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 10.40, 23.10 val.  
(23.10 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 30-6 d. 12.40, 18.20 val.

„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 30-6 d. 10.20 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 30-6 d. 10.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 14.40 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-6 d. 17, 20 val. (5 d. 20 val. 
seansas nevyks).
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 30-6 d. 12.30 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
30-1 d. 23.30 val.
„Račetas ir Klankas“ (aimacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 30-6 d. 11 val. 
(vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 11, 13.15, 15.30, 16, 17.45, 18.20, 20, 
21.30 val. (5 d. 20 val. seansas nevyks; 21.30 val. seansas 
vyks 5 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-6 d. 12, 14.20, 16.50, 19.30, 21.50 val.
„Despicable Me 3“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 30-6 d. 11.30, 16 val.
„Despicable Me 3“ (animacinis f., originalo k., JAV,
3D, V) - 30-6 d. 13.45, 18.20 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 30-6 d. 
11.10, 13.45, 16.20, 18.55, 21.30 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 20.40 val. 
(COSMO kino vakaras).
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 5 d. 18.30 val. (PHR premjera).

„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
30-6 d. 14, 16.30, 19.10, 21.40 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-6 d. 16.30, 
19.10, 21.50 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
30-6 d. 20.40 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-6 d. 15 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 30-6 d. 20.10, 21 val. (20.10 val. seansas  
vyks 5 d.; 5 d. 21 val. seansas nevyks).
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 12 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 30-4, 6 d. 18 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 30-6 d. 13.30 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 30-6 d. 11.20, 13.20 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 30-6 d. 11.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 11.20 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-6 d. 15.30, 18.40 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 30-6 d. 13.40 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 30-3, 5-6 d. 
20.40 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 30-6 d. 21.40 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-6 d. 11.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

„Vaikis  
ant ratų“

„Baby Driver“

Padedamas ausyse nuolat skambančios 
mėgstamos muzikos, Vaikis, kurį vaidina En-
selis Elgortas (Ansel Elgort), tiesiog tobulai 
vairuoja automobilį. Tai be galo patinka jo 
bosui Dokui, kurį įkūnija Kevinas Speisis 
(Kevin Spacey), kadangi Vaikio darbas - po 
apiplėšimo pabėgti nuo bet ko, kas bando 
vytis Doko surinktą komandą. Kadangi vai-
ravimas ir yra pagrindinė Vaikio aistra, pini-
gai jam rūpi ne itin - jam kur kas svarbiau, 
kad ausinėse skambėtų jo mėgstamas rit-
mas, o venomis plūstų adrenalinas. Šis iš 
pažiūros keistas jo bruožas kelia įtarimų nu-
sikaltimo bendrininkams, ypač impulsyviam 

ir psichopato bruožų turinčiam Batsui, kurį 
vaidina Džeimis Foksas (Jamie Foxx).

Sutikęs svajonių merginą Deborą, kurią 
vaidina akt. Lili Džeims (Lily James). Vaikis 
ryžtasi mesti juodus darbelius ir ima planuo-
ti savo pasitraukimą. Tačiau Dokas priverčia 
jį imtis paskutiniojo darbelio, kuris jau nuo 

pat pradžių atrodo pasmerktas. Vaikiui reikės 
pasitelkti visą išmonę, gudrumą ir vairavimo 
įgūdžius, kad ištrūktų iš jo laukiančių spąstų 
ir apsaugotų tiek savo, tiek mylimos mergi-
nos laisvę ir gyvybę. Tačiau tik uždėkit jam 
tą gabalą, kuris gerai veža...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 30 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Edgar Wright

n Vaidina: Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon 

Hamm, Ansel Elgort, Eiza Gonzalez, Lily James 

ir kiti
n iMDB: 8,5/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Kadras iš filmo „Vaikis ant ratų“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

