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 ■ Neseniai aukso žiedus su drauge su-
mainęs krepšininkas Mindaugas Kuz-
minskas atskleidė, kuo skiriasi gyveni-
mas Niujorke ir Lietuvoje. 12 p.
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Renginių organizatorė KRistina Kai-
KaRienė džiaugiasi, kad kuo toliau, tuo 
dažniau krikštynos tampa gražia, ramia šei-
mos švente, kurioje atsisukama į senąsias 
tradicijas, išstumiant sovietmečiu primestus 
stereotipus. Visiems besiruošiantiems krikš-

tyti savo atžalas moteris turi vieną, bene svar-
biausią, patarimą - jei galite, nesiskolinkite 
šventei pinigų. 

- Ar tiesa, kad vasarą krikštynų pa-
daugėja?

- Sezoniškumo jau seniai nėra nei ves-
tuvėms, nei krikštynoms. Gal ir dažniau 
žmonės renkasi vasarą, nes taip patogiau, 
galima šventę daryti savo kieme, namie, so-
dybose. 

TEMA

Krikštynos - 
nuo A iki Z

Bene antra pagal populiarumą šventė vasarą po vestuvių yra krikštynos. Nors vestu-
vėms suorganizuoti reikia mažiausiai pusmečio, krikštynas galima spėti padaryti dar ir 
šią vasarą. Organizatoriai teigia, kad labai prireikus šventę įmanoma suplanuoti ir per 
kelias dienas. Tačiau jei norite vaiką krikštyti populiarioje Vilniaus bažnyčioje, vargu 
ar dar rasite vietų. Nuo ko reikėtų pradėti planuoti krikštynas, kokias šventes savo vai-
kams organizavo žinomi žmonės, kokia jų reikšmė šiandien ir kaip vaikus krikštijo mū-
sų protėviai - apie visa tai ir dar daugiau. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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- Kaip per pastarąjį dešimtmetį kei-
tėsi krikštynų tradicijos? 

- Krikštynos tapo didele, svarbia ir labai 
gražia švente. Joms kviečiami dekoratoriai, 
galvojamos pramogos, domimasi tikromis lie-
tuviškomis tradicijomis, o ne tomis, kurios 
atėjo iš sovietinių laikų. Krikštynos tapo gra-
žia šeimos švente.

- Prieš kiek laiko reikėtų pradėti rū-
pintis organizuojant krikštynas?

- Labai įvairiai. Kartais gali padaryti šven-
tę per kelias dienas, ką ir darau savo klien-
tams, o kartais reikia daugiau laiko. Jei ieško-
te ypatingos vietos, tai reikėtų pradėti daryti 
anksčiau, jei ne - dažnai užtenka ir kelių sa-
vaičių. Krikštynos dabar dažniausiai švenčia-
mos sekmadieniais. Taip finansiškai yra pigiau. 

- Kiek linkę žmonės investuoti į 
krikštynų šventę?

- Labai įvairiai. Vienų krikštynos yra kaip 
vestuvių šventės, kitų labai kuklios, dailios, 
su močiučių kepamais grybukais ir tortais. 
Nėra nustatytų sumų, už kiek gali padaryti ir 
už kiek - ne. 

- Į ką rekomenduotumėte investuoti 
pinigus?

- Mano rekomendacija yra viena - nesisko-
linti pinigų. Jei galite, darykite pigiau. Be abejo, 
jei norite ypatingų atlikėjų, jie kainuos. Jei no-
rite ypatingų gėlių, papuošimų, tai irgi kainuos. 

- Koks yra dabar krikštijamų vaikų 
amžius?

- Įvairiai - nuo tų, kurie dar vystykluose, 
iki tų, kurie jau laksto. Tiesa, pastarųjų šiuo 
metu yra daugiau.

- Su kokiais ypatingais pageidavimais 
dažniausiai susiduriate?

- Kai pasirodė balti, dideli pliušiniai meš-
kinai, visi užsimanė jų. Iš tikrųjų čia kaip ir 
visi kiti mados dalykai - kažkas pamato, už-
simano. Bandai tuos daiktus komponuoti taip, 
kad tai nebūtų pasikartojimas. Jei nepavyks-
ta, bandai atkalbėti ar ieškoti kompromiso. 

- Kas dabar krikštynose yra „ant ban-
gos“?

- Dabar yra populiarios dvi temos - „Maša 
ir lokys“ ir „Pepa Pig“. Mašos kisielius ir košes 
jau pagamino visi įmanomi Lietuvos šefai. Aš 
stengiuosi, kad vaikų šventėse dalyvautų koks 
nors zuikis, kuris keptų blynelius, kad sklistų 
ore šokolado, uogienės kvapas. Juk tai vaikų 
šventė, ir nors ją labiau švenčia tėveliai, sten-
giuosi, kad jiems ji primintų vaikystę. Man no-
risi viso to, ką vaikai gali drąsiai imti, čiupinė-
ti, buteliukai visada bus tik plastikiniai, kad 
niekas nesusižeistų. Organizatorius juk ne tik 
organizuoja, jis rūpinasi ir saugumu, žino, kaip 
prijungti elektrą, kur neturi būti jokių laidų, 
kokį karštį atlaiko balionai, kaip galima ir ar 
galima paleisti degančią liepsnelę. Visi šie rū-
pesčiai gula ant organizatoriaus pečių.

TEMA

8 žingsniAi plAnuojAnT 
krikštynas:

n Nuspręskite, kas taps krikšto tėvais
n Pasirinkite krikštynų datą ir vietą, susitarkite 
su bažnyčios kunigu dėl dienos ir laiko 
n Pasirūpinkite vaiko drabužiais ir svarbiau
siais atributais  krikšto žvake ir krikšto 
skraiste 

n Sudarykite svečių sąrašą
n Pasirinkite šventės vietą, kur eisite po 
ceremonijos
n Apgalvokite, ar norite teminės šventės, 
ar jaukaus pasisėdėjimo artimųjų rate. Jei 
renkatės teminę šventę, apgalvokite dekoraci
jas, papuošimus, valgiaraštį 
n Išsiųskite svečiams kvietimus, juose nuro
dykite ne tik datą, laiką bei vietą, bet ir savo 
pageidavimus dėl dovanų
n Pagalvokite apie šventės fotografą, jei keti
nate jį samdyti
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tema

Krikštynų apranga
Dizainerė Viktorija 

jakučinskaitė pa-
taria, kaip aprengti 
vaikučius ir apsi-
rengti patiems per  
krikštynas:

- Dažnai kuriu 
drabužius krikš-
tynoms mamai ir 
dukrai. Labai po-
puliaru aprangą de-
rinti. Jei nutarsite 
pirkti atskirai, sude-
rinti nepavyks - skirsis 
audiniai, atspalviai, faktū-
ros. Kita vertus, vaikams rasti 
gražių drabužėlių yra pakankamai sunku. Dažniausiai ma-
žylių puošni apranga būna pasiūta iš sintetinių audinių, 
kurie, mano manymu, turėtų būti naudojami tik floristi-
koje arba užuolaidoms siūti. Jie labai nemalonūs kūnui. 
Aš rekomenduočiau rinktis drabužėlius iš kokybiškų me-
džiagų, kad būtų švelnūs, pritaikyti vaikams. Juk krikšty-
nos yra svarbi šventė. Kita vertus, nesakau, kad derinant 
reikia tiesiog atkartoti tą patį modelį. Modeliai gali būti 
ir skirtingi, bet  sukurti naudojant arba tuos pačius audi-
nius, arba puošimo elementus, išlaikant tą pačią spalvinę 
gamą. Taip pat yra ir su berniukų apranga. Ją taip pat ga-
lima derinti tiek prie tėčio, tiek prie mamos. Galima pri-
derinti peteliškes, fantazijas. Jei kalbėsime apie spalvas, 
dažniausiai žmonės renkasi pieno spalvos gamą, nes krikš-
tynų apranga labai panaši į vestuvių drabužius, naudojami 
net tie patys audiniai. Berniukams kostiumai gali būti ir 
tamsesnių atspalvių, mergaičių - tik šviesių - su violeti-
niais, rožiniais ar žydrais papuošimais. Rūpintis drabužiais 
reikėtų iš anksto, nors pradedame siūti likus porai mėne-
sių iki šventės. Prieš tai reikia aptarti modelį, užsakyti 
audinius. Vaikai greitai auga, todėl pirmiau siuvame ma-
moms, paskui tik vaikučiams.

fotoaleja.lt nuotr.
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tema

Kaip vaikus krikštydavo 
senojo baltų tikėjimo 
protėviai?

Senojo baltų tikėjimo bendrijos „Ro-
muva“ krivė InIja TRInkūnIenė:

- Žmonių, kurie nori krikštyti savo 
vaikus pagal senąsias baltų tradicijas, 
vis daugėja. Daugėja ir tokių santuokų. 
Kai gimsta šių porų vaikai, savaime su-
prantama, jie laiminami pagal senąsias 
tradicijas. Nors jos ir skiriasi, yra vie-
nas bendrumas - palaiminimas vande-
niu. Tai yra viena seniausių tradicijų 
visose religijose. Ką mes darome ki-
taip? Mums labai svarbu, kad apeigos 
vyktų prie aukuro. Vaikas yra palaimi-
namas mūsų protėvių giesmėmis. Yra 
sakomi palaiminimo žodžiai. Viena svar-
biausių apeigų, kuri parodo mūsų iš-
skirtinumą, - apgėlėjimo apeiga. Jos 
esmė - vaikui yra pakerpami plaukai, jų 
kuokštelis įdedamas berniukui sodinant 
ąžuolą, mergaitei - liepą. Ši apeiga yra 
labai stipri, nes iškart sukuriamas ryšys 
tarp gamtos ir žmogaus pasaulių. Taip 
susijungia žmogaus ir gamtos gyveni-
mai. Kaip ir krikščionių apeigose, taip 
ir mūsų tėvai pasirenka krikšto tėvus. 
Ši tradicija yra labai sena, drįsčiau teig-
ti, kad ją iš baltų perėmė krikščionybė, 
o ne atvirkščiai. Tiesa, anksčiau vaikai 
laiminami buvo kur kas mažesni - dar 
kūdikiai, dabar vis dažniau krikštijama 
jau metų sulaukusias atžalas.

Puošnius drabužius vaikui  
rekomenduojama siūti iš natūralių medžiagų

Jolantos Akmantaitės nuotr.
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tema

Dainininkė Oksana Pikul-Jasaitienė:

- Savo sūnų krikštijome praėjusią vasarą. Kartu buvo ir jo vienų metų 

gimtadienis, todėl šventė buvo didelė. Tarsi antrosios mano vestuvės. Daly-

vavo ne tik giminaičiai, bet ir draugai. Šventę padėjo organizuoti Laura 

Vagonė, ji išsprendė nemažai klausimų. 

Krikštynos man yra labai svarbi šventė, todėl nekilo jokių klausimų - 

reikia ar nereikia. Juk kalbama apie tai, ar padovanoti vaikui jo angelą 

sargą. Krikšto tėvais tapo artimiausi mūsų šeimos draugai. Krikštijome 

Šv.Jonų bažnyčioje, ten buvo mano vestuvės, ten krikštijau savo krikšto 

sūnų, todėl ta bažnyčia man artima ir kunigas pažįstamas.
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Prekės ženklo „Female“ įkūrėja Sandra Šernė:

- Kaip tik šiuo metu planuoju krikštynas savo antrajam 
sūnui. Šį kartą organizavimu rūpinuosi pati, nors ne tiek 
daug jo ir yra. Dekoracijomis pasirūpins dekoratoriai, mais-
tu - restoranas, grožiu - grožio specialistai. Šventė nebus labai 
didelė - artimų giminaičių ir draugų rate. Pirmojo sūnaus 
krikštynos buvo didesnės. Patys buvome ką tik grįžę po gyve-
nimo svetur, buvome pasiilgę draugų, Lietuvos, todėl ta proga 
darėme didelę šventę. Šį kartą norime ramesnių krikštynų, 
daugiau dėmesio skirti vaikui, o ne šventei ar svečiams.

Norėjome krikštyti Bernardinų bažnyčioje, kaip ir pir-
mąjį sūnų, bet, pasirodo, poros mėnesių neužtenka, kad vis-
ką suplanuotum taip, kaip nori. Mūsų vasara trumpa, todėl 
viskas jau užimta. Kol kas dar laukiame atsakymo, kurioje 
bažnyčioje vyks ceremonija. 

Tikiu, kad krikštas reikalingas dalykas, tai svarbi, šeimą 
suartinanti šventė. Kas bus krikšto tėvais, šį kartą klausimų 
nekilo. Kadangi mano vyras negalėjo dalyvauti antrojo sū-
naus gimdyme, dalyvavo ir padėjo mano draugė, kolegė. Ji 
pirmoji išvydo mano sūnų, todėl ją su vyru ir pakvietėme 
tapti krikšto tėvais.

tema

Etnologė Gražina Kadžytė

Krikštynos turi prasmę tiems, 
kurie ją supranta

Apie krikštynas ir vardynas

Reikia sutikti, kad žmogus be vardo negyvena. Jei nesigilinsi-
me į religiją, krikštynos ir bus ta šventė, kai kūdikiui suteikiamas 
vardas. Katalikai to daryti eina į bažnyčią, pravoslavai - į cerkvę, 
ateistai - į metrikacijos biurą.

Apie religinę prasmę

Susilaukus vaikelio, pirmiausia tėveliai ir seneliai turėtų pa-
svarstyti, kas jie esą. Jei krikščionys, krikštyti vaiko eina į bažnyčią, 
kur ne tik duodamas vardas, bet ir prašoma angelo sargo malonės,  
Dievo palaimos. Tai yra pirma dovana iš to, kas iš tiesų yra brangu. 
Taigi iš pradžių reikėtų pasirinkti bažnyčią ir kunigą. Kai jau turime 
suorganizavę apeigą, žiūrime, ką svečiai darys po ceremonijos.

Apie krikštynų papročius

Mūsų tradicijose krikštynos niekada nebuvo kokia nors ypač 
didelė šventė. Susirinkdavo giminės ir mylimiausi kaimynai, bi-
čiuliai, prie krikštynų stalo sėdėdavo tik vedę žmonės, vienintelė 
išimtis buvo daroma krikšto tėveliams, jei jie jauni. Tai buvo ramus 
vedusių žmonių pasisėdėjimas. Jaunesni vaikai ir paaugliai eidavo 
į kiemą, jiems išnešdavo pyrago, sūrio. Dabar yra truputėlį kitaip. 
Krikštijami vaikai dažnai jau būna paūgėję, nors tai nėra teisinga. 
Tėvai galvoja, kad jei krikštys didesnį vaiką, jis prisimins šią šven-
tę, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad to nereikėtų tikėtis.

Apie krikšto tėvus

Antras svarbus dalykas - pasirinkti krikšto tėvus. Anksčiau krikš-
to tėvus imdavo gerbiamus, gero būdo žmones, nes tikėjo, kad vaikai 
gali, taip sakoma, „nusikrikštyti“. Tai reiškia, kad mergaitės perima 
krikšto motinėlės savybes, o berniukai - krikšto tėvelio. Jų pareiga 
buvo visada būti šalia krikšto vaiko, kad ir kas nutiktų. Krikšto tėvus 
dažniausiai rinkdavosi iš skirtingų giminių. Jei krikšto mama - iš vaiko 
motinos pusės, tai krikšto tėtis - iš vaiko tėvo pusės, ir atvirkščiai. 
Taip buvo praplečiamas vaiko pažinčių ratas. Be to, taip buvo ekono-
miškiau. Jei reikėdavo susimesti mokslams, iš dviejų giminių išeidavo 
daugiau. Krikšto tėveliai būdavo savotiški užtarėjai, jei tėvai susirg-
davo ar numirdavo, vaikais rūpindavosi jie.
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Bačata
Šokio choreografija ganėtinai 

paprasta, tad lengvai išmokstama. 
Bačata patiks poroms: pagrindinis 
tikslas - užmegzti kontaktą su part-
neriu, nes šokant partneriai susi-
kimba rankomis ir atlieka vienodą 
judesį. Kaip ir salsos, šio šokio 
žingsneliai lengvai paklūsta skir-
tingai muzikai.