MULTIKINO OZAS
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 6 d. 15, 20.15 val.
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19.30 val.  
6 d. 12, 18.30, 21.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30, 2-3 d. 10, 11.15, 12.45, 13.30, 16, 16.45, 
18.30, 20 val. 1, 5 d. 11.15, 12.45, 13.30, 16, 16.45, 
18.30, 20 val. 4 d. 10, 11.15, 12.45, 15.15, 16.45,  
17.45, 19, 20 val. 6 d. 10.15, 11.15, 13.30, 16, 16.45, 
18.30, 20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30, 2-3, 6 d. 10.30, 12.15, 13, 15.15,  
17.45 val. 1, 5 d. 10.30, 13, 15.15, 17.45 val. 4 d. 10.30, 
13, 12.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
30-5 d. 14.30, 21.30 val. 6 d. 14.30 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 30-3 d. 
11.30, 14, 16.30, 19.15, 20.45, 21.45 val.  
4 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.45 val. 5 d. 11.30, 14, 
16.30, 19, 20.45, 22 val. 6 d. 11.45, 14.45, 17.30, 19.15, 
20.45, 21.45 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 30-5 d. 
16.15, 19.30 val. 6 d. 16.15 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-5 d. 17, 
22.10 val. 6 d. 22.10 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-5 d. 19, 22 val. 6 d. 22 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-6 d. 18.45, 21.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 12.30, 15.30, 18.15,  
21.15 val.

„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 30-6 d. 10.15, 14.15 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 30-5 d. 10, 12 val. 6 d. 10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.45, 15 val.  
6 d. 10.45, 12.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 5 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 12.10, 12.30, 17.10, 20.10, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 30-1 d.). 30-6 d. 9.30, 14.10, 
18.50 val. (SCAPE salė).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-6 d. 10.15, 14.50 val. 30-6 d. 11.50, 
16.30, 21.10, 22 val. (SCAPE salė; 5 d. 21.10 val. seansas 
nevyks; 22 val. seansas vyks 5 d.).
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
30-6 d. 10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 19.30, 22.10 val.  
30-1 d. 23.40 val. (SCAPE salė).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 19 val. 
(COSMO kino vakaras).
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19 val. (SCAPE salė; 
PHR premjera).

„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-6 d. 12.20, 15, 
18.20, 20.40, 22.30 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 30-6 d. 19, 21.30 val. (4 d. 19 val. seansas 
nevyks).
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
30-6 d. 17.40 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-6 d. 12.45, 23.50 val. (23.50 val. seansas  
vyks 30-1 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 30-6 d. 18 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 10.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 30-6 d. 15.10,  
20.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 9.50, 14.25 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-6 d. 15.20, 20.50 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 
30-6 d. 16.45 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
30-1 d. 23.30 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 30-1 d. 23.59 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
30-6 d. 10.50 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 30-6 d. 13.15 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30-6 d. 11.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

...Enselis Elgortas 
(Ansel Elgort)

Premjeroje spindėjo filmo 
„Vaikis ant ratų“ aktoriai Lili 
Džeims (Lily James)

...Eiza Gonsales 
(Eiza Gonzales)
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CINAMON
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 6 d. 19, 22.15 val.
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19.15 val. 6 d. 15, 17.45, 20.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV) - 30-2, 4 d. 10, 11, 12.15, 13.45, 14.30, 16.45,  
19.30 val. 3 d. 10, 11, 12.15, 13.45, 14.30, 16.45,  
19.25 val. 5 d. 10, 11, 13.15, 13.45, 15.30, 17.45 val.  
5 d. 18.45 val. (originalo k.). 6 d. 10, 11, 12.15, 13.45, 
14.30, 16.45 val. 6 d. 18.45 val. (originalo k.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D) - 30-4 d. 13.15, 15.30, 17.45 val. 5 d. 12.15, 
14.30, 16.45 val. 6 d. 13.15, 15.30, 18 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV) - 30-4 d. 12.30, 17, 
19.15, 21.45 val. 5 d. 12.30, 17, 20, 22.30 val. 6 d. 12.30, 
20, 22.30 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV) - 30-4 d. 12.20, 18.45, 20, 
22.30 val. 5 d. 12.20, 17.15, 22.20 val. 6 d. 12.20, 22 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-5 d. 22 val. 6 d. 21 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 30-4, 6 d. 19.45 val. 5 d. 19.30 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 30-4 d. 16, 21.15 val.  
5 d. 16, 21 val. 6 d. 16 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-5 d. 14.45, 22.15 val. 6 d. 
14.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 30-4, 6 d. 17.15 val. 5 d. 
19.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 30-4 d. 10.30, 15 val. 5-6 d. 10.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.15, 11.45 val.

KlAIPėdA

FORUM CINEMAS
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.10, 12.30, 13, 14.40, 14.50, 15.15, 
16.55, 17.10, 19.30, 21.50 val. 30-1 d. 23.50 val. (14.40 ir 
16.55 val. seansas vyks 5 d.; 5 d. 14.50, 17.10, 19.30 val. 
seansas nevyks).

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-6 d. 11.20, 13.40, 16, 18.20 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 30-6 d. 
13.10, 15.45, 18.30, 20.40 val. 30-1 d. 23.15 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 20.20 val. 
(COSMO kino vakaras).
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19 val. (PHR premjera).
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-6 d. 18.10, 
20.50 val. 30-1 d. 23.30 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija, N-16) - 30-6 d. 
10.30, 18 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
30-6 d. 20.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-6 d. 15.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 30-6 d. 21.10 val. (5 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 12.40, 17.30, 20.20 val. 
30-1 d. 23 val. (4 d. 20.20 val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.50 val.
„Stebuklų šalis: Urfino džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 30-6 d. 10.40 val.
„didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 30-6 d. 15 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 30-6 d. 12.45 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.10, 11.10, 13.30, 14.35, 14.50, 16, 
19.30, 21.50 val. (14.35 val. seansas vyks 5 d.; 5 d. 14.50 
ir 19.30 val. seansas nevyks).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-6 d. 12, 12.25, 12.30, 14.15, 16.30, 
16.45, 17.10 val. (12.25 ir 16.45 val. seansai vyks 5 d.;  
5 d. 12.30 ir 17.10 val. seansai nevyks).
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 30-6 d. 
10.30, 13.15, 16.15, 18.30, 21.10 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 20.50 val. 
(COSMO kino vakaras).

„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19 val. (PHR premjera).
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-6 d. 18.15, 
21.30 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija, N-16) - 30-6 d. 19 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 30-6 d. 
20.50 val. (4 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-6 d. 15.45 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 30-6 d. 21.40 val. (5 d. 21.40 val. seansas 
nevyks).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 12.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 30-6 d. 18.50 val.
„didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, Ispanija, V) - 30-6 d. 10.20 val. 
(vasaros akcija vaikams).

PANEVėžyS

FORUM CINEMAS BABIlONAS
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-6 d. 10.10, 12.30, 14.40, 14.50, 16.50, 17.10, 
19.30, 21.50 val. (14.40, 16.50 val. seansai vyks 5 d.; 5 d. 
14.50, 17.10, 19.30 val. seansai nevyks).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-6 d. 11.20, 13.40, 16.10 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 30-6 d. 
18.40, 21.20 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 18.30 val. 
(COSMO kino vakaras).
„Transformeriai. Paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 5 d. 19 val. (PHR premjera).
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 30-6 d. 18.20, 
21 val. (4 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-6 d. 15.40 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 30-6 d. 12.50 val.
„Avelės ir Vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 30-6 d. 10.30 val. 
(vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Bjaurusis aš 3“
„Despicable Me 3“

Gru, kažkada buvęs didžiausiu pasaulio 
piktadariu, dabar yra tapęs geriausiu pasau-
lyje tėčiu ir gyvena paprastą teisingo pilie-
čio, mylinčio žmoną ir besirūpinančio trimis 
žaviomis dukrelėmis, gyvenimą. Tiesa, ne 

viskas rožėmis klota: Gru jau senokai ne-
turi darbo, o jo pakalikai niršta ant šeimi-
ninko, nes ilgisi senųjų nusikaltėliškų dienų.