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 šokiai pradedantiesiems
pagal deividą meškauską

SvingaS
Afroamerikietiškas šaknis tu-

rintis šokis, paprastai šokamas po-
roje skambant džiazui. Tai gyvas 
ir greitas šokis, paliekantis vietos 
improvizacijai. Šis šokis patinka 
daugeliui, nepriklausomai nuo 
amžiaus ar figūros ypatybių.

3

SalSa
Tai greitai įsimenamas ir ne 

itin sudėtingas šokis norintiems 
išjudinti savo kūną. Kadangi šio 
šokio žingsneliai lengvai pritaiko-
mi prie įvairios muzikos, savo ge-
bėjimus galėsite pademonstruoti 
vakarėlyje ar Lotynų Amerikos 
dvasia alsuojančiame klube.

1

Šokėjas, mokytojas ir studijos „Soul Lounge“ įkūrėjas DeiviDaS 
MeŠkauSkaS (29) įsitikinęs, kad šokių pamokos labai naudingas 
ir smagus laisvalaikio praleidimo būdas. anot jo, valsą mokėti - 
svarbu, nes šis šokis šokamas įvairiomis progomis, yra kultūros ir 
bendrojo išsilavinimo rodiklis. Tačiau norint mėgautis ir laisvai im-
provizuoti paklūstant muzikai, pravartu mokėti daugelio šokių pa-
grindinius žingsnius. Partneriams taip pat svarbu išmokti pajausti 
vienam kitą. vis dėlto ne visi šokiai lengvai įkandami pradedantie-
siems, tad nesimokiusiems šokti Deividas siūlo pradėti nuo šių.

Parengė Eimantė JurŠėnAiTė
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Dainininkė ir TV laidų vedėja Nijolė PareigyTė-rukaiTieNė:

- Kai krikštijome dukrą, jai dar nebuvo metų. Esu prietaringa, todėl man 
krikštynos yra svarbi šventė. Tai protėvių tradicija, einanti iš kartos į kartą. Juk 
sąmoningai vaiką vedi į doros kelią, suteiki jam krikštą, Dievo malonę. Kiek čia 
yra tiesos, niekas nežino, bet svarbiausia tikėti.

Krikštynų šventę organizavau pati, man tai nesukėlė didelių sunkumų. Renginį 
vedė mano draugas, dainavo mano bendraklasė. Pati pririnkau visokių žaidimų, už-
duočių tėvams, krikšto tėvams, seneliams, pripirkau dovanų, prisirinkau informacijos 
internete. Šventėme golfo laukuose, todėl kol animatoriai užsiėmė su vaikais - paišė 
ant veidukų, žaidė, tėveliai mokėsi žaisti golfą. Tuo pačiu metu vyko Europos krepši-
nio čempionatas, vyrai per didelį ekraną žiūrėjo rungtynes, viskas buvo labai smagu. 
Oras buvo puikus. Krikštui išsirinkau bažnyčią, kurioje norėjau tuoktis, - Švėkšnos. 
Jai visada jaučiau nostalgiją. Tai sena bažnyčia, su savo istorija ir legendomis. 

Su krikšto tėvais mums buvo labai paprasta, nes turiu tokią nuostatą, kad drau-
gai yra draugai - jie keičiasi, pykstasi, skiriasi, o šeima yra tai, kas išlieka. Mano 
vyras turi sesę, o aš - brolį, mums net nekilo klausimų, kas taps krikšto tėvais.

Dainininkė gabrielė ruTkauskieNė-Vasha:

- Tai mums buvo itin svarbi šventė. Jai ruošėmės ne vieną mėnesį. Kaip ir kur vyks ceremonija, nusprendėme dar tuomet, kai tebegy-
venome Graikijoje. Parskridus atostogų į Lietuvą reikėjo pasirūpinti visomis krikšto dienos smulkmenomis - nuo drabužėlių iki dekoraci-
jų, šventinių pietų.  Krikštynų šventei pasirinkome „Burbulų ir gėlių“ temą. Ypač daug dėmesio skyrėme desertų stalui. Man svarbi buvo 
ir saldumynų kokybė, ir grožis. Buvau labai nustebusi, jog rinkdamasi tortą, galėjau paprašyti, jog jis būtų be cukraus, gliuteno ar net ve-
ganiškas. Per šventę krikšto tėveliams perskaitėme Adrijos laišką, ko ji iš jų tikėtųsi ir lauktų. Savo pažadus mažylei rašė visi svečiai. Pa-
vyzdžiui, močiutė Viktorija įsipareigojo anūkę išmokyti žvejoti, krikšto mama - plaukti, tėtis Ronaldas - žaisti šachmatais. Adrijos krikšty-
nose laikytasi dar vienos liaudiškos tradicijos - tėvelis turėjo iškelti vaiką virš vaišių stalo, kad jo gyvenimas būtų turtingas bei gražus. 
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- Ši vasara tau ypatinga - ką tik at-
šventei vestuves. Ką dar spėjai nuveikti 
grįžęs iš Niujorko?

- Turėjau ilgą vasarą, ilgiausią per visus 
10 karjeros metų. Daug visko nuveikėme, lai-
kas greitai prabėgo, užteko jo ir treniruotėms, 
ir socialiniams projektams, ir seniai nematy-
tus draugus, gimines aplankyti. Turime tradi-
ciją kasmet kartą ar du su draugais ir šeima 
plaukti baidarėmis. Šiais metais pavyko per-
plaukti Verseka ir Merkiu, paskui grįžome į 
močiutės namą miške. Tame vienkiemyje - 
visiška ramybė, tualetas lauke, mobilusis ry-
šys neveikia, gali nuo visų pasislėpti, atitrūk-
ti, pabūti su savimi. Laukinis gyvenimas, net 
blogas oras netrukdo. 

- Trečius metus su broliu Sauliumi 
vasaromis organizuojate krepšinio sto-
vyklą vaikams. Kaip kilo ši mintis? 

- Krepšinio stovyklų perspektyviems vai-
kams yra daug, bet ne visi į jas patenka. Pats 
niekuomet nebuvau perspektyvus vaikas, į 
stovyklas manęs nekviesdavo, įsiprašydavau 
savanoriu, nešiodavau vandenį ir rankšluos-
čius. Štai todėl ir kilo idėja kviesti tuos, kurių 
niekas nekviečia, paaiškinti jiems, kad laimė 
ne visada yra karjeros viršūnėje. Norinčiųjų 
daug, ne visus galime priimti, kad nenuken-
tėtų stovyklos kokybė. Vaikai gyvena Palan-
goje, gali sportuoti, maudytis, gauna aprangą, 
sportinius batelius iš rėmėjų, kviečiame sve-
čių, kurie pasakoja įdomias savo sėkmės is-

torijas. Aš ir pats ten nuvažiuoju, pabūnu po-
rą dienų. Šiais metais pabuvau prieš rinktinės 
stovyklą, važiavau į Palangą anksčiau. 

- Ką vaikai labiausiai nori apie tave 
žinoti?

- Vaikų klausimai Amerikoje ir Lietuvoje, pa-
stebėjau, labai skiriasi. Lietuviai vaikai klausinėja, 
kaip tapti garsiu krepšininku, kaip padaryti karje-
rą, domisi, kaip sekasi NBA bendrauti su koman-
dos draugais. Amerikos vaikai nori žinoti, kokio 
didumo name gyvenu, ar vairuoju „Ferrari“? 

- Turi „Ferrari“?
- Neturiu ir nemanau, kad turėsiu. Renkan-

tis automobilį man svarbiausia, kad saugiai nu-

Mindaugas Kuzminskas: 

Kai pasieki vieno, 
turi siekti kito

Veidai

Šiuo metu NBA Niujorko „Knicks“ komandos krepšininkas MINDAUGAS KUZMINSKAS (27) lieja prakaitą Palangoje, kur vyksta 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasiruošimas rudenį vyksiančiam Europos čempionatui. Po jo Mindaugas iškart grįš į Niujorką.  
Žinomas sportininkas papasakojo apie gyvenimą Niujorke, savo vasarą ir atskleidė, kaip jį vadina NBA komandos draugai. 
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važiuočiau iš taško A į tašką B. Ir kad tilpčiau. 
Grįžęs į Lietuvą, sėdu į „Volkswagen“ „Arteon“ 
markės automobilį. „Volkswagen“ mane tarsi 
persekioja. Pirmasis automobilis, kurį man davė 
važinėti tėtis, buvo „Passat“, kai pirkau nuosavą, 
taip pat nusipirkau „Volkswagen“. Aš jau toks - 
jei man kas patinka, nematau reikalo keisti. 

- Kokiais automobiliais važinėja tavo 
komandos draugai? 

- Įvairiais. Kai kurie - didelėmis amerikie-
tiškomis mašinomis, kai kurie - sportinėmis. 
Man patinka, kad niekas nekreipia dėmesio, į 
kokį automobilį sėdi ir kas su kokiu į treniruo-
tes atvažiuoja. Gali pamatyti krepšininkų ir su 
ferariais, ir su džipais, ir su kuperiukais. 

- Rudenį su žmona Egle grįšite į tuos 
pačius namus?

- Greičiausiai. Įsikūrėme name, kur gyve-
na ir daugiau komandos draugų, kviečiame 

vieni kitus vakarienės. Man atrodo, kaip bend-
rauji laisvalaikiu, taip ir aikštelėje vyksta rei-
kalai. Pirmosiomis dienomis, kai atvykau, pri-
sipažinsiu, buvo neramu - priims, nepriims. 
Per olimpinių žaidynių atidarymą jau žinojau, 
kad žaisiu Niujorko „Knicks“. Pamatęs koman-
dos senbuvį Karmelą Antonį (Carmello Ant-
hony) svarsčiau - gal nueiti su juo pasisveikin-
ti? Taip ir neišdrįsau - kas, jei nepažins? Per 
pirmąją treniruotę Karmelas pats priėjo, pra-
dėjo pasakoti savo įspūdžius iš olimpiados. Pri-
sipažinau jam neišdrįsęs prieiti, o jis nusijuo-
kė: „Jau tada žinojau, kad pas mus žaisi.“ Olim-
piada Amerikoje - didelis įvykis, tai, kad joje 
dalyvauji, tarsi pakylėja laipteliu aukštyn. 

- Tavo pavardę komandos draugams 
ištarti, matyt, sunku. Gal jau gavai kokią 
naują pravardę? 

- Mane kviečia Kuz, kartais šaukia Kus 
Kus, kaip kruopas, dažnai pavadina Smailu 
(Smiley). Turbūt dėl šypsenos. Bičiuliai sakė, 
kad per pirmąsias rungtynes buvo skaudu 
klausyti, kaip komentatorius laužė liežuvį mė-
gindamas ištarti mano pavardę. 

- Kaip pavyko prisijaukinti Niujorką? 
- Mudu su Egle lengvai prisitaikome prie 

aplinkybių. Ir mums sekasi - visos vietos, 
kuriose teko gyventi, buvo nuostabios. Šiau-
liai, Kaunas, Malaga, Niujorkas - kol kas gy-
venimas klostosi gerai. Miestą nesunku pri-
sijaukinti, kai tiksliai žinai, ką jame veiksi, 
koks bus grafikas. Eglė Niujorke irgi rado 
veiklos, įsikūrėme netoli mano treniruočių 
salės. Per tuos metus joje nebuvau gal tik du 
kartus - per Kalėdas, kai mus aplankė tėvai, 
ir kai vieną dieną buvau sunegalavęs. 

- Praėjusiais metais išsipildė tavo gy-
venimo svajonė? 

- Svajonių turiu ne vieną, nuostabu, kad 
jos pildosi. Kažkada svajojau žaisti rinktinėje, 
paskui - patekti į olimpines žaidynes, žaisti 
NBA. Tačiau apetitas kyla bevalgant, jis ir va-
ro į priekį. Kai pasieki vieno, turi siekti kito. 
Negali sustoti, negali džiaugtis. NBA per mė-
nesį būna 16 ar 17 rungtynių. Jei vienas sužai-
dei gerai, negali sustoti ir užriesti nosies, nes 
dar po dvejų lygiai taip pat sėkmingai gali at-
sidurti dugne. Niujorke kasdien turi savo su-
gebėjimus įrodinėti iš naujo. 

Veidai
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Šių metų liepos 6-ąją Mindaugas 
vedė širdies draugę Eglę

Irmanto Sidarevičiaus  nuotr.
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ŽvaigŽdės

Užmiršti viską: po skyrybų teko naikinti tatuiruotes

Panaikino dvi tatuiruotes
Eva longorija (Eva Longoria, 42)

Įžymybės labai mėgsta tatuiruotis vestuvių datą. Ne išim-
tis ir aktorė Eva LoNgorija, kuri vestuvių su krepšininku 
ToNiu ParkEriu (Tony Parker, 35) datą „atspausdino“ ant 
riešo. Mylimajam aktorė paskyrė ir dar vieną tatuiruotę: vyro 
sportinį numerį - 9 ji „atspaudė“ ant kaklo. Evos ir Tonio san-
tuoka truko 4 metus ir iširo dėl sportininko neištikimybės. 
Nieko keista, kad aktorė nutarė atsikratyti visų priminimų apie 
neištikimą sutuoktinį: iškart po skyrybų ji išnaikino abi tatui-
ruotes, skirtas T.Parkeriui.

„Ištrynė“ širdį
Melani Grifit (Melanie Griffith, 59)

aktorių MELaNi grifiT ir aNToNijaus BaNdEraso 
(antonio Banderas, 56) santuoka atrodė esanti tvirta, kol 
2014 metais, po beveik 20 bendro gyvenimo metų, aktoriai 
paskelbė besiskiriantys. antonijus netrukus pradėjo susiti-
kinėti su jauna bankininke, o Melani ilgai ne tik nesirodė 
viešai, bet ir, kaip sakė pati, nevaikščiojo į pasimatymus. No-
rėdama galutinai padėti tašką santykiuose su a.Banderasu, 
M.grifit nutarė atsikratyti vieno svarbaus priminimo apie 
jį - „ištrynė“ širdį su antonijaus vardu viduryje, ištatuiruotą 
ant jos dilbio.
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ŽvaigŽdės

Užmiršti viską: po skyrybų teko naikinti tatuiruotes
Šie žmonės įsivaizdavo, kad meilė tęsis amžinai, o tikėjimą ilgu ir laimingu bendru gyvenimu stiprino ne kuo kitu, o tatuiruotėmis. 
Kai viltys nepasiteisino, „meilės įrodymus“ prisiėjo naikinti. Visiems žinoma liūdna Andželinos Džoli (Angelina Jolie), Džonio Depo 
(Johnny Depp) patirtis: nutraukę santykius su buvusiais mylimaisiais jie naikino tatuiruotes, padarytas užplūdus aistrai. Žvaigždžių, 
kurioms teko nuo kūno „trinti“ priminimus apie buvusius jausmus, yra ir daugiau.

Vietoj mylimosios - kryžius
Nikas kenonas (Nick Cannon, 36)

Reperis Nikas keNoNas ir dainininkė MeRaja keRi 
(Mariah Carey, 47) mėgo viešai demonstruoti savo jausmus. 
Kiekvienos metinės - ir vėl pasikeitimas priesaikomis, gražūs 
meilės prisipažinimai, prabangios dovanos. „Meilės įrodymu“ 
porai tapo ir tatuiruotės: muzikantas mylimosios vardą išsita-
tuiravo per visą nugarą! Išsiskyrus su Meraja, Nikui teko daug 
laiko praleisti salone, naikinant prisiminimą apie buvusią žmo-
ną. Dabar vietoj dainininkės vardo N.Kenono nugarą puošia 
didžiulis kryžius.