Vieną dieną kaip žaibas iš giedro dan-
gaus trenkia žinia, kad Gru turi niekad ne-
matytą brolį dvynį Dru! Brolių susitikimas 
iš pradžių pradžiugina Gru, tačiau vėliau 
priverčia sunerimti - nes Dru lyg apsėstas 

skatina brolelį prisijungti prie dar vieno dar-
belio. Nors piktadariška Gru prigimtis liku-
si praeityje, tačiau kažkas jį traukia atgal 
prie nusikaltėliškumo. Vejamas nuotykių 
troškimo, Gru leidžiasi brolio įkalbamas ir 
broliai - su pakalikų pagalba, žinoma - ima 
planuoti amžiaus nusikaltimą.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo birželio 30 d.

n Animacinis filmas, JAV, 2017

n Režisieriai: Pierre Coffin, Kyle Balda

n lietuviškai įgarsino: Šarūnas Banevičius 

(Baltazaras Bratas), Darius Auželis (Klaivas), 

Dalius Skamarakas (Gru/Dru), Ineta Stasiulytė 

(Valerija), Rūta Jonė Lynikaitė (Agnė), Laisvė 

Himalaya Hernandez (Edita) ir kt.

dubliažo studija: „Garso architektūra“

n IMdB: 6,8/10

Filmas bus rodomas dubliuotas lietuviškai ir 

be subtitrų

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

LAUKIAME JŪSŲ

Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 
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Koncertai/teatras

Teatras
Vilnius

Vu BOTAniKOs sODAs
2 d. 17 val. - Piknikas vaikams. Teatralizuotas koncertas-
žaidimas „Aplink pasaulį!“ Rež. A.Sunklodaitė.

KAunAs

KAunO Pilis
2 d. 21.30 val. - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karū-
navimo) dienai. J.Grušas „Barbora Radvilaitė“. Rež. V.Rumšas.

PAneVėžys

PAneVėžiO lėliŲ VežiMO TeATRAs
30 d. 17 val. Panevėžio miesto Laisvės aikštėje - „Ką 
senelis padarys, viskas bus gerai“. Rež. R.Jacunskas.

PAlAngA

KulTŪROs CenTRAs „RAMyBė“
4 d. 18 val. - „Keturi metų laikai“ (Rankų šešėlių teatras 
„Budrugana“, Lietuva). Rež. G.Kandelaki.

Koncertai
Vilnius

TAiKOMOsiOs DAilės MuZieJus
1 d. 18 val. - Kristupo vasaros festivalio atidarymas. 
„Metų laikai“. J.Šležaitė (sopranas), S.Venslovaitė 
(smuikas). Vilniaus miesto sav. Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vadovas D.Katkus). Dir. G.Šlekytė.

TRAKAi

užuTRAKiO DVARAs
30 d. 16 val. - Petro Geniušo rečitalis. Sezono uždarymo 
koncertas. Solistas Petras Geniušas (fortepijonas).
2 d. 19 val. - „Pasaulio scenų meistrai“. A.Ramm 
(violončelė), A.Odintsova (fortepijonas).

TRAKŲ VOKės DVARAs
4 d. 19 val. - B.Baranyai (violončelė, Vengrija), A.Maeda 
(fortepijonas, Japonija), H.Kwoun (violončelė, Pietų 
Korėja), B.Osina (fortepijonas, Latvija).
5 d. 19 val. - R.Latzko (violončelė, Vokietija-Austrija), 
S.Zajančauskaitė (fortepijonas), D.Dėdinskaitė (smuikas).
6 d. 19 val. - A.Mojewski (violončelė, Lenkija), B.Osina 
(fortepijonas, Latvija), E.S.Albrecht (violončelė, Vokietija), 
A.Maeda (fortepijonas, Japonija).

KAunAs

KAunO VAlsTyBinė FilHARMOniJA
30 d. 18 val. - Pažaislio muzikos festivalis. Kompozitoriaus, 
Nacionalinės premijos laureato Fausto Latėno autorinis 
koncertas. Styginių kvartetas: I.Rupaitė-Petrikienė (smuikas), 
K.Venslovas (smuikas), T.Petrikis (altas), P.Jacunskas 
(violončelė), G.Gelgotas (fleita), R.Lipinaitytė (smuikas), 
I.Baikštytė (fortepijonas). Koncertą veda V.Gerulaitis.

KlAiPėDA

KOnCeRTŲ sAlė
30 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parko estradoje - 
„Akordeono pasažai“. Klaipėdos kamerinis orkestras 
(meno vadovas M.Bačkus). Solistas Laimonas Salijus 
(akordeonas). Dir. R.Šervenikas.

5 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parko estradoje - 
„Vasaros naktys“. Dubravka Šeparovič-Mušovic (mecosopra-
nas, Kroatija), Rūta Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas).

PAlAngA

KulTŪROs CenTRAs „RAMyBė“
30 d. 20 val. - „el Fuego“ - „Apie meilę...“ 
J.Sakalauskas, P.Bagdanavičius, R.Spalinskas.
2 d. 20 val. - Jurga. Naujo albumo programa.
6 d. 20 val. - R.Difartas ir gyvo garso klubas: „Geriausi 
pasauliniai pop-rock hitai“.

KuRHAuZAs

1 d. 20 val. - Sasha Song koncertas.
3 d. 20 val. - Saha Song. Tribute to George Michael.
4 d. 20 val. - Tribute to Celine Dion. Lina Žilinskaitė.

KOnCeRTŲ sAlė
30 d. 20 val. - Džiazo grupė „De Phazz“ (Vokietija). Patt 
Appelton (vokalas).

Prancūzų teatro kritikai Paryžiuje,  
„Chaillot“ teatre, per kasmetinę  
Prancūzijos Teatro, muzikos ir šokio  
kritikų draugijos apdovanojimų ceremo-
niją geriausiu užsienio spektakliu išrinko 
Lietuvos nacionalinio dramos teatro  
„Didvyrių aikštę“.

Jo režisierius Kristianas Lupa (Krystian 
Lupa) pelnė du apdovanojimus: už geriau-
sią 2017 m. Prancūzijoje parodytą užsienio 
spektaklį (Thomas Bernhard, „Didvyrių 
aikštė“, Lietuvos nacionalinis dramos teat
ras) bei už geriausią teatrui skirtą knygą 
(Krystian Lupa, „Utopia. Lettres aux ac-
teurs“ (liet. Utopija. Laiškai aktoriams).

Apdovanojimą už geriausią užsienio 
spektaklį K.Lupos vardu priėmė teatro 
„Odeon“ direktorius Stefanas Braunšveigas 
(Stephane Braunschweig), perskaitęs Kris-
tiano Lupos padėkos žodį: „Kiekvienas 
džiaugsmas turi kur kas gilesnę prasmę, kai 
gali juo dalytis. Su dideliu jauduliu mūsų 
„Didvyrių aikštės“ sėkme dalijuosi su cha-
rizmatiška Lietuvos nacionalinio dramos 
teat ro Vilniuje trupe, su aktoriais, kurie taip 

giliai ir asmeniškai ėmėsi perteikti Tomo 
Bernardo tekstą ir jame slypinčią begalinę 
kančią, su Audroniu Liuga, buvusiu šio teat
ro meno vadovu, kuris svajojo apie „Didvy-

rių aikštę“ Vilniuje ir su nepaprastu ryžtu 
ėmėsi šią savo svajonę įgyvendinti. Jaudin-
damasis parašiau elektroninį laišką Peteriui 
Fabianui, Tomo Bernardo broliui, pranešda-

Prancūzų kritikai išaukštino „Didvyr ių aikštę“

Sasha Song

„Didvyrių aikštės“ režisierius 
Kristianas Lupa (Krystian Lupa)

Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų  

galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
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
senasis arsenalas

Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, 
tapyba

signatarų namai
Pilies g. 26

Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija 
(nuolat papildoma)

Galerija „Aidas“
Jakšto g. 9

Ovidijaus Talijūno tapybos paroda „Principium“

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.“

Fotografijos galerija  
„Vilnius“
Stiklių g. 4

Fotografijų parodos-konkurso „Debiutas“ laureatų paroda
Vu biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
Vu botanikos  

sodas
Kairėnų g. 43

Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokyklos N.Vilnios filialo ir 
Balsių edukacinės dailės studijos mokinių sukurtų mozaikų 
paroda

(lTMKs) projektų erdvė  
„sodų 4“
Sodų g. 4

Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“

BiRšTonAs

KulTŪRos CEnTRAs
1 d. 20 val. - Trio „Northern ladies“: J.Šalčiūtė 
(mecosopranas), R.Skučienė (sopranas), D.Maskoliūnienė 
(fortepijonas).