Koregavo 
žvaigždžių skaičių

Rijana (Rihanna, 29)

Dainininkas kRisas BRauNas (Chris Brown, 28) ir pop-
atlikėja RijaNa (Rihanna) ant kaklo išsitatuiravo vienodus 
žvaigždžių „takelius“ tuo metu, kai jų santykių dar netemdė 
buitinis smurtas ir kivirčai. Išsiskyrusi su reperiu, dainininkė 
pakeitė tatuiruotę, pridėdama dar šiek tiek žvaigždžių. Išėjo 
savotiškas Paukščių Takas, kuris su praeitimi visiškai nėra 
susijęs.

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Parengė  Milda KUNSKAITĖ

Neteko viso gyvenimo meilės
Pamela anderson (Pamela Anderson, 50)

Kad nepamestų vestuvinio žiedo, po vestuvių su muzikan-
tu Tomiu Li (Tommy Lee, 54) PameLa anderson nu-
sprendė išsitatuiruoti šį papuošalą ant bevardžio piršto. Amži-
nos meilės simbolis, deja, ant modelio piršto neišbuvo tiek ilgai, 
kiek jai norėjosi. 1998 m. po skyrybų su muzikantu Pamela 
tatuiruotės atsikratė, o štai meilės Tomiui, sprendžiant iš jos 
žodžių, ne: „Aš turėjau Tomį, o po jo - nieko. Jis buvo mano 
viso gyvenimo meilė. Tarp mūsų buvo laukinė aistra, kurios 
mums abiem pasirodė pernelyg daug.“

Vieną vardą pakeitė kitu
Markas Entonis (Marc Anthony, 47)

Aktorė ir atlikėja Dženifer LoPes (Jennifer Lopez, 47) 
ir dainininkas markas enTonis laimingai gyveno santuo-
koje septynerius metus. net kai meilės laivas sudužo, atsitren-
kęs į buitį, buvusiems sutuoktiniams pavyko išlaikyti draugiš-
kus santykius. Bet to nepasakysi apie jų meilės simbolius: 
netemdomos laimės laikotarpiu Markas entonis ant riešo išsi-
tatuiravo dainininkės vardą, o po skyrybų nutarė atsikratyti 
priminimo apie buvusią žmoną. Jei tikėsime bulvarine spauda, 
netrukus muzikantas toje vietoje ištatuiravo užrašą „statue of 
Liberty“ - modelio Šenon de Limos (shannon de Lima), su ku-
ria santuokoje gyveno dvejus metus, garbei. Dabar jo riešas 
papuoštas abstrakčiu piešiniu.

EPA-Eltos nuotr.
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 StiliuS

„Chanel“ yra „Chanel“. Šių legendinių ma-
dos namų kolekcijas iškart atskirsi. Nes mados 
imperatoriumi vadinamas dizaineris Karlas 
Lagerfeldas (Karl Lagerfeld) sugeba išlaikyti 
„Chanel“ ištakas, kaskart jas papuošdamas šių 
dienų akcentais ir moderniomis interpretaci-
jomis. Ne išimtis ir neseniai Paryžiuje prista-
tyta „Chanel“ aukštosios mados kolekcija 
2017-2018 metų žiemai. Audringų ovacijų su-
laukė nauja „Chanel“ klasika tapusių tvido kos-
tiumų interpretacija, kai klasikinis „Chanel“ 
audinio pynimas pakartotas plunksnose, išsi-
skleidžiančiose ant tvido. Katiliuko formos 
skrybėlės, kurias taip mėgo Koko Šanel (Coco 
Chanel), K.Lagerfeldo kolekcijai suteikė pra-
ėjusių laikų dvasios. Į šiuos laikus vėl grąžino 
skaidrūs batelių kulnai ar lakinės odos ilgaau-
liai. Tarp praeities ir šių dienų laviravo aptakių 
formų siluetai, atviri pečiai, varpelio formos 
sijonai ir suknelės.

„Chanel“ klasikos variacijos ir ekspresionistiniai eskizai

Kolekcijos akcentas - varpelio 

formos sijonai ir suknelės
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 StiliuS

Klasikinis „Chanel“ pynimas pakartotas 
plunksnose, išsiskleidžiančiose ant tvido

EPA-Eltos nuotr.

„Chanel“ klasikos variacijos ir ekspresionistiniai eskizai

Katiliuko formos skrybėlės 
suteikė praėjusių laikų dvasios
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Veidai

  laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  2 8

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Modernumo akcentai - skaidrūs kulnai, 

lyg antra oda tapę ilgaauliai
EPA-Eltos nuotr.
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Atviri pečiai - dar viena „Chanel“ 
klasikos interpretacija

Kolekcijoje dominuoja 
aptakių formų siluetai 

 StiliuS
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Pagaminta 
Lietuvoje
Rinkoje esantys gaminiai 
nepatenkino ilgametę patirtį 
turinčios manikiūro meistrės 
poreikių, tad Viktorija 
užsispyrė sukurti tokią 
produktų liniją, kuri tiktų 
net reikliausiam klientui, būtų 
saugi, ekonomiška ir prieinama 
meistrui. „Kiekvienas produktas, 
viena vertus, gimsta kančiose, kita ver-
tus, kuriamas su didele meile ir atsakomybe. 
Prieš sukuriant kiekvieną serijos gaminį vykdomos ilgos paieškos ir 
moksliniai tyrimai, skirti įnoringiausiam poreikiui patenkinti“, - sako 
prekės ženklo įkūrėja. „Victoria Boro“ produktų receptūras rengė 
Amerikos ir Europos chemikai.

grožio paletė

Manikiūro 
mados vėjai
Madingas ir išskirtinis manikiūras neretai netgi dro-
viausioms moterims tampa puikiu būdu paeksperi-
mentuoti ir ryžtis drąsesniems stiliaus eksperimen-
tams. Manikiūro meistrė, dėstytoja ir prekės ženklo 
„Victoria Boro“ įkūrėja Viktorija BoroVikoVa pa-
pasakojo apie savo nagų priežiūros ir modeliavimo 
prekės ženklą, gaminamą Lietuvoje, taip pat trumpai 
pristatė pagrindines sezono manikiūro tendencijas.

n Pasak V.Borovikovos, kokios 
bus tendencijos, diktuoja „Pantone“ 
spalvų institutas. Pateiktose spalvų 
paletėse dominuoja prigesinti, paste-
li niai, natūralūs atspalviai - tamsesnė 
žalia, populiarioji balintos kavos 
(angl. „nude“), prigesinta rožinė, 
riešuto, pastelinė žydra, prigesinta 
ugnies, gili mėlyna, blanki geltona, 
šviesi mėlyna, manikiūro klasika 
tapusi raudona.

n Madingiausi nagų 
dizaino sprendimai - viena 
spalva nulakuoti nagai, 
akmenėlių inkrustacijos, 
grafika, desertų ar ani-
macijos piešiniai, iš mados 
nesitraukiantis prancūziškas 
lakavimas ar ombrė. 

n Šį sezoną klientės 

dažniausiai renkasi 

migdolo nagų formą. 

kas madinga šį sezoną?
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grožio paletė

Atlikėją IngrIdą MArtInkėnAItę dažniausiai puo-
šia šypsena, o ne makiažas. Ji neslepia, kad džiaugia-
si dienomis, kai dažytis nereikia ir tiesiog gali pasile-
pinti įvairiomis kaukėmis ar procedūromis. kadangi 
Ingrida mėgsta keliones bei egzotiką, ir jos grožio 
ritualai dvelkia skirtingais pasaulio kampeliais... 

Makiažas

nėra mano kasdienybė. Kadangi koncertuojant dažniausiai 
tenka ryškiai pasidažyti, kai tik galiu, vaikštau nepasida-
žiusi ir tuo mėgaujuosi. Noriu ir odai leisti pailsėti. 

savo kosMetinės neįsivaizduoju be

kreminės pudros, skaistalų ir blakstienų tušo. 

kosMetikos prieMonių sudėtį

man kiek sudėtinga perprasti - turbūt reikia turėti che-
miko diplomą, kad suprastum, kas parašyta etiketėje. Nors 
kai kurių ingredientų stengiuosi vengti ir ieškau kuo na-
tūralesnių elementų, vis tiek truputį nusidedu. Norėčiau 
apie šią sritį žinoti daugiau. 

savo išvaizdai skiriu

nemažai dėmesio. Manau, kad moteris visuomet turi būti 
graži ir turi nepamiršti savimi pasirūpinti. Kiekviena ma-
no kūno dalis turi atskirus ritualus ir viskam stengiuosi 
skirti laiko. Veidą mėgstu palepinti įvairiais serumais, kre-
mais, kaukėmis. Mano vonios lentynėlė tiesiog lūžta nuo 
skirtingų priemonių - būtinai įsigyju mėgstamiausius pro-
duktus ir dažnai noriu išbandyti ką nors naujo. Kadangi 
šviesinu plaukus, jiems irgi reikia rūpesčio - porą kartų per 
savaitę stengiuosi pamaitinti juos aliejais ar kaukėmis. Taip 
pat lankausi pas manikiūro ir pedikiūro meistrus. 

kosMetiką dažniausiai perku

užsienyje. Iš Azijos šalių - Japonijos, Kinijos ar Korėjos - mėgs-
tu parsivežti priemonių, kurių pas mus negamina, nes netu-
rime nei reikiamų ingredientų, nei technologijų. Iš Dubajaus 
atsivežiau kvepalų, ten parfumerijos pramonė labai išvystyta 
ir turi savas tradicijas. Dažnai keliaudama pasidomiu, kuo 
viena ar kita šalis garsėja ir ką ten galėčiau įsigyti, nes, manau, 
ilgametė patirtis ir tradicijos padeda sukurti geresnį ir naudin-
gų medžiagų turtingesnį produktą. Neretai ir dekoratyvinės 
kosmetikos įsigyju užsienyje - nors žinomų prekės ženklų prie-
monių yra ir pas mus, savo mėgstamiausių produktų pasigen-
du, be to, pasirinkimas užsienyje kur kas didesnis.

didžiausią MalonuMą teikia

procedūros, kurios yra naudingos ne tik mano kūnui, bet 
ir sielai. Man labai patinka masažai ar procedūros su 
natūraliais aliejais - po jų išeinu pailsėjusi.

didžiausia silpnybe

pavadinčiau priemones paakiams. Neretai keliaudama 
parsivežu įvairių kaukių, kuriomis pasilepinu vakarais 
ar iš ryto. Man patinka, kai paakių oda yra skaisti ir 
prisotinta, o žvilgsnis sodrus ir gaivus.

MėgstaMiausi kvepalai

šiuo metu - nišiniai „Van Cleef & Arpels“ su vanilės ir 
orchidėjų kvapais.
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24

skonio kodas

Kiek kainuoja brangiausi 
pasaulio patiekalai?

Gurmanų nestebina nei valgomo aukso skonis, nei aukštos kokybiškų ir retų delikatesų kainos, tačiau 
net ir pačiam išrankiausiam gero maisto gerbėjui akys gali iššokti ant kaktos restorano valgiaraštyje 
išvydus septynženkles sumas. Kiek kainuoja brangiausi pasaulio patiekalai ir su kuo jie derinami?

„arnaud’s“ braškių desertas –  
2 645 949,51 Eur

Naujojo Orleano restorane „Arnaud’s“ braškės, 
patiekiamos porto marinate su citrusiniais vaisiais, 
Ceilono cinamonu ir Taičio vanile, žiupsneliu pries-
konių ir kaušeliu vanilinių ledų, kainuoja apie 2 mili-
jonus eurų. Už ką tokia suma? Desertas patiekiamas 
su rožiniu 7,09 karato deimantu. „Nereikia nė sakyti, 
tačiau ypatingas desertas tikrai nėra perkamiausias 
restorano patiekalas“, - juokiasi restorano atstovai. 

Fritata su omarais („Zillion dollar 

Lobster Frittatas“) - 865,43 Eur 

Niujorko „Le Parker Meridien“ viešbutyje įsikūręs 

„Norma’s“ restoranas, kuriame parduodama 1000 

dolerių (865,43 Eur) kainuojanti fritata (itališkas omle-

tas), į Gineso rekordų knygą įrašyta kaip brangiausias 

omletas pasaulyje. Šis patiekalas ruošiamas iš keptų 

bulvių, kiaušinių, 450 g omarų ir apie 300 g aukščiau-

sios kategorijos ikrų iš Kaspijos jūros. Pasak restorano 

atstovų, per metus parduodama tik 10-12 šių omletų. 

keksiukas „Golden Phoenix  
cupcake“  – 727,03 Eur

Dubajuje esančioje keksiukų kepyklėlėje 
„Bloomsbury’s Cupcakes“ galite užsisakyti brangiau-
sią pasaulyje keksiuką, pagamintą iš aukščiausios 
kokybės šokolado ir supakuotą į valgomo aukso 
popierėlį.  

Ledų desertas „Mauboussin Mega 
sundae“ - 669,86 Eur

Tie, kas sunkiai atsispiria saldumynams, vargu ar 
galėtų atsispirti Niujorko „Bagatelle“ restorane gami-
namam ledų desertui „Mauboussin Mega Sundae“, 
vienintelis dalykas, kuris padeda grįžti į realybę,  - 
kaina. Prabangus indelis vanilinių ledų ir „Dom 
Perignon Rose“ šerbeto su šokoladiniais triufeliais, 
macarons sausainiais, plakta grietinėle, ypatingu 
šokoladu bei aukso lapeliu kainuoja apie 670 Eur. 
Šis patiekalas taip pat patiekiamas su juodo plieno ir 
balto aukso žiedu, kurio vertė 356 Eur. 

Čarlio Bighemo (Charlie Bigham) žuvies 
pyragas „swish Pie“ - 354,11 Eur

Šio žuvies pyrago receptas mažai kuo skiriasi nuo 

kitų, tačiau jam pasirinkti ingredientai - aukš-

čiausios kokybės. Žuvis verdama „Dom Perignon“ 

šampane, taip pat sudėtyje yra jūros šukučių ir 

rankomis pagautų austrių, „Balik“ lašišos, kuri 

laikoma geriausia pasaulyje, baltųjų Albos trumų, o 

dar labiau intriguojančiam skoniui ir pyrago dekorui 

naudojamos omarų uodegos, aukso trupinėliai ir 

perlamutriniai šaukšteliai, kuriuose brangiausiais 

laikomi didžiojo eršketo ikrai. 

Šaldytas karštas šokoladas „The Frrrozen 
Haute Chocolote“ – 16 746,43 Eur
Šio deserto galite paskanauti „Serendipity 3“ restorane, 
įsikūrusiame Niujorke. Desertas gaminamas iš 14 
retų rūšių kakavos pupelių, atkeliavusių iš skirtingų 
pasaulio kampelių - nuo Afrikos iki Pietų Amerikos. 
Į sudėtį taip pat įeina pienas, ledo kubeliai ir vieno 
brangiausių pasaulyje triufelio (La Madeline au Truffle) 
drožlės. Desertas patiekiamas įspūdingoje kristalo tau-
rėje, padengtoje valgomu auksu. Deserto priedas - 18 
karatų aukso apyrankė su deimantais. 

vieni brangiausių ingredientų pasaulyje: 
n Baltieji Albos trumai - nuo 2600 iki 4350 Eur 
    už svarą (450 g) 
n Didžiojo eršketo ikrai - nedideli kiekiai kainuoja 
    apie 4526,49 Eur
n Mėlynapelekis tunas - 2489,57 Eur už 450 g
n Šafranas - nuo 1470 iki 7350 Eur už 450 g
n Kobės jautiena - 100 g apie 37 Eur
n Karališkieji Jubario melionai dažnai parduodami
    aukcionuose, vieno meliono kaina gali siekti  
    ir 22 550 Eur
n Nakazavos karvių pienas - 38,50 Eur už 0,9 l

ĮDOMU

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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KELIONIŲ GIDAS

Egzotinės kelionės - ne tik egzotikos mėgėjams

Keliautoja, rašytoja, viena iš kelionių organizatoriaus „Travel Planet“ įkūrėjų, dviejų dukrų mama Gabrielė ŠTaraiTė (41) 
prisipažįsta, kad aistra kelionėms ją lydi nuo pat vaikystės. Galbūt dėl to pomėgį organizuoti keliones moteris pavertė sėkmingu 
verslu ir šiandien gali pasigirti savo įmonės penkerių metų jubiliejumi. G.Štaraitė džiaugiasi, kad per šį laikotarpį lietuvių noras  
pažinti dar neatrastus kraštus labai išaugo. Jei iš pradžių į kompaniją, orientuotą į egzotines keliones, kreipdavosi itin patyrę ir  
biudžeto neskaičiuojantys keliautojai, dabar pažintinių atostogų trokšta vis didesnis klientų ratas nuo gydytojų iki mokytojų.  
Žmonės suvokia, kad potyrių kelionės ir kitų kultūrų pažinimas kur kas labiau praturtina nei tik poilsis prie šiltos jūros ar balto smėlio.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Būtų naivu tikėtis, 
kad kokiame nors 
namiBijos kaime, 
kur gyventojai 
galBūt net savo 
šalies sostinės 
nežino, žinotų ką 
nors apie lietuvą
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- Šiemet paminėjote savo kelionių or-
ganizatoriaus „Travel Planet“ penkerių 
metų jubiliejų. Kaip per tuos metus kei-
tėsi lietuvių keliavimo įpročiai?