DRusKininKAi

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 
M.K.Čiurlioniu“
1 d. 14 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje - 
Festivalio atidarymas. Mišrus choras „Druskininkai“ 
(vadovė I.Vagnoriūtė). Koncertmeisteris D.Juškevičius. 
Fortepijono muzikos koncertas. Vincenzo De Martino 
(Italija). Dalyvauja Druskininkų M.K.Čiurlionio meno 
mokyklos mokiniai.
15 val. V.K.Jonyno galerijoje - Smuikuoja Druskininkų 
M.K.Čiurlionio meno mokyklos I klasės mokinys Faustas 
Pauliukas ir jo mokytoja Eglė Sakavičienė.
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje - Sakralinės muzikos ciklo 
„Čiurlioniškąją stygą palietus“ pradžia. Valstybinio dainų 
ir šokių ansamblio „Lietuva“ choro, orkestro koncertas 
„Jo valia“. Dirigentai: G.Svilainis, E.Kaveckas, A.Kriūnas. 
Renginių vedėjas muzikologas V.Juodpusis.

KiTi MiEsTAi

KonCERTAi KiTuosE MiEsTuosE
30 d. 20 val. Marijampolė, Marijonų vienuolyne - 
Orkestro muzikos koncertas. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Dir. J.Domarkas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Prancūzų kritikai išaukštino „Didvyr ių aikštę“
mas apie dar vieną šio paslapčių kupino teks-
to pergalę - teksto, kuris taip esmingai kalba 
apie dabartiniame mūsų pasaulyje įsitvirtinu-
sią neapykantą. Taip pat labai viliuosi, kad ši 
žinia iš Prancūzijos pasieks ir Lenkiją ir taps 
argumentu mano šalyje vykstančiame kultū-
ros kare - kurioziška, kad mūsų šalies prem-
jeras Aušvicą naudoja kurstyti tai pačiai tau-
tinei neapykantai, apie kurią kalba Tomas 
Bernardas. Nuoširdžiai dėkoju teatrui „La 
Colline“ už suteiktą erdvę mūsų viešnagei 
Paryžiuje“.

Teatro, muzikos ir šokio kritikų draugijos 
apdovanojimai teikiami jau 55 kartą. Didįjį 
prizą kaip geriausias Prancūzijos metų spek-
taklis pelnė Čilės rašytojo ir poeto Roberto 
Bolano (1953-2003) romano „2666“ insce-
nizacija, režisierius - Žiuljenas Goselinas 
(Julien Gosselin; Festival d’Avignon-Odeon, 
Theatre de l’Europe-Ateliers Berthier).

„Laisvalaikio“ inf.

Spektaklio „Didvyrių aikštė“ premjera Lietuvoje 

įvyko 2015 m. kovo 27 d. Norintiems šį spektaklį 

pamatyti, reikia laukti rudens - spektaklį 

Nacionaliniame dramos teatre numatyta parodyti 

lapkričio 25 dieną.

Spektaklyje vaidina  
Arūnas Sakalauskas Toma Vaškevičiūtė
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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 

laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  3 0 63

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

             

Asmeniniame gyvenime 
pamažu ryškės rimtesnių santykių 
kontūrai. Palankus laikas tiems, 
kurie mėgsta konstruoti, nes 
šiuo laikotarpiu dirbama kantriai, 
ramiai ir produktyviai. Tai puikus 
metas rimtiems ateities planų 
apmąstymams. Pasaugokite savo 
sveikatą.

JAUČIUI

Sparčiai judėsite savo 
tikslo link, lengvai sulauksite 
pagalbos, o kai kurie darbai bus 
padaryti už jus. Būsite konkretūs, 
praktiški ir racionalūs, tai įdomus ir 
aktyvus laikotarpis. Vieniems atneš 
dalykinę kelionę, kiti krausis atostogų 
lagaminus.

DVYNIAMS

Galite tikėtis rimtų pertvarkymų 
darbe. Tinkamas metas prisiminti savo 
pareigas. Naujus kontraktus pasirašyti 
siūlyčiau mėnesio pabaigoje. Galite 
įsigyti ilgai naudojamų ir praktiškų 
daiktų. Daugiau laiko praleiskite 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė birželio 30 - liePos 6 d.

Asmeniniame gyvenime 
būkite įžvalgūs, pasikliaukite 
nuojauta, kuri padės išvengti 
nemalonių situacijų. Nors jėgų 
tikrai stigs, nepriimkite skuboto 
sprendimo, pailsėkite ir vėliau 
kupini jėgų kibkite į darbus. Šis 
metas palankus saviugdai, tad 
leiskite nurimti emocijoms.

ŠAULIUI

Didelių laimėjimų gal ir 
nebus, bet gerai susitvarkysite 
su kasdienėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais. Jūsų 
autoritetas ir toliau didės. Laukia ne 
vienas rimtas pokalbis su įtakingais 
asmenimis. Jeigu turite problemų dėl 
kraujotakos, neatidėliokite vizito pas 
gydytoją.

SKORPIONUI

Atkreipkite dėmesį į savo 
vidinę savijautą, viskas aplink 
sukasi įprastu ritmu, darbas, šeimos 
rūpesčiai, susitikimai ir bendravimas. 
Niekas nepasikeis, jei bent trumpam 
nuspręsite išvykti pailsėti. Galėsite 
iš širdies padirbėti ir vėliau dar 
pasidžiaugti puikiais rezultatais. 
Saugokitės peršalimo.

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asmeninio 
gyvenimo nuotaikos, atminkite - jos bus 
trumpalaikės. Bus sunku rasti bend-
rą kalbą su aplinkiniais, jus daug kas 
erzins, kai kurios situacijos gali visai 
išmušti iš pusiausvyros. Pasistenkite į 
viską reaguoti paprasčiau, nedarykite 
iš kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Palankus laikas pradėti sportuoti.

VĖŽIUI

Darbe didelių laimėjimų 
gal ir nebus, gerai susitvarkysite 
su kasdienėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais. Naujų 
darbų nepradėkite, tęskite ir užbaikite 
tai, ką pradėjote. Pastangų įdėti 
reikės ir darbe, ir namuose. Palankus 
metas profilaktiškai pasitikrinti 
sveikatą.

LIŪTUI

Pagaliau išspręsite 
problemas, kurios jau seniai 
jums neduoda ramybės. Jūsų 
užsidegimas dirbant bus didžiulis, 
santykiai su kolegomis ir vadovais 
taikūs. Palankus laikas įgyvendinti 
senus sumanymus ir svajones, tik 
neprisiimkite daugiau darbų, nei jums 
priklauso.

MERGELEI

Laisvą laiką skirkite savo 
pomėgiams, keliaukite, skaitykite, 
ieškokite nusiraminimo gamtoje, 
geriausia kalnuose. Darbe leiskite 
pasireikšti jaunesniems kolegoms, 
paskatinkite juos. Namuose rūpės 
imtis remonto darbų, pertvarkymų.

OŽIARAGIUI

Gyvenkite taikoje su savimi ir 
visu pasauliu. Stenkitės nenukrypti 
į kraštutinumus, laikykitės aukso 
vidurio. Puikus laikas tvarkyti 
net pačius sudėtingiausius ir 
rizikingiausius piniginius reikalus. 
Turėsite daug darbo, saugokitės 
pažadukų ir patys atsargiai dalinkite 
pažadus kitiems.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime 
laikykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nespręskite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Didelių permainų metas. Nors 
permainos kelia stresą, šiuo metu jos 
vis geriau nei sąstingis. Pasistenkite 
nuolat tobulėti.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorė Toma Vaškevičiūtė
1986 07 03

Šokėjas, renginių vedėjas 
Tadas Rimgaila
1984 07 05

TV projektų dalyvė, trenerė 
Jolanta Leonavičiūtė
1982 07 02

GEROS DIENOS: liepos 4 d. BLOGOS DIENOS: liepos 1, 2, 5 d.