- Lietuvoje yra tikrai nemažai žmonių, kurie 
daug keliauja, ir tai nebūtinai yra tik verslininkai, 
kaip įprasta manyti. Keliauja ir mokytojai, ir gy-
dytojai ar net pensininkai. Juos visus vienija net 
ne pomėgis, o poreikis keliauti. Šie keliautojai 
ieško netradicinių patirčių ir vis naujų krypčių. 
Yra ir tokių keliautojų, kurie pradėjo nuo Europos, 
Turkijos, Egipto, o gerėjant finansinei situacijai 
pradėjo domėtis egzotinėmis kelionėmis. Iš pra-
džių dažniausiai jie renkasi gerai patikrintus marš-
rutus ir pigesnes šalis, tokias kaip Šri Lanka, 
Vietnamas, Marokas, Gruzija, tačiau užsikrėtę 
kelionių liga ieško vis įdomesnių atostogų idėjų. 

- O kas šiandien lietuviams yra di-
džiausia egzotika?

- Iš Azijos šalių išskirčiau Šiaurės Korėją. 
Praėjusiais metais suorganizavome vieną ke-
lionę tiek į Šiaurės, tiek į Pietų Korėją. Įdomu 
tai, kad iš vienos šalies į kitą nepervažiuosi. 
Tenka skristi per Kiniją - nuvyksti į Šiaurės 
Korėją, tada grįžti į Pekiną ir vėl skrendi į Pie-
tų Korėją. Ši kelionė galbūt ne tik egzotiškiau-
sia, bet ir kelianti daugiausiai klausimų. Iki šiol 
manoma, kad iš ten gyvas negrįši, bet tai tik 
mitas. Keliaujant su vadovu, kuris žino šalies 
taisykles, netikėtumų galima išvengti. 

Vis dar egzotika mums yra kelionės į Af-
riką, ypač Pietų Afrikos Respubliką, Mada-
gaskarą, Etiopiją, Namibiją. Prie dar labiau 
egzotinių šalių priskirčiau Ugandą. Jose tu-

ristai baiminasi dėl saugumo, bet aplenkiant 
tam tikrus regionus ar neinant naktimis pa-
sivaikščioti, nerimauti nereikėtų.  

- Kokios šalys populiariausios tarp 
turistų?

- Jei lyginsime žemynus, populiariausia išlie-
ka Azija. Tai lemia ne tik pigus pragyvenimas, 
nebrangūs skrydžiai, bet ir sutvarkyta infrastruk-
tūra. Dėl to Azijoje įmanoma keliauti ir 
savarankiškai, ko nepasakysi apie Afriką. 
Žinoma, viskas yra įmanoma, bet yra gana 
sudėtinga. Net jei išsinuomosi automobilį, 
pasiimsi žemėlapį ir savarankiškai nuva-
žiuosi į safarį be gido, gali nerasti gyvūnų. 
Be to, keliauti visuomeniniu transportu 
Ugandoje ar Madagaskare nėra taip pato-
gu, kaip tą galima daryti Azijos šalyse. 
Pietų Amerika taip pat yra populiari, ta-
čiau ją lietuviai renkasi rečiau, nes ji bran-
gesnė nei minėta Azija. 

- Ne paslaptis, kad vis dažniau 
žmonės ryžtasi kelionę organizuo-
tis savarankiškai. Kada reikėtų 
geriau kreiptis į agentūrą, o kada 
pasikliauti savimi?

- Pirmiausia reikėtų paklausti savęs, 
ar patinka organizuoti kelionę ir kiek 
laiko galite tam skirti. Tai nėra papras-
ta, kaip gali atrodyti, ypač jei norite ne 
tik pailsėti, bet ir gerai pažinti šalį. Ne-
užtenka pasiskaityti keleto interneto 
puslapių, atsiliepimų ar patarimų, nes 
niekada nebūsi tikras, kad jie tiks tau. 

Maršruto bei judėjimo šalyje planavimas yra 
labai imlu laikui. Jei jo nėra, geriau, kad kas nors 
kitas tą padarytų. Be to, daugelis tiesiog nenori 
per atostogas sau kvaršinti galvos ir, išlipę iš 
lėktuvo, rūpintis, kaip nuvykti į viešbutį, derėtis 
su taksistais ir pan. Tai yra darbas. Tiems, kam 
tai patinka, valio, jie visada keliaus savarankiš-
kai, o tie, kam tai nepatinka, kreipsis į agentūras 
ar kelionių organizatorius. 

KELIONIŲ GIDAS

Egzotinės kelionės - ne tik egzotikos mėgėjams

Užburiančios kopos Namibijoje
Gabrielės Štaraitės asmeninio albumo nuotr.

Budos statula Šri Lankoje
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- Ar tiesa, kad savarankiškai kelionę 
organizuotis yra pigiau?

- Tiesa, jei neskaičiuosime laiko sąnaudų. 
Vis dėlto kelionių organizatorius niekada savo 
kliento neapgyvendins tokiame viešbutyje, ku-
riame gyventų pats tik iš bėdos ar norėdamas 
sutaupyti. Labai dažnai, kai klientams pasiū-
lome geresnės kokybės viešbutį nei jie būna 
išsirinkę patys, grįžę jie padėkoja. Juk kelionė 
susideda iš daug svarbių detalių, tad viešbučio 
aplinka labai stipriai lemia nuotaiką. Kita ver-
tus, savarankiški keliautojai dažniausiai apsi-
eina ir be gidų. Sutaupyti gali, tik, ar gausi tiek 
informacijos ir komforto. Žinoma, jei skrendi 
į Balio salą, pakanka tik užsisakyti viešbutį 
prie jūros. Tai lengva padaryti ir be kelionių 
eksperto, nebent norisi rekomendacijų dėl 
viešbučio pasirinkimo. Tačiau jei toje pačioje 

Indonezijoje nori aplankyti keletą salų per ri-
botą laiką, daug sudėtingiau bus išsiversti be 
kelionių organizatoriaus pagalbos, mat ne vi-
sus lėktuvų bilietus iš vietinių kompanijų ga-
lima įsigyti internetu.

- Prieš kiek laiko rekomenduotumėte 
pradėti rūpintis kelione?

- Jei ketinate vykti į egzotinę šalį, labai 
rekomenduočiau pradėti tuo rūpintis bent jau 
prieš pusę metų. Nelaukite paskutinės minu-
tės kainų, nes čia tokių nebūna. Nebent or-
ganizatorius turėtų vieną likusią vietą, kurią 
norėtų parduoti. Bet tai būna labai retai. 

- Minėjote apie mitus, susijusius su 
kelione į Šiaurės Korėją. Kokios dar ša-
lys daugiausiai apipintos įvairiais mitais?

- Kiekvienai šaliai būdingi tam tikri stereoti-
pai. Pavyzdžiui, daugelis vis dar mano, kad Indi-
joje labai purvina ir vos ten nuvykęs iškart suvi-
duriuosi. Kita vertus, kai kuriose šalyse į saugumą 
žiūrima pro pirštus ir be reikalo. Viena tokių - Pa-
pua Naujoji Gvinėja. Lįsti gilyn į salą reikėtų tik 
su ginkluota apsauga. Pakankamai nesaugu dar 
neseniai buvo ir Kolumbijoje. Bet, kaip aš sakau, 
visur yra saugu, jei tik esi atitinkamai pasiruošęs. 
Juk nebūtina apsikarsčius brangiais žiedais ir laik-
rodžiais eiti pasivaikščioti naktį po Kolumbijos 
didmiestį. Saugotis reikia visur, net ir Vilniuje. 

KELIONIŲ GIDAS 

Vienuoliai Birmoje

Borobuduro šventykla Indonezijoje

Karo genties vietinis gyventojas Etiopijoje
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KELIONIŲ GIDAS

- Kokią šalį rekomenduotumėte ap-
lankyti?

- Iš Azijos man arčiausiai širdies Indone-
zija. Tik labai rekomenduoju neapsiriboti Ba-
lio sala. Aplankykite bent kelias jų. Iš Pietų 
Amerikos išskirčiau Peru. O Afrikoje - jei 
norisi pamatyti kuo daugiau laukinių gyvūnų, 
reikėtų rinktis Tanzaniją arba Keniją. Jei no-
risi daugiau įvairovės, skirtingos gamtos, šiek 
tiek aukštesnio pragyvenimo lygio, važiuoki-
te į Pietų Afrikos Respubliką. 

- Pati auginate dvi dukras. Su vaikais 
į tokias keliones patartumėte leistis ar 
nelabai?

- Viskas priklauso nuo finansų, vaikų po-
žiūrio į keliones ir tėvų įpročių. Tolimiausios 
mūsų kelionės su dukromis buvo į Gruziją ir 
Izraelį. Į tolimesnes egzotines šalis kol kas 
neišsiruošiame. Bet viskas priklauso nuo si-
tuacijos. Tiesa, jei vaikui tai apskritai pirmoji 
kelionė - nerekomenduočiau rinktis tolimų, 
egzotinių kraštų. Geriau pasitreniruoti kur 
nors Europoje. Kita vertus, jei vaikai tėvams 
netrukdo atsipalaiduoti, tai kodėl ne. Galima 
ir į Afriką keliauti, nors lietuviai retai kada 
tam ryžtasi. Manau, kad tam dažniau trukdo 
ne pats noras keliauti su vaikais, o finansai. 
Be to, susiruošus į kelionę su vaikais, reikia 
ne tik keliauti sau, žiūrėti šventyklas ir kitus 
objektus, bet ir įtraukti pajūrį, baseiną, gyvū-
nus ar kitokias pramogas. 

- Kokie būna dažniausi lietuvių turis-
tų pageidavimai?

- Kadangi susiduriame su patyrusiais ke-
liautojais, pageidavimai yra gana paprasti - kad 

būtų daug įspūdžių, kad pamatytų ką nors nau-
jo, kad galėtų pajusti vietinį gyvenimą, o ne tik 
pamatyti miestą pro autobuso langą. Apskritai 
pasaulinė tendencija yra tokia, kad turistai ke-
lionėse trokšta pažinti ir patirti vietos gyveni-
mą. Pavyzdžiui, nuvažiavę į Indiją turistai nori 
ne tik pamatyti Tadž Mahalą, bet ir užsukti į 
mokyklą, pabendrauti su vaikais, aplankyti vie-
tinę gamyklėlę, kur žiedžiami puodeliai, skal-
byklą, kur moterys skalbia rankomis tą pačią 
patalynę, kurioje miegi viešbutyje. Kartais už-
sukama į kaimą, kur galima pabendrauti su vie-
tiniais žmonėmis. Visa tai keliautojams padaro 
didesnį įspūdį nei graži šventykla. 

- Pati turite kokią nors svajonių šalį?
- Tai būtų Papua Naujoji Gvinėja. Organi-

zuojame kelionę kitais metais, nes šiais me-
tais nepavyko surinkti pilnos grupės. Kaip aš 
juokiuosi, ten sezonas yra kaip tik mūsų va-
sara, o lietuviai iki šios vasaros sakydavo, kad 
vasara ir Lietuvoje šilta, todėl galima atosto-
gauti ir čia. Tikiu, kad po šios vasaros nuo-
monę daug kas jau bus pakeitę. 

- Tiek daug keliaujate, ar dar yra da-
lykų, kurie jums kelionėje yra egzotika? 

- Klausimas, kas yra ta egzotika. Galbūt 
man niekas nebėra egzotika. Juk kad ir kur 
benukeliaučiau, tampu liudytoja gal ir kitokio, 
bet tiems žmonėms įprasto kasdienio gyve-
nimo. Žinoma, kai kurios tradicijos stebina. 
Pavyzdžiui, Indonezijoje stebėjau, kaip per 
laidotuves aukojami jaučiai. Tikima, kad tokia 
auka padeda sielai pereiti į geresnį gyvenimą. 
Etiopijoje įstrigo jaunuolių įšventinimo į vy-
rus ritualas. Visos ceremonijos metu mote-

rys, apsvaigusios nuo įvairių psichotropinių 
medžiagų, prašo, kad jas plaktų vytelėmis. Tą 
matyti iš arti ir keista, ir baisu, bet supranti, 
kad tai jų gyvenimas. 

- Ar egzotinių kraštų vietiniai gyven-
tojai būna ką nors girdėję apie Lietuvą?

- Dažniausiai - ne, bet pasitaiko. Būtų nai-
vu tikėtis, kad kokiame nors Namibijos kai-
me, kur gyventojai galbūt net savo šalies sos-
tinės nežino, žinotų ką nors apie Lietuvą. Bet, 
keliaudama miestuose, sutinku žmonių, kurie 
žino. Neseniai buvome Juodkalnijoje, užsu-
kome į vienuolyną, kuriame gyvena tik viena 
vienuolė. Ji paklausė, iš kur esame. Pasakė-
me, kad iš Lietuvos, o ji ir sako: „O, Sabonis.“ 

- Prieš kurį laiką išleidote savo knygą 
„Į Aziją su meile“. Ar turite idėjų dar 
vienai?

- Gal kažkur giliai mintyse ir yra, bet kol 
kas - nieko konkretaus.

Kelionių 
organizatorius 
nieKada 
savo Kliento 
neapgyvendins 
toKiame 
viešbutyje, 
Kuriame gyventų 
pats tiK iš bėdos 
ar norėdamas 
sutaupyti

Gabrielė Štaraitė Pietų Afrikos Respublikoje 
Gabrielės Štaraitės asmeninio albumo nuotr.
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Atostogoms gimtąjį pajūrį pasirinkę lie-
tuviai ir užsienio svečiai nuo šiol turės 
unikalią galimybę pasinerti į iliuzijų pa-
saulį. Ir tam visai neprireiks iliuzionistų 
pasirodymo. Praėjusią savaitę Palangoje 
atidarytas originaliais Lietuvos meninin-
kų darbais ir pastato istorija unikalus iliu-
zijų namas „Eureka“. Beveik 400 kv. metrų 
name įrengti kambariai ir pagal specialų 
užsakymą užsienyje pagaminti ekspona-
tai priverčia suabejoti realybe ir suteikia 
net galimybę sėsti prie bendro stalo su 
dabartinės Lietuvos valdžios atstovais.

„Iliuzijų namas - tai visame pasaulyje po-
puliarėjanti pramoga. Šiame name lankytojai 
turi ne tik galimybę tapti iliuzijos dalimi, pa-
matyti ir parodyti save kitiems nestandartinė-
je aplinkoje ir situacijose, bet ir gauti žinių apie 
mus supantį pasaulį bei praplėsti jo suvoki-
mą“, - sakė idėjos autorius Andrius Aušra.