Laidų vedėjas  
Giedrius Leškevičius
1981 07 04
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Strobilė. Bandama. Es. 
Mioma. Šamas. Neto. Pana. Topas. 
Milas. Rasa. Pikas. Visi. Na. Rokas. 
Lietuva. Asmanas. Siela. As. Alas. 
Pala. Akis. Plona. Aras. Rabas. Aira. 
Krant. Ak. Šarka. Mat. Do. Aksakalas. 
Dilikas.
Horizontaliai: Arda. Šampanas. 
Niasas. Abas. Dona. Makaka. Lama. 
Ralis. MA. Ponas. Ša. Tikas. Al. 
Šokas. Para. Trapas. Liks. mas. Spora. 
Omas. Liana. Viela. Mi. Miela. Kal. 
Lanista. Arti. Eliu. Ra. Eta. Valanda. 
Sostas. Stos.
Pažymėtuose langeliuose: 
Psalmė. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo studi-

jos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki liepos 4 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Gailė antanaitytė iš Vilniaus. Jai 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ



laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  3 0

l

Policininkas sustabdo automobilį ir sako:
- Jūs pirmas, kuris šioje sankryžoje ne-

pažeidėte eismo taisyklių. Vykdome akciją - 
jums įteiksime 1000 eurų.

- O! Galėsiu teises nusipirkti.
- Jūs ką? Be teisių važiuojate?
- Neklausykite jo, ko tik girti neprišne-

ka! - taria žmona.
- Tai jūs dar ir girtas?!
Uošvė iškiša galvą per langelį:
- Aš gi sakiau, kad vogta mašina toli 

nenuvažiuosi!
l

Sunerimęs vyras klausia gydytojo:
- Mano žmonai balsas dingo. Ką daryti?
- Pamėginkite šiandien grįžti trečią va-

landą nakties.
l

Mažametė dukra klausia mamos:
- O tau tėtis jau nupirko kailinius, kurių 

vis prašai?
- Dar ne.
- O ant grindų voliotis, spardytis kojomis 

ir klykti jau bandei?
l

Vieno garsaus oligarcho dukra rengiasi 
stoti į universitetą. Konkursas - didelis. 40 
universitetų į vieną vietą.

l

- Na, Jonai, ar nenorėtum vesti?
- Ne, aš namie turiu dvi seseris, kurios 

manimi pasirūpina.
- Na, klausyk, dvi seserys juk nepakeičia 

žmonos.
- Dar ir kaip! Tai ne mano seserys...

l

Laidotuvėse kunigas sako kalbą - visaip 
giria velionį, pasakoja, koks tas buvo geras, 
rūpestingas, kaip mylėjo žmoną ir vaikus... 
Staiga našlė neištveria ir sušunka:

- Palaukite, gal mes čia visai ne tą žmo-
gų laidojame?!

l

- Kuo skiriasi vestuvių maršas nuo ka-
rinio maršo?

- Niekuo, abu jie reiškia prasidedančią kovą. 
l

- Daktare, patarkite, kaip galėčiau suliesėti?
- Kasdien valgykite tik juoduosius ikrus?
- Ar jūs įsivaizduojate, kiek reikia už-

dirbti?
- Būtent. Kol uždirbsite - suliesėsite.

l

Gydytojas susirūpinęs aiškina pacientui: 
- Privalote liautis gerti. Jūsų paskutinis 

kraujo mėginys išgaravo dar prieš man jį 
ištiriant!

l

Vyras pasakoja draugui:
- Vakar su mergina restorane buvom. 

Tris šimtus eurų išleidom...
- Gal tu kuoktelėjai?
- Ne, tiesiog ji daugiau pinigų neturėjo...

l

Blondinę sustabdo policininkas:
- Parodykite vairuotojo pažymėjimą!
- Na ir akiplėšiškumas - vakar atėmė, 

šiandien vėl prašo! - piktinasi ši.
l

- Aš įsitikinusi, kad turtai laimės neat-
neša, - tvirtina moteris draugei. - Juk tiek 
turtingų žmonių nelaimingi.

- Sutinku, tačiau verkti limuzine vis tiek 
maloniau negu troleibuse...

l

Įmonės vadovas klausia įsidarbinti no-
rinčio vyro:

- Ar jūs vedęs?
- Ne, bet vis tiek darau viską, ką man 

sako.
l

Vaikas klausia:
- Mama, ar angelai skraido?
- Skraido, skraido.
- Vakar tėtis mano auklę pavadino angelu.
- Reiškia, ryt išskris...

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

ILIUZIJA. Šviesų festivalis, pavadintas 
„Iliuzija“, ne tik papuošė Vengrijos  

sostinės Budapešto gatves, bet ir parodė 
iliuzijos meno privalumus.

EPA-Eltos nuotr.