„Eureka“ įrengtas istoriniame XIX a. me-
nančiame grafų Tiškevičių name - viloje „Aldo-
na“. Vienas įspūdingiausių jo eksponatų - zoe-
tropas, arba gyvenimo ratas, kuris remiasi se-
nosios animacijos principais ir atgaivina žaisli-
nes figūrėles. Ne mažiau įspūdingas viesulo 
tunelis, kuriame, nors einama stabiliu paviršiu-

mi, prarandama pusiausvyra, visatos kambarys, 
nukeliantis lankytojus į kosmoso platybes, ir 
atspindžiais klaidinantis veidrodžių labirintas. 

Iliuzijų muziejus išsiskiria dar ir tuo, kad 
jame eksponuojami Lietuvos menininkų dar-
bai atspindi šių dienų aktualijas. Vienas jų - 
menininko Mariaus Skrupskio 3D paveikslas - 
suteikia galimybę kiekvienam namo lankyto-
jui prisėsti prie bendro stalo su dabartinės 

šalies valdžios atstovais. Kiti to paties meni-
ninko darbai leidžia tapti simpatiška Palangos 
undinėle ir pasinerti į jūros gelmes kartu su 
milžinišku aštuonkoju. Iliuzijų namo kieme 
svečius pasitinka kitų šalies menininkų - 
skulptoriaus Rolando Repšio ir tautodailinin-
ko Liudviko Beniušio - sukurtas fontanas, ku-
rio vandens srovė „laiko“ didžiulį riedulį. 

„Laisvalaikio“ inf.

ĮDOMYBĖS

Tarp iliuzijos ir tikrovės

Pasinerti į iliuzijas atvyko  
ir aktorė Valda Bičkutė

Iliuzijų namo atidarymo nepraleido 
verslininkas Gediminas Juodeika 

Veidrodžių  
karalystėje  

„pasiklydo“  
ne vienas  

lankytojas
Organizatorių nuotr.
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Įdomybės

tikro genijaus 

įpročių
Išgirdę žodį „genijus“, dauguma žmonių įsivaizduoja  
išskirtinį ir nuo tikrovės nutolusį žmogų. Tačiau  
psichologai tvirtina, kad daugelis genijų turėjo įpročių 
ir keistenybių, kurie yra būdingi daugumai žmonių.

Trumpas miegas

Būti „pelėda“ ne visada yra blogai. Nors 
gydytojai vienu balsu tvirtina, kad reikia mie-
goti 7-8 valandas, genijai retai paiso šios tai-
syklės. Garsus išradėjas Nikola Tesla tvirti-
no, kad miega tik pora valandų per parą ir 
kai kada dirba po 84 valandas be pertraukos. 
Istorikai sako, kad Leonardas da Vinčis (Le-
onardo da Vinci) buvo pratęs prie vadinamo-
jo antžmogio miego (mokslininkai šį reiški-
nį vadina polifaziniu miegu) - jis kas 4 valan-
das pamiegodavo 20 minučių.

Netvarkingumas

Genialių žmonių dirbtu-
vės arba kabinetai dažniausiai 
primena sąvartynus. Psicho-
logų tyrimai rodo, kad daik-
tais apkrautas stalas gali pa-
skatinti kūrybinį mąstymą (o 
netvarkingi darbuotojai daug 
dažniau renkasi naujus pro-
jektus ir užduotis). Pavyz-
džiui, Markas Tvenas (Mark 
Twain) garsėjo nevalyvumu.

Meilė  
muzikai

L.da Vinčis grojo 
keliais muzikos inst-
rumentais ir net iš-
rado savo. Galilėjus 
skambino liutnia, ir 
muzika jį įkvėpdavo 
kurti filosofinius vei-
kalus.

Ilgi pasivaikščiojimai

Kai kurios geros idėjos didžiuosius mąstytojus, 
tokius kaip Siorenas Kjerkegoras (Soren Kierkega-
ard) ir Čarlzas Dikensas (Charles Dickens), aplan-
kydavo vaikštinėjant. S.Kjerkegoras skubėdavo namo 
užrašyti savo minčių, L.van Bethovenas eidamas 
pasivaikščioti visada pasiimdavo pieštuką ir blokno-
tą. P.Čaikovskis išsiugdė įprotį kasdien vaikščioti dvi 
valandas ir net įsivaizdavo, kad susirgs, jei praleis 
bent vieną pasivaikščiojimą.

Atletiškas kūno sudėjimas

Sportininko, nesugebančio suregzti sakinio, 
stereotipas ne visada yra teisingas. Pavyzdžiui, 
Pitagoras buvo boksininkas. Ir visai neatsitiktinai 
Senovės Graikija buvo daugybės filosofų ir olim-
pinių žaidynių tėvynė: graikai manė, kad atletiškas 
kūno sudėjimas yra tikro lyderio požymis. Aristo-
telis taip pat manė, kad sportas arba žaidynės yra 
artimiausi „kontempliacijai“, nes yra ne priemonė 
tikslui pasiekti, o naudingi pačiam žmogui.

11

Leonardas da Vinčis 
(Leonardo da Vinci)
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Asmeninis dienoraštis

L.da Vinčis, Volfgangas Amadėjus 
Mocartas (Wolfgang Amadeus Mozart), 
Virdžinija Vulf (Virginia Wulf) ir daugy-
bė kitų talentingų žmonių garsėjo tuo, 
kad savo mintis ir pastabas užsirašinė-
davo. Prancūzų dailininkas Eženas De-
lakrua (Eugene Delacroix) apie savo 
dienoraštį kartą pasakė: „Aš vėl po ilgos 
pertraukos ėmiau rašyti dienoraštį. Man 
tai yra būdas nusiraminti po susierzini-
mo, kuris mane kamavo tokį ilgą laiką.“

ĮDOMYBĖS 

Parengė Milda KUNSKAITĖ

tikro genijaus 

įpročių
Išgirdę žodį „genijus“, dauguma žmonių įsivaizduoja 
išskirtinį ir nuo tikrovės nutolusį žmogų. Tačiau 
psichologai tvirtina, kad daugelis genijų turėjo įpročių
ir keistenybių, kurie yra būdingi daugumai žmonių.

Neįskaitoma rašysena

Jei kas nors žmogui sako, kad jo rašysena yra neįskaitoma, tai reikia 
vertinti kaip komplimentą. Tyrimai rodo, kad talentingi žmonės dažnai 
rašo baisiai, nes jų smegenys dirba greičiau negu rankos.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kava rytais

Neužginčysi, L.van Bethovenas (L.van Beethoven) tikrai 
buvo muzikos genijus, tačiau jo reikalavimai buvo labai spe-
cifiniai: jis pats kiekvienam puodeliui suskaičiuodavo 60 
kavos pupelių. Bendžaminas Franklinas (Benjamin Franklin) 
dažnai leisdavo laiką kavinėse, o O.de Balzakas (H.de Balsac) 
priklausomybę nuo kavos aprašė savo kūriniuose.

Meilė gamtai

Amerikiečiai filosofai ir poetai Ralfas Voldas Emersonas (Ralph Wal-

do Emerson), Henris Deividas Toro (Henry David Thoreau) ir Robertas 

Frostas (Robert Frost) jautė didžiulę pagarbą juos supančiai gamtai. Kai 

kuriuos savo geriausius veikalus jie parašė būdami vieni, lauke.

Vienatvės pomėgis

Beveik visi genijai - intravertai, o kai kurie nuoširdžiai 
tikėjo, kad reikšmingų kūrinių galima sukurti tik vienatvėje. 
Rašytoja Džein Ostin (Jane Austin) specialiai nesutepdavo 
labai girgždančių durų vyrių, kad niekas negalėtų netikėtai 
užeiti ir pertraukti kūrybos procesą.

Volfgangas Amadėjus 
Mocartas (Wolfgang 
Amadeus Mozart)

Džein Ostin (Jane Austin)

Meilė katėms

Kaip rodo pavyzdžiai iš visos žmonijos istorijos, 
aukšto intelekto ir kūrybingi žmonės yra kačių my-
lėtojai. Pavyzdžiui, pūkuotąsias augintines dievino 
Salvadoras Dali, Anri Matisas (Henri Matisse) ir Er-
nestas Hemingvėjus (Ernest Hemingway). Tyrimai 
rodo, kad kačių šeimininkai paprastai pasižymi aukš-
tesniu IQ ir yra labiau išsilavinę.
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KaleidosKopas

Nors iki Kalėdų dar pusė metų, viso pasau-
lio Kalėdų seneliai praėjusią savaitę kede-
no savo barzdas ir blizgino proginius ba-
tus. Šitaip jie ruošėsi į kasmetį Kalėdų se-
nelių kongresą, vykusį liepos 24-27 d. Da-
nijos sostinėje Kopenhagoje, kur susirinko 
susipažinti vieni su kitais, pasilinksminti, 
paskleisti kalėdinę nuotaiką ir pasidalinti 
idėjomis, kaip patobulinti savo „darbą“. 

Nuo 1957 m. vykstantis renginys kviečia 
visus, kurie dirba Kalėdų seneliais. Keturių 
dienų šventė prasidėjo džiaugsminga eisena 
Kopenhagoje. Per ją Kalėdų seneliai dainavo 
dainas, dalino vaikams saldainius. Kitas tris 
dienas šventė persikėlė į šalia miesto esantį 
pramogų parką „Dyrehavsbakken“. 

Dar viena atrakcija, kuri laukė Kalėdų se-
nelių, - maudynės vandenyne. Ilgabarzdžių 
geradarių negąsdino vėsus Danijos oras - daž-
niausiai tokiu metu čia būna apie 21 laipsnį 
šilumos. Kalėdų seneliai, išsipuošę raudonais 
maudymosi kostiumėliais, šūkaudami lindo į 
vandenį ir šitaip džiugino susirinkusius mies-
tiečius ir turistus. 

Paskutinę kongreso dieną danų Kalėdų 
senelių komanda susirungė su tarptautine 
Kalėdų senelių komanda olimpinėse rungty-
se. Po keturias dienas trukusio susitikimo 
visi dalyviai buvo pakviesti grįžti į savo dirb-
tuves, kuriose iki pat Kalėdų ruoš žaislus, 
skaitys vaikų parašytus laiškus ir teps roges 
didžiajai kelionei Kalėdų naktį. 

Danijoje pasklido Kalėdų nuotaika

Kalėdų senelių kongresas Danijoje 
vyksta kasmet nuo 1957 m.

EPA-Eltos nuotr.
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Grupė lobių ieškotojų iš Didžiosios 
Britanijos aptiko nuskendusį laivą, kuria-
me gali būti keturios tonos aukso, priklau-
siusio nacistinei Vokietijai. 

Bendrovės „Advanced Marine Servi-
ces“ atstovai mano, kad už 120 mylių į 
pietryčius nuo Islandijos jų rastas objektas 
yra vokiečių laivas „SS Minden“, kuris 
1939 metų rugsėjo mėnesį gabeno auksą 
iš Pietų Amerikos į Vokietiją ir buvo nu-
skandintas Adolfo Hitlerio (Adolf Hitler) 
įsakymu, kai jį aptiko britų kariškiai.

Britai laukia Islandijos valdžios leidimo 
atidaryti laive esantį konteinerį. Manoma, 
kad jame yra aukso, kurio vertė viršija 100 
milijonų svarų sterlingų (apie 112 milijonų 
eurų). Lobių ieškotojai įsitikinę, kad rastas 
auksas turi priklausyti jiems.

Pavasarį Reikjavikas pareiškė esąs su-
sirūpinęs dėl britų nesankcionuotų veiksmų 
Islandijos teritoriniuose vandenyse. Pasie-
niečiai pastebėjo „Advanced Marine Servi-
ces“ komandą, dirbančią Norvegijoje išsi-
nuomotame laive „Seabed Constructor“. 
Britai negalėjo suprantamai paaiškinti, kuo 
jie užsiima. Pasak Islandijos pakrančių ap-
saugos vadovo Georgo Larusono (Georg 
Larusson), lobių ieškotojai neturėjo leidimo 
dirbti šalies teritoriniuose vandenyse.

Pagal Islandijos įstatymus asmenims, 
radusiems aukso arba sidabro lobį šalies 
teritorijoje, valstybė kompensuoja dešim-
tadalį radinio kainos ir ieškojimo išlaidas. 
Pats auksas tampa valstybės nuosavybe. 

Aukcione Niujorke už 1,8 mln. dolerių 
(1,6 mln. eurų) parduotas maišelis su Mė-
nulio dulkėmis. Kas jį įsigijo, „Sotheby’s“ 
aukcionų namai kol kas nepraneša.

2012 metais miręs astronautas Nilas 
Armstrongas (Neil Armstrong) 1969-ai-
siais maišelyje iš Mėnulio pargabeno 
akmenukų mėginių. Ketvirtadienį buvo 
minimos 48-osios pirmojo žmogaus iš-
silaipinimo Mėnulyje metinės. Pradžio-
je aukcionų namai už maišelį, kuriame 
akmenukų jau nėra, o tik Mėnulio dul-
kių likučiai, tikėjosi iki 4 mln. dolerių 
(3,5 mln. eurų). 

Maišelis pasibaigus misijai buvo klai-
dingai pažymėtas ir vos neatsidūrė tarp 
šiukšlių. Dešimtmečius jis neatpažintas 
pragulėjo sandėliuose, kol viena JAV tei-
singumo departamento institucija jį par-
davė drauge su kitais objektais. Tada 995 
dolerius už maišelį sumokėjusi moteris 
dabar pateikė jį aukcionui.

Kitas aukciono objektas tuo metu par-
duotas už gerokai didesnę sumą, nei tikė-
tasi. „Apollo 11“ misijos skrydžio planas 
po devynių interesantų konkuravimo par-
duotas už 275 tūkst. dolerių (241 tūkst. 
eurų), nors aukcionų namai tikėjosi tik 40 
tūkst. (35 tūkst. eurų).

KaleidosKopas

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ 

Danijoje pasklido Kalėdų nuotaika Lobių ieškotojams 
nusišypsojo sėkmė

1,8 mln. dolerių - 
už maišelį dulkių

EPA-Eltos nuotr.



Daina filmui

„Kitoks pasaulis 2017“ tapo ir pagrindine 
minėto kūrėjo filmo „Spąstai“ garso takelio 
daina. Gegužės mėnesį Airijoje pristatytas 
filmas pasakoja skaudžius vienišos moters 
išgyvenimus, susidūrimus su asmeniniais de-
monais ir atsakymų į gyvenimo klausimus 
paieškas. 

„Pernai Dubline pristatinėjau savižudy-
bių prevencijos iniciatyvą „Nebijok kalbėti“, 
prie manęs priėjęs jaunas Airijos režisierius 
paklausė, ar negalėtų „Kitokio pasaulio“ 
naudoti savo naujai kuriamame filme. Suti-
kau, nes supratau, kad tai bus puikus impul-
sas įgyvendinti savo seną svajonę - sukurti 
tokią „Kitokio pasaulio“ versiją, kokią visą 
gyvenimą norėjau girdėti“, - sakė A.Mamon-
tovas.

Šiemet pristatyta grupės „Foje“ lyderio 
daina nuskambės ir svarbiausiame jo metų 
koncerte. Pasirodymas, kuris rengiamas 
A.Mamontovo penkiasdešimtmečio proga, 
gruodžio 17 d. vyks Vilniaus „Siemens“ are-
noje. Koncerte, į kurį jau išpirkti beveik vi-
si bilietai, nuskambės žymiausios daugiau 
kaip 30 metų aktyviai muzikuojančio atlikė-

jo, prodiuserio ir kompozitoriaus dainos. 
Kartu su dainos „Marso kanjonai“ kūrėju 
pasirodys muzikanto bičiuliai, o dauguma 
dainų skambės taip, kaip dar niekada nėra 
skambėjusios.

Legendinė grupė

Vieno populiariausių Lietuvos atlikėjo 
A.Mamontovo muzikinė karjera prasidėjo 
prieš 33 metus Antakalnio vidurinėje mokyk-
loje. Čia jis drauge su bendraminčiais sukūrė 
grupę „Sunki muzika“, kuri neilgai trukus 
buvo pavadinta „Foje“. Per 14 savo gyvavimo 
metų kultinis šalies kolektyvas išleido 9 stu-
dijinius, 3 koncertinius ir kelis geriausių dai-
nų albumus. „Foje” laimėjo visus įmanomus 
to meto muzikinius apdovanojimus. Iki šiol 
oficialiai yra parduota daugiau kaip 100 tūkst. 
šios grupės albumų kopijų - tai yra vienas 
geriausių visų laikų rezultatų Lietuvoje.

Surengusi didžiausią visų laikų koncertą 
Lietuvoje grupė „Foje” iširo 1997 metais. 
Paskutinio vilniečių pasirodymo sostinėje 
klausėsi 60 tūkst. žmonių. Šio pasiekimo iki 
šiol nėra pavykę pakartoti nė vienai Lietuvos 
grupei.

Dar būdamas grupės „Foje” nariu 
A.Mamontovas pradėjo ir savo solinę kar-
jerą. Pirmas jo solinis debiutas - 1995 me-
tais išleistas albumas „Pabėgimas” - iki šiol 
vadinamas vienu geriausių albumu nepri-

A.MAMontovAs  pristato dainos 
„Kitoks pasaulis 2017“ vaizdo klipą

Scena

Šiemet penkiasdešimtmetį švęsiantis ir išskirtinį koncertą „AM50“ surengsiantis  
Andrius MAMontovAs pristato dainos „Kitoks pasaulis 2017“ vaizdo klipą. 
Balandžio mėnesį pristatytai naujai kultinės grupės „Foje“ dainos versijai klipą sukūrė 
Airijos kino režisierius Šeinas Europa (shane Europa).

VINGIO PARKE
www.vilniausplunksna.lt

LIEPOS 30 D.

TURNYRAS '17

klausomoje Lietuvoje. Daugiau kaip 30 me-
tų aktyviai muzikinėje veikloje dalyvaujan-
čio atlikėjo diskografijoje - 13 studijinių 
solinių albumų ir dar 21 muzikinis apdova-
nojimas.

Šiemet penkiasdešimtmetį švęsiantis 
A.Mamontovas yra apdovanotas ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai medaliu”, Santarvės or-
dinu „Pro augenda concordia“, auksine 
„Jin-Jue“ taure tarptautiniame Šanchajaus 

kino festivalyje. Atlikėjas taip pat suvaidino 
4 pilno metro filmuose, o Eimunto Nekro-
šiaus spektaklyje atliko pagrindinį - Ham-
leto - vaidmenį.

„Laisvalaikio“ inf.

A.MAMontovAs  pristato dainos 
„Kitoks pasaulis 2017“ vaizdo klipą
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Hilari Svonk - moteris, 
nenusižengianti savo principams

apie darbą ir laiką sau

„Vienas dalykas, kuris niekada ne-

sikeičia, yra tai, kad man patinka sun-

kus darbas. Kai dirbu, jaučiuosi gyva 

ir laiminga. Mes labai dažnai norime 

tik duoti, duoti ir duoti. Bet kartais 

pamirštame duoti ką nors sau. Paban-

dyk iš visų 24 valandų bent vieną skir-

ti sau ir pamatysi, kaip tai pakeis tavo 

gyvenimą. Rūpintis savimi jokiu būdu 

nėra savanaudiška. Jei gali pasirūpinti 

savimi, galėsi ir kitais.“  

apie sportą
„Sportas yra mano priklausomybė. 

Tai labai svarbu ne tik mano kūnui, bet 
ir sielai. Dvi dienas per savaitę spor-
tuoju su svarmenimis. Tai ypač svarbu 
moterims, sulaukusioms 30-ies, nes 
joms pradeda trūkti kalcio. Be to, esu 
apsėsta teniso. Per savaitę žaidžiu be-
veik 10 valandų, jei tik randu tam laiko. 
Turėčiau užsiimti ir joga, kad galėčiau 
pabėgti nuo rūpesčių, bet man ji nepa-
tinka, nes sulėtina mano tempus. Nors 
kartais gal tai būtų ir ne pro šalį. Po 
treniruočių labai mėgstu pasilepinti gi-
luminiu masažu.“ 

apie makiažą

„Kasdienis mano makiažas yra la-

bai paprastas - naudoju kreminę pud-

rą, skaistalus ir užriečiu blakstienas. 

Labai dažnai gaunu kosmetikos mė-

ginėlių, todėl nesunkiai išsirenku tin-

kamiausią produktą. Kad ir kaip būtų, 

man patinka atrodyti natūraliai, todėl 

renkuosi rožinius, persikinius atspal-

vius. Be to, nemėgstu daug laiko pra-

leisti prie veidrodžio. Vertinu papras-

tumą.“ 

apie aktorystės užkulisius

„Pradėjau vaidinti būdama 15 me-

tų. Iš pradžių maniau, kad tai bus labai 

kūrybinga profesija, kad žmonėms pa-

sakosiu išskirtines istorijas, bet pate-

kusi į kino industriją supratau, kad tai 

yra verslas, kuriame reikia išmokti la-

viruoti tarp to, ką nori daryti, ir to, ką 

privalai daryti. Ir tik tada, kai supran-

ti, kad negalėsi daryti tik to, kas tau 

patinka, ir priimi realybę tokią, kokia 

ji yra, pasijunti geriau. Kinas - tai me-

nas ir komercija viename. Visada taip 

buvo ir bus. Bet svarbu, kad žmonės, 

kurie dirba kartu su tavimi, gerai iš-

manytų savo darbą ir būtų nuoširdūs.“ 

apie atlygį Holivude
„Man apmaudu, kad Holivude iki 

šiol vyrų ir moterų darbas vertinamas 
skirtingai. Nors už vaidmenį filme 
„Mergina, verta milijono“ laimėjau 
„Oskarą“ ir tai buvo jau antrasis „Os-
karas“ mano kaip aktorės kelyje, bu-
vau šokiruota, kai atlygis, siūlomas 
už vaidmenį kitame filme, buvo kur 
kas mažesnis nei tame pačiame filme 
dirbančiam aktoriui vyrui. Reikia pa-
minėti, kad pastarasis nebuvo gavęs 
nė vieno kritikų įvertinimo, jis tiesiog 
buvo „kietas“. Jam buvo pasiūlyta 10 
mln. dolerių (8,8 mln. eurų), o man - 
500 tūkst. dolerių (438 tūkst. eurų). 
Aš šio pasiūlymo atsisakiau. Kiek ži-
nau, kūrėjai susirado kitą aktorę ir jai 
sumokėjo dar mažiau.“  

n Hilari Svonk (Hilary Swank) gimė 1974 m. liepos 30 d. JAV
n Savo kaip aktorės karjerą pradėjo 1991 m.n Du kartus ji buvo apdovanota „Oskaro“ statulėlėmis kaip geriausia aktorė filmuose „Vaikinai neverkia“ ir „Mergina, verta milijono“n 1997-2007 m. buvo ištekėjusi už aktoriaus Čado Lavo (Chad Lowe)

n Pastarieji aktorės santykiai - su profesionaliu teniso žaidėju Rubenu Toresu (Ruben Torres) - truko metus. Jiedu išsiskyrė praėjusių metų birželį

dosJė

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorė HilAri Svonk (Hilary Swank) - 
tvirta, savimi pasitikinti ir aiškiai savo 
tikslo siekianti moteris. Ji ne tik dirba  
kino aikštelėje, bet ir yra sukūrusi  
unikalią drabužių liniją. liepos 30 d.  
Holivudo žvaigždė švęs 43-iąjį savo gim-
tadienį. nors aktorė iki šiol nėra sukūrusi 
šeimos, dėl to ji per daug nesijaudina  
ir tvirtina, kad viskam savas laikas.
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„Fotogenijai“ nuotr.

Interviu su aktore Inga Norkute - 41 p.

Inga norkutė:  
Esu tarsi serialo „Moterys meluoja 

geriau“ vėliava

2017 m. liepos 28 - rugpjūčio 3 d.
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už kadro

TV1  4,7 %
TV6  4,5 %
Lietuvos rytas TV  3,2 %
TV8  3 %
Info TV  2,1 %

PBK  2,1 %
NTV Mir Lietuva  1,7 %
LRT Kultūra  0,8 %
REN Lietuva  0,6 %
Liuks!  0,3 %

TV1 4,3 %
Lietuvos rytas TV  4,1 %
TV6   3,1 %
Info TV   2,8 %
NTV Mir Lietuva   2,5 %

TV8   2,3 %
PBK   1,6 %
LRT Kultūra   1,1 %
REN Lietuva   0,7 %
Liuks!   0,3 %

TV3 13,3 %

LNK 12,4 %

TV3 14,2 %

LNK 12,8 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,7 %BTV 6,5 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,1 %

LRT Televizija 
9,4 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,6 %

Kiti  
kanalai 28,2 %

Kiti  
kanalai 26,7 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,3 %

LNK televizijos žinių tarnybai nuo šiol 
vadovaus ilgametė TV žurnalistė LIgITA 
KRIsIūNAITė. Į LNK žinias moteris grįžo 
po beveik 10 metų pertraukos. LNK  
televizijoje dešimtmetį ji dirbo naujienų 
reportere, vedė žinių „Kultūros“ rubriką. 

„Džiaugiamės, kad prie LNK žinių ko-
mandos prisijungė profesionali, patyrusi žur-
nalistė, kuri bus atsakinga už LNK žinių laidų 
turinį“, - žinių tarnybos vadovę ir vyriausiąją 
redaktorę L.Krisiūnaitę pristatė LNK naujie-
nų laidas rengiančios „Žinių studijos“ direk-
torius Rolandas Agintas.  

„Negalėjau atsisakyti galimybės vadovau-
ti šiai profesionaliai žinių tarnybai, jaučiu, kad 
turiu ką nuveikti žiūrovų labui. Juk visi mes 
dirbame dėl žiūrovų. Jaučiu didelį pasitikėji-
mą, kad esu įvertinta savo buvusių darbda-
vių“, - sakė žinių tarnybos vadovė ir vyriau-
sioji redaktorė L.Krisiūnaitė.

Žurnalistė tikina, kad LNK žinių žiūrovų 
laukia malonios permainos. „Stengsimės, kad 
žinios būtų patrauklios pačiai įvairiausiai au-
ditorijai, visi rastų atsakymus į rūpinčius 
klausimus - tiek jauni, tiek patirties turintys 
žiūrovai. Permainos - jau netrukus. Stengsi-
mės dar glaudžiau bendradarbiauti su „Info 
TV“ kanalo „Info dienos“ žinių tarnyba. Su-
jungę abiejų tarnybų pajėgumus, turime di-
delį pranašumą“, - sakė L.Krisiūnaitė. 

„Be to, labai smagu grįžti į televiziją, ku-
rioje praleidau gražiausius metus, rasti tuos 
pačius žmones, kurie mane šiltai priėmė. Jau-
čiuosi čia laukiama“, - pridūrė moteris.  

L.Krisiūnaitė televizijos žurnalistikos 
karjerą pradėjo 1993-iaisiais gimtojo Panevė-
žio televizijoje, vėliau karjerą tęsė tuometi-
nėje Vilniaus televizijoje, dirbo LNK žinių 
tarnyboje, pastaruosius metus dirbo TV3 te-
levizijos žinių redaktore-prodiusere. 

LNK žinių tarnyboje - nauja vadovė 

Naujoji LNK žinių tarnybos 
vadovė Ligita Krisiūnaitė 
tikina, kad LNK žinių žiūrovų 
laukia malonios permainos

LNK nuotr.

Užsisakykite:  
www.laisvalaikis.lt/anketa

laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  2 8

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS
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- Filmuojatės jau 10-ame serialo „Mo-
terys meluoja geriau“ sezone. Kuo jūsų 
herojė Meda dar gali nustebinti?

- Nors išliksiu ta pati Meda, nustebinsiu 
daug kuo - savo pokyčiais, patirtimi, naujais 
partneriais, nuotykiais. Kai man pasakė, kad 
bus kuriamas 10-as sezonas, nudžiugau, o 
kartu ir paėmė toks juokas - nejau ir būdama 
šimto metų su lazdele dar vyrus kabinsiu?

- Meda, matyt, gerokai jau įaugo jums 
į kraują...

- Ne, nėra taip, kad susitapatinčiau su ja 
savo kasdienybėje. O ir kiti žmonės, su ku-
riais bendrauju, sako, kad aš visiškai ne Me-
da. Žinoma, tam tikrų „mediškų“ savybių tu-
riu. Juk niekur nuo savęs nepabėgsi. Bet gy-
venime esu galbūt ramesnė. 

- Kokią savybę iš savo herojės norė-
tumėte perimti?

- Optimizmą. Norėčiau visada būti „for-
moje“ kaip Meda, nestokoti žavesio. Gali bū-

ti susivėlusi, bet žavinga ir mokėti mylėti. 
Visada sakiau, kad norėčiau turėti tokią drau-
gę, kaip šis mano personažas. 

- Šis serialas ilgiausiai rodomas Lie-
tuvoje. Kaip manote, kas žiūrovą labiau-
siai paperka?

- Manau, kad charizma, lengvumas. Mūsų 
televizijos programa yra labai skurdi. Daugelis 
laidų nužiūrėtos iš Rytų arba Vakarų. Neturime 
savo idėjų. O „Moterys meluoja geriau“ - ori-
ginalus mūsų lietuviškas serialas. Jis gimė čia, 
pagal lietuviškas knygas, todėl yra toks savas. 
Juk net vaikai eina iš proto dėl jo. 

- Matyt, ir su komanda susigyvenote 
kaip su savo šeima, nors ir daug kas kei-
čiasi.

- Kai atvažiavau į 10-ą sezoną, supratau, 
kad pasiilgau tų žmonių. Iš tiesų esame kaip 
didelė šeima, nors daugelis aktorių ir keičia-
si. O aš pradėjau nuo pirmos serijos, todėl 
jaučiuosi kaip savotiška serialo vėliava.

- Ar dar dažnai praeiviai kreipiasi į 
jus Medos vardu?

- Kreipiasi vaikai, būna, kad ir dainą už-
dainuoja. Bet dabar įsigijau šunį, tai praeiviai 
dažniau žiūri į jį, o ne į mane, arba bijo priei-
ti. Man labai gerai - turiu apsaugininką.

- Serialas dažniausiai filmuojamas va-
sarą, negaila parduoti jau dešimtos va-
saros?

- Nebūtinai vasarą, būna ir žiemą. Dabar 
irgi filmuosime iki pat gruodžio. Bet, šiaip ar 
taip, vasaros nėra gaila. Vasarą aš niekur daž-
niausiai nevažiuoju, orai neblogi ir Lietuvoje - 
vėsūs, aš labai nemėgstu kepintis saulėje ir 
būti paplūdimiuose, todėl dabar planuoju išvy-
ką rudenį. Važiuosiu į Italiją pas dukterėčią. 

 - Kokius serialus žiūrite pati?
- Paskutinį žiūrėjau „Jaunasis popiežius“. 

Labai patiko. O daugiau - nelabai. Lietuviškų 
apskritai nežiūriu. Vakarais labiau mėgstu žiū-
rėti filmus internetu. Tiesa, kai rodo serialus, 
kuriuose pati vaidinu, jei turiu galimybę, pasi-
žiūriu vien dėl smalsumo. Taip galiu daryti 
išvadas, pažiūriu, ką pavyko, ko nepavyko pa-
daryti. Prieš dešimtą sezoną pasižiūrėjau „Mo-
terys meluoja geriau“ pirmąją seriją, paskui - 
ketvirto sezono seriją. Buvo įdomu pamatyti, 
kaip keičiausi. Smagu, kad nenuvylė. 

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

I.Norkutė ir „Moterys meluoja 
geriau“ - jau 10 sezonų kartu
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Matyt, būtų sunku surasti žmogų, kuris nebūtų nieko girdėjęs apie bene ilgiausiai ro-
domą lietuvišką serialą „Moterys meluoja geriau“. Mylimi ir jau gerai pažįstami herojai 
taip užkariavo žiūrovų širdis, kad jau filmuojamas 10-as serialo sezonas. Jame - tiek 
nauji, tiek žinomi personažai. Tarp jų - ir serialo senbuvė aktorė Inga norkuTė (45). 
anot aktorės, jos herojės Medos - nepataisomos optimistės ir vilioklės - ir šiemet  
lauks netikėti iššūkiai ir nuotykiai.  
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 20.30  „Moterų daktaras“  10.30  Pasaulio plaukimo 
  čempionatas

 10.05  „Komisa ras 
  Štolbergas“

 7.55  „Volkeris, Teksaso 
  reindžeris“

 19.30   „Liūtas karalius“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.50 Animacinis f. „Šunyčiai patruliai“. 9.20 
Senoji animacija. 10.15 „Prisijaukinimo menas“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Romantinė drama „Meilės 
veidas“ (N-7). 23.00 „Skandalas“ (N-7). 24.00 
„Medikopteris“ (N-7). 1.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 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! 12.15 „Komanda“. 
14.05 Skanėstas. 15.05 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 „Iš tiesų“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.30 Vakarinis kvartalas. Graikija. 22.35 
Komedija „Širli-Mirli“. 1.00 EURONEWS. 1.25 
Pasverti ir laimingi 4.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Tyrėjas Tichonovas“. 0.50 „Įkalčių paieška“. 

 Ren
7.15 „Tėvelio sūnelis“. 8.10 Žvalus rytas! 8.55 
Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos dramos“. 11.30 
Gyva tema. 12.20 Čapman paslaptys. 14.05 „Kos-
minių istorijų diena“. 14.55 Pasaulio paslaptys su 
Anna Čapman. 15.50 „Kietuolis. Žaidimas iškren-
tant“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.05 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.20 „Mainai“. 13.30 Ypatin-
gas įvykis. Apžvalga. 14.05 „Sudaužytų žibintų 
gatvė 9“. 16.30 „Šnipų žaidimai“. 18.25 Ypa-
tingas įvykis. Tyrimas. 19.50 „Kitas majoras 
Sokolovas“. 23.35 „Kurorto policija“. 1.30 „Kur-
tinys“. 3.30 „Skalikai“ . 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 7.55, 
19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Naminu-
kai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija 13.05 
Paragauk su Senkevičiumi. 13.35, 16.25 Ži-
nios. 13.50 „107 kambarys“. 14.25 „Aukštesnioji 
jėga“. 15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.10 Prie 
Tatrų. 16.40 ENTER Enea Festival 2017. 17.45 
Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.20 
Lenkiškas grilis. 19.55, 4.40 „107 kambarys“. 
20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.40 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Raganius“. 23.50 35-asis Lenkijos dainų festi-
valis Opolė’98. 0.45, 6.10 „Laukinė Lenkija“. 1.50 
Laida iš Didžiosios Britanijos. 

 TV1000
7.55 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 10.05 
„Manglehornas“. 12.00 „Veronika ryžtasi mirti“. 
14.00 „Adelė ir mumijos paslaptis“. 16.05 „Per-
ėja 2“. 18.30 „Vagišiai“. 20.10 „Didelės akys“. 
22.15 „Matrica“. 0.55 „Gyvenimas ant ratų“.  

 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. 9.40, 18.40 Garažų auksas. 
10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Alias-
ka. 21.00 Nuodų medžiotojai. 22.00 Aliaskos 
pakraštys. 23.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 14.30, 20.30 
Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00 Mano namelis 
ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinko-
je. 18.00 Neįprastas maistas. 21.00 Ekstremalios 
jachtos. 22.00 Teksaso stilius nekilnojamojo 
turto rinkoje. 23.00 Namų medžiuose gyventojai.  

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“  
(N-7).

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

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

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

13.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Liūtas karalius“ 
(N-7).

21.15 Veiksmo f. 
„A komanda“ (N-7).

0.05 Trileris 
„Tamsta gundytoja“ 
(N-14).

1.50 Veiksmo trileris 
„Klastotė“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Ogis ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Tomo ir  
Džerio šou“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 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 Komedija 

„Pagirios Las 
Vegase“ (N-14).

23.15 Veiksmo 
trileris „Užrakintas“ 
(N-14).

1.10 Kriminalinis trileris 
„Nepalaužiama 
drąsa“ (N-14).

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

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

menės daktaras 2“.
11.50 Svarbios detalės.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 2“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Nuotykių drama „Juo-

dasis auksas“ (N-14).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detekty-

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

ras Štolbergas“ (N-7).

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

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

13.50 TV serialas „Diagno-
zė - žmogžudystė“.

14.45 TV serialas 
„Voratinklis“ (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).

21.30 Veiksmo f. 
„Taikdarys“ (N-14).

23.30 Siaubo trileris 
„Velnio apsėstieji“ 
(N-14).

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

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

2.45 Veiksmo f. 
„Taikdarys“ (N-14).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Admirolas“.
12.35 „Chiromantas“ (N-7).
13.35 Merdoko paslaptys.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Keliauk 

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

(N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Chiromantas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ (N-7).
1.15 „Leningradas. Poka-

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

„Krokodilų  
koledžas“.

3.40 „Albanas“ (N-7).
4.25 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
5.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.55 Dokumentinis f. 

„Krokodilų koledžas“.
6.55 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

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 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plauki-

mo čempionatas. 
Atranka. 

12.30 „Sausasis sezonas. 
Kova dėl vandens 
Centrinėje Azijoje“.

13.30 Lietuvos patriotai. 
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 10“.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plauki-

mo čempionatas. 
Pusfinaliai ir finalai. 

20.55 „Skrajojimai mėly-
nam lauke“.

21.15 „Fedia. Trys minutės 
po didžiojo sprogimo“.

21.30 Kompozitoriaus Arvy-
do Malcio 60-mečio 
autorinis koncertas. 

23.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017. 

0.05 Dabar pasaulyje.

 18.30  „Savas žmogus“ 

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 „Juodieji meilės dei-

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

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

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

skyrius“.
21.00 „Be kaltės“ (N-14).
22.50 „Kablys“ (N-14).
0.30 „Auklė“.
1.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.10 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
2.55 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.40 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Kortų name-
lis“ (N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

rungtynės. Kauno 
„Stumbras“ - Jonavos 
„Jonava“. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Apokalipto“ (N-14).
1.20 Kriminalinis 

veiksmo f. „Kodas 
999“ (N-14).

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

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Romantinė komedija 

„Blogiau nebūna“ (1) 
(N-7).

10.30 „Siaubingi namai“.
11.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

12.00 Fantastinė 
komiška drama 
„Laimė akimirksniu“ 
(N-7).

13.55 Pinigai iš nieko.
14.55 Veiksmo nuotykių f. 

„Gintaro kambario 
beieškant“ (N-7).

17.00 „Noriu šio 
automobilio“.

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 Melodrama „Angelas 

širdyje“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Kino automobiliai“.
21.00 Pagaliau 

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

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 Nuotykių drama 
„Į pasaulio kraštą“ 
(N-14).

23.30 Andrea Bocelli 
koncertas „One Night 
in Central Park“. 
2011 m.

„PAGIRIOS LAS VEGASE“
Komedija. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Bradley Cooper, 
Ed Helms, Heather Graham.

Triukšmingas bernvakaris Las Ve-
gase pavirsta lenktynėmis su laiku, 
kai trys pabroliai atsibudę suvokia, 
kad jaunikis dingo, ir stengiasi 
vestuvių dieną laiku atvesti jį prie 
altoriaus. 

„APOKALIPTO“
VeiKsmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Mel Gibson.
Vaidina: Rudy Youngblood, Dalia 
Hernandez, Jonathan Brewer.

Filme rodomas daugiau nei prieš 3 
tūkst. metų gyvavusios taikios majų 
gentelės gyvenimas. Ją staiga už-
puola negailestingi ir žiaurūs kariai, 
ieškantys gyvų aukų savo dievams. 
Vienas jaunas vyras, jausdamas pražū-
tingą likimą, paslepia nėščią žmoną...

liepos 28 d. 

 23.30  Andrea Bocelli 
  koncertas

 15.00  „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 

 21.00  „Be kaltės“

 AnImAL PLAnET
7.25, 11.00, 20.10 Gyvenimas Veterinarijos 
universitete. 8.15, 12.50 Laukinė Europa. 9.10, 
14.40, 22.55 Laukinės Indonezijos salos. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Gy-
vūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 23.50 Kinija žur-
nalisto akimis. 18.20, 22.00 Afrikos tankmėje. 

 SPORT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio 
„Bucks“ - Toronto „Raptors“. 9.10 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 11.10 Europos 
jaunių triatlono čempionatas. Panevėžys. 11.40 
„NBA Action“. 12.10 KOK World series. SWAT. 
Alytus. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. 15.20 „Road to glory“. 15.50 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Roter-
damo „Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Klivlando „Cava-
liers“ - Toronto „Raptors“. 20.00 Pasaulio galiū-
nų čempionatas. Botsvana. 20.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. 23.30 KOK world series. Talinas. 1.40 
Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA -  
Maskvos srities „Chimki“. Antros rungtynės. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Smiginis. „World Match Play“ turnyras. 
Šeštoji diena. 10.55 „Formulė-1“. Vengrijos 
GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 12.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - 
„Real“. 14.55 „Formulė-1“. Vengrijos GP treni-
ruotė 2. Tiesioginė transliacija. 16.40 Krepšinis. 
Eurolyga. Finalas. 19.00 Futbolas. Anglijos FA 
taurės finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 21.00 
Smiginis. „World Match Play“ turnyras. Ke-
tvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 1.00, 5.05 
„Formulė-1“. Vengrijos GP treniruotė 1. 2.50 
„Trans World Sport“ žurnalas. 

 EuROSPORT
6.30, 21.00, 23.00, 5.30 FIFA futbolas. 7.00, 
13.15, 21.30, 0.45, 4.00 Futbolas. UEFA Euro-
pos moterų čempionatas. Nyderlandai. 9.30, 
16.30, 2.30 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. 
Vengrija. 15.30, 23.45 Dviračių sportas. „Tour 
de France“. 20.55, 23.40 Eurosport žinios. 23.30 
Sporto linksmybės. 

„TAIKDARYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: Frederic Forestier.
Vaidina: Dolph Lundgren, Michael Sarrazin, Montel Williams.

Buvęs Jungtinių Valstijų karinių pajėgų pulkininkas užgrobia branduoli-
nių raketų paleidimo šachtą. Buvo manoma, kad Daglasas Merfis žuvo 
karo Persijos įlankoje metu, tačiau jis gyvas, siekia atkeršyti Jungtinių 
Valstijų prezidentui, kuris, jo manymu, paliko jį likimo valiai priešo teri-
torijoje. Raketos nukreiptos į Vašingtoną.

„mEILĖS VEIDAS“
Romantinė dRama. JAV. 2012.
Režisierius: Arie Posin.
Vaidina: Annette Bening, 
Ed Harris, Robin Williams.

Nikė išgyvena svarbiausio žmo-
gaus netektį. Garetas buvo jos 
gyvenimo meilė, tad susitaikyti 
su tuo, kad jo nebėra, labai sunku. 
Visi daiktai, žmonės, įvykiai prime-
na vien tik jį. 

LnK
21.00

TV8
21.00

TV6
22.30

BTV
21.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenu galimasis 

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

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

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

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

11.00 Drama „Titanikas“ 
(N-7).

14.55 Komedija 
„Užsispyrusi  
blondinė 2“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Nuotykių komedija 

„Guliverio kelionės“ 
(N-7).

21.10 Trileris „Šeima“ 
(N-14).

23.30 Fantastinis trileris 
„Išeities kodas“ 
(N-14).

1.15 Veiksmo f. „A 
komanda“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
6.55 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.20 Animacinis f. 

„Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.05 „Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 „Kung Fu triušis. 

Ugnies valdovas“.
12.00 Nuotykių komedija 

„Šaunioji beždžionė“.
13.50 Veiksmo komedija 

„Ieškokit Gudručio. 
Briusas ir Loidas 
siautėja“ (N-7).

15.20 Pričiupom! (N-7).
15.50 Nuotykių f. 

„Žmogus, kuris tapo 
karaliumi“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Monst-

rai prieš ateivius“.
21.20 Komedija „Storulis 

ringe“ (N-7).
23.30 Nuotykių komedija 

„Trise valtimi, 
arba be irklo“ (N-7).

1.30 Veiksmo trileris 
„Užrakintas“ (N-14).

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

draugai“.
7.35 „Šervudo padauža 

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

sau lio gyventojai“. 1 d. 
13.05 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 5 d. 
14.05 „Džesika Flečer 3“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Meilė - tik tai, 

kas tikra“. Ingos 
Valinskienės koncertas.

22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Velniop tą Sarą 

Maršal!“ (N-14).
24.00 „Trumposios žinios.

 22.10  „Velniop tą Sarą 
  Maršal!“

 11.00  „Titanikas“

ŠeŠtadienis

„GULIVERIO KELIONĖS“
Nuotykių komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Rob Letterman. 
Vaidina: Jack Black, Emily Blunt, Amanda Peet.

Dešimt metų Lemuelis Guliveris dirba Niujorko laikraščio pašto skyriuje. 
Kartą jį išsiunčia rengti reportažo į Bermudų trikampį. Guliverio laivas 
sudūžta, bet jis išsigelbėja ir patenka į nykštukų salą. Šie už jį mažesni 
net dvylika kartų. Pirmą kartą gyvenime Guliveris pajunta, kad juo ža-
vimasi, kad jį gerbia. Nuotykiai mažaūgių karalystėje prasideda! 

rekomenduoja

„ŽAIDĖJAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009. 
Režisieriai: Brian Taylor, 
Mark Neveldine. 
Vaidina: Gerard Butler, 
Amber Valletta, Michael C.Hall.

Keiblas - nuteistas nusikaltėlis ir 
visame pasaulyje žinomo tinklinio 
žaidimo „Žudikai“ ypatingasis ka-
rys. Žaidimo, kurio žaidėjai valdo 
kiekvieną kalinių mintį ir judesį, pa-
grindinis prizas - laisvė, o bausmė - 
mirtis. Nusprendęs pasitraukti iš 
žaidimo, Keiblas sužlugdo žaidimo 
kūrėjo Keno Kastlo planus.

„TRISE VALTIMI,  
ARBA BE IRKLO“
Nuotykių komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Steven Brill. 
Vaidina: Matthew Lillard, 
Seth Green, Nadine Bernecker.

Nuo vaikystės draugavo keturi vai-
kinai, tačiau vienas jų mirė. Slėptu-
vėje ant medžio jie randa draugo 
nubraižytą žemėlapį, kur pažymėta 
ypatinga vieta, pagal kurią galima 
atsekti legendinio plėšiko Kuperio 
pėdsakus. 1971 metais jis iššoko iš 
lėktuvo su 200 tūkst. dolerių išpirka 
ir dingo be žinios. 

„KABLYS“
drama. JAV. 2012. 
Režisierius: James Ponsoldt. 
Vaidina: Mary Elizabeth Winstead, 
Aaron Paul, Nick Offerman.

Istorija apie jauną mokytoją, kuri su 
savo sutuoktiniu įklimpsta į alkoho-
lio liūną. Galų gale, neapsikentusi vis 
prastėjančio gyvenimo, ji apsilanko 
anoniminių alkoholikų susitikime. 
Nors jos sutuoktinis piktavališkai šį 
klubą pavadina nevėkšlų susibūrimu, 
mokytoja į tai nekreipia dėmesio.

BTV
22.00

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Animacinis f. „Le-
genda apie Korą“ (N-7). 8.00 Teletabiai. 8.30 
Animacinis f. „Mano mažasis ponis“. 9.30 
Animacinis f. „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 11.30 Svajonių 
sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 Tėtis 
namuose (N-7). 14.55 Džeimio Oliverio kuli-
narinės kelionės. 15.55 „Detektyvė Fišer“ (1) 
(N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 19.05 Romantinė 
drama „Kai šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama 
„Saldžioji aistra“ (N-7). 22.55 Romantinė drama 
„Meilės veidas“ (N-7). 0.40 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7). 1.35 „Detektyvė Fišer“ (1) (N-7). 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10 Vaikų klubas 
7.50 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 
Idealus remontas. 10.05 Vaikų klubas. 10.20 Ska-
nėstas. 11.25 „Aivazovskis. Ant bangos“. 12.25 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 14.00, 16.55 
„Išeiti, kad sugrįžtum“. 16.30 Vakaro naujienos. 
18.00 Trys akordai. 20.50 Laikas. 20.20 „Triguba 
apsauga“. 22.15 Šiandien vakare. 23.40 Susituo-
kime. 0.35 Kartu su visais. 1.25 EURONEWS.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.40, 14.20 „Kraustymasis“. 20.50 
„Kavalierius su pana“. 0.40 „Įsimylėjęs savo noru“. 

 REN
7.05 „Kareiviai“. 8.45-12.15 Kviestinė vakarienė. 
13.10 Pažink mūsiškius. 13.55 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 14.40 „Mintransas“. 15.25 Sąžiningas 
remontas. 16.05 Pati naudingiausia programa. 
17.00 „Pėdsekiai“. 19.25 Prajuokink komiką. 
20.00 „Įslaptinti sąrašai. 7 mirtinos nuodėmės, 
kurios valdo pasaulį“. 21.50 Michailo Zador-
novo koncertas. 23.35 „Kriminaliniai žaidimai“. 

LNK
23.30

TV3
19.30

TV1
0.15

 21.20  „Storulis ringe“
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6.45 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Pavariau (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 BBC dokumentika. 
„Milžiniški gyvūnai“.

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 Muzikinė 
kaukė. Vedėjas 
A.Ramanauskas

22.00 Veiksmo trileris 
„Žaidėjas“ (N-14).

23.50 Veiksmo trileris 
„Anakonda 4.  
Kraujo žymės“ 
(N-14).

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

3.00 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Grilio skanėstai.
9.35 „Likimo melodija“.
10.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Leningradas. Poka-

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

Rimu Kurtinaičiu. 
Vedėjas M.Jančius.

18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Šiandien kimba. 

Laida žvejams. 
21.30 „MMA „King of the 

Cage“. Vasaros turas. 
Kovų narvuose turny-
ras. Lietuva. 2017 m. 

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
1.10 „Merdoko paslaptys“.
2.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

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

mo čempionatas. 
Atranka. Tiesioginė 
transliacija.

12.30 „Ponas Selfridžas 3“.
14.00 Aurelijaus Globio 

jubiliejinis koncertas.
15.15 Durys atsidaro. 
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Dokumentinis f. 

„Bliuzas. Muzikinės 
kelionės“. 2 d. 

18.30 Pasaulio plauki-
mo čempionatas. 
Pusfinaliai ir finalai. 
Tiesioginė transliacija..

21.15 Komiška drama 
„Didvyriai“ (N-7).

23.05 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Romantinė drama 

„Mano liūdna meilės 
istorija“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neatskleistos Tan-

zanijos paslaptys“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Neatskleistos 

Tanzanijos  
paslaptys“.

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

Anos Olson receptai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
15.10 „Širdele mano“ 

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

Jos didenybė 
Kiosem“.

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

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.15 „Kablys“ (N-14).
1.50 „Be kaltės“ (N-14).
3.25 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

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

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

(N-7).
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Bearas 

Gryllsas. Išlikimas 
(N-7).

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

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

protai. Kitapus 
sienų“ (N-7).

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

(N-7).
21.00 Planetos talentai 

(N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo f. 
„Ordino paslaptis“ 
(N-14).

0.15 Fantastinis 
veiksmo f.  
„Bėgantis labirintu“ 
(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 Melodrama 

„Angelas širdyje“.
14.30 „Kino 

automobiliai“.
15.00 Animacinis f. 

„Aviukas Šonas“.
16.30 „Noriu šio 

automobilio“.
17.30 Romantinė 

komedija  
„Blogiau  
nebūna“ (1) (N-7).

18.30 Šeimos vakaras. 
„Zambezija“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“ (1).

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

22.55 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.25 Romantinė 
komedija „Meilė 
Ibizoje“ (N-14).

0.25 Nuotykių drama 
„Į pasaulio kraštą“ 
(N-14).

 24.00  „Mano liūdna 
  meilės istorija“

 16.50  „Leningradas. 
  Poka rio gatvės“

 1.30  „Visa menanti“  21.00  Pink koncertas 18.50  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMAliepos 29 d. 

 NTV Mir
7.05 Akistata. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Pagrindinis ke-
lias. 9.25 Protingas namas. 10.20 Gaminame 
su A.Zyminu. 10.50 Gyvas ir negyvas maistas. 
11.45 Buto klausimas. 12.50 Rusiškas grožis. 
13.50 Tu - šaunuolis! 16.20 „Kartą“. 17.00 
„Milijono verta paslaptis“. 19.30 Tu nepa-
tikėsi. 20.20 Detektyvas „Kuomet aš mesiu 
gerti...“ 22.20 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
23.55 „Bjaurybės“. 1.50 „Kurtinys“. 3.50 
„Skalikai“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.35 Lenkiškų dainų muziejus. 
11.50 Polonija 24. 12.10 Sveika, Polonija. 
12.45 Su Andrusu po Galiciją. 13.15 „Tėvas 
Mateušas“. 14.10 „Raganius“. 15.05 Šeima - 
viena namuose. 15.55 Okrasa laužo taisykles. 
16.25 Pažink savo gamtą. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „Aukštesnioji jėga“. 
19.50 „Rančos“ gimtadienyje. 20.40, 2.45 Ani-
maciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 XVIII Pasaulio Polonijos vasaros 
žaidynės Torunė 2017. 23.25, 5.25 „Pornogra-
fija“. 1.25 Sveika, Polonija - muzikaliai... 

 TV1000
6.10 „Puikybė ir prietarai“. 8.40 „Matrica“. 
11.20 „Gyvenimas ant ratų“. 13.20 „Didelės 
akys“. 15.30 „Puikybė ir prietarai“. 18.00 „Dra-
kono širdis“. 20.10 „Vedybų planuotoja“. 22.15 
„Matrica. Perkrauta“. 0.55 „Pasimatymas“. 

 DiscoVery 
7.25 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10, 18.10 Alias-
ka. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Sandoriai, ratai ir vagystės. 
11.20 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Senienų medžiotojai. 13.35 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 14.30 Megapervežimai. 15.25 Išgyventi 
su Edu Stafordu. 16.20 Legenda apie krokodilų 
auksą. 17.15 Aukso karštinė. 19.05 Aliaskos pa-
kraštys. 20.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 21.00 Akropolio istorija. 22.00 Legen-
da apie krokodilų auksą. 23.00 Mirtinas laimikis. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbu-
čių verslas. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelionė 
automobiliu. 16.00 Neįprastas maistas. 18.00 
Iškyla gamtoje. 20.00 Laivelių pirkimas. 21.00, 
1.00 Salų tyrinėtojai. 22.00 Paslaptingieji van-
denys. 23.00 Ekstremalieji vandens parkai. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 8.15 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 9.10 Tvenkiniai. 10.05 
Liūtė karalienė. 11.00 Laukinė Europa. 12.50 
Laukinės Indonezijos salos. 15.35, 0.45 Kino-
logijos įvadas. 17.25 Gyvenimas Veterinarijos 
universitete. 18.20 Vilkiukų auginimas. 20.10 
Tasmanijos tigro medžioklė. 22.00 Rusijos 
tigro medžioklė. 22.55 Akvariumų verslas. 

 sPorT1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Klivlando 
„Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 9.10 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 9.40 Čempionai 
LT. Graplingas. Palanga. 1 d. 10.10 Vieningoji 
krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Mas-
kvos srities „Chimki“. Pirmos rungtynės. 12.10 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžioji Brita-
nija. 14.10 Lengvoji atletika. Čekija. 4 etapas. 
„Golden Grand Prix“. 15.20 ATP. Miunchenas. 
Pirmasis pusfinalis. Vienetai. 17.10 „Road to 
glory“. 17.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 18.00 KOK World series. Vilnius. 1 
d. 20.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valen-
cia“. 22.20 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Čempionų kelias. Maskvos „Spartak“ - Permės 
„Amkar“. 0.20 KOK World series. Vilnius. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Smiginis. „World Match Play“ turnyras. Ke-
tvirtfinalis. 10.55 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
11.25 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
11.55 „Formulė-1“. Vengrijos GP treniruotė 3. 
Tiesioginė transliacija. 13.10, 16.15 Boksas. 
14.55 „Formulė-1“. Vengrijos GP kvalifikacija. 
Tiesioginė transliacija. 17.30 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Monakas. 19.35 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP kvalifikacija. 21.00 Smiginis. 
„World Match Play“ turnyras. Pusfinalis. Tie-
sioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Finalas. 3.00 „Formulė-1“. Di-
džiosios Britanijos GP lenktynių apžvalga. 4.00 
Boksas. Andrienas Broneris - Danny Garcia. 
Tiesioginė transliacija. 5.30 Boksas. Jermallas 
Charlo - Jorge Sebastianas Heilandas. 

 eurosPorT
6.00, 14.45, 18.30, 21.00, 4.00 Futbolas. UEFA 
Europos moterų čempionatas. Nyderlandai. 
8.15 Dviračių sportas. „Tour de France“. 9.15 
Sporto linksmybės. 9.30, 23.45, 2.30 Plauki-
mas. Pasaulio čempionatas. Vengrija. 13.30 
Šuoliai į vandenį. Pasaulio čempionatas. Ven-
grija. 16.30, 5.30 Dviračių lenktynės. Ispanija. 
20.55, 23.40 Eurosport žinios. 1.15 Jojimas. 
Vokietija. 

 12.00   Bearas Gryllsas. 
  Išlikimas
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 11.50  Herbas arba 
    skaičius

 12.30  Opera „Pilėnai“ 15.10    „Folčio 
     viešbutis 1“

 

 9.00  „Ponas Bynas“ 15.20  „Kol tu miegojai“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Animacinis f. „Le-
genda apie Korą“ (N-7). 8.00 Teletabiai. 9.00 
Animacinis f. „Mano mažasis ponis“. 9.30 
Animacinis f. „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Vasaros gidas. 11.30 
Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 
Tėtis namuose (N-7). 15.00 Itališki Džeimio 
Oliverio atradimai (1). 16.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 19.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Komedija „Pasimatymas su 
meile“ (N-7). 22.50 Drama „Saldžioji aistra“
(N-7). 0.40 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 1.35 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 

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

 PBK
5.50, 2.40 EURONEWS. 6.15, 11.15 Naujienos. 
6.25 Kontrolinis pirkinys. 6.45 Vaikų klubas: 
7.00 Šventinis koncertas. Rusijos federacijos 
karinio jūrų laivyno diena. 10.00 Šventinis 
paradas skirtas Rusijos federacijos karinio jūrų 
laivyno dienai paminėti. 11.45 Fazenda. 12.35 
„Krikštatėvis“. 20.20 Kas nori tapti milijonie-
riumi?. 21.50 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
0.15 Laikas. 0.45 Nuotykių f. „Gyvenama sala“. 
3.05 Detektyvas „Juodasis princas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Kavalierius su pana“. 8.20 Pats sau reži-
sierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 
Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 
13.00, 14.20 „Penelopė“. 21.45 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 Rusiškas vaira-
vimas. 8.35 „Kiekvienam po katinėlį“. 9.30 „V 
ir M“. 10.25 Žiūrėti visiems! 10.50 Prajuokink 
komiką. 14.50-18.15 „Tikri“. 21.40 Michailo 
Zadornovo koncertas. 0.35 „Antplūdis 2017. 
DDT“. 1.50 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome 
namie! 10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos 
stebuklai. 11.50 Sodininkų atsakas. 12.55 Va-
žiuosime, pavalgysime! 13.50 Tu - šaunuolis! 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 
18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.30 Tu ne-
patikėsi! 20.20 „Žaidimas. Revanšas“. 22.15 Eks-
trasensai prieš detektyvus. 23.50 „Bjaurybės“.  

 TV PolonIa
7.25 „Vaiko garbė“. 8.35 Giminės saga. 8.50 
Reportažas. 9.00 „Esame rojuje“. 9.25 Laida iš 
Didžiosios Britanijos. 9.45 Lenkų pasakos ir 
sakmės. 10.00 Telerytas. 10.25 Grūdas. 10.55 
Žodžių žaidimas. 11.20 Pasakų šalyje. 11.45 
Vaikų dainų festivalis Sosnovece. 12.10 „Šimtas 
minučių atostogų“. 12.35 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir 
dangaus. 14.00 Šv. Mišios. 15.40 XVIII Pasaulio 
Polonijos vasaros žaidynės Torunė 2017. 17.15 
Turistinė kelionė. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.20 
Lenkija su Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „Seserys“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.25, 
2.20 Žodžių žaidimas. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40, 
5.10 „Valanda „W“. 0.10 Z.Sosnickos rečitalis.  

 TV1000
10.50 „Pasimatymas“. 12.30 „Vedybų planuotoja“. 
14.30 „Gladiatorius“. 17.30 „Septyneri metai Tibete“. 
20.10 „Londono bulvaras“. 22.10 „Matrica. Revoliu-
cijos“. 0.40 „Fruitveilo stotis“. 2.20 „Manglehornas“.  

 DIscoVeRy 
9.10 Superautomobiliai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Legenda apie krokodilų auksą. 
11.50 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 
Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 
17.15 Robotų kovos. 18.10 Svajonių automobiliai. 
19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 Perdirbimas. 
21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 22.00, 3.40 
Įgulos karas su brakonieriais. 23.00, 4.30 Liūtų 
prigimtis. 24.00 Rykliai. 1.00 Supervilkikai. 

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 1959 m. Airs-
tream Globester. 12.00, 18.00, 1.30 Aliaskos gidas. 
13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų medžiuo-
se gyventojai. 16.00 Gyvenimas ant ežero. 17.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 20.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 22.00, 4.00 Nežinoma 
ekspedicija. 23.00 Kelionė į Naująją Zelandiją.

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

žmogus - voras“ 
(N-7).

7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“ 

(N-7).
9.00 „Kobra 11“ (N-7).
10.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
11.00 Muzikinė komedija 

„Mapetai. Antra 
dalis“ (N-7).

13.05 Fantastinė nuotykių 
komedija „Volterio 
Mičio slaptas  
gyvenimas“ (N-7).

15.20 Romantinė komedija 
„Kol tu miegojai“ 
(N-7).

17.25 TV serialas 
„Pakeliui į Balį“ 
 (1) (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Išlikimo 

kovos. 2017. 
Tiesioginė  
transliacija (N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Jūrų pėstininkas 4. 
Judantis taikinys“ 
(N-14).

23.15 Siaubo f. „Vatikano 
įrašai“ (S).

1.00 Trileris „Šeima“ 
(N-14).

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir 

Džerio šou“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.55 Nuotykių filmas 

šeimai „Nensė Driu“.
11.55 Veiksmo komedija 

„Atsarginių suolelis“ 
(N-7).

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.05 „Pričiupom!“ (1).
14.35 Fantastinis trileris 

„Speigo banga“ 
(N-7).

16.25 Nuotykių f. 
„Griausmingieji 
Čarlio angelai“ 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo ir nuotykių f.

„Prezidento  
medžioklė“ (N-7).

22.20 Kriminalinis trileris 
„Šerlokas Holmsas“ 
(N-7).

0.50 Komedija „Storulis 
ringe“ (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“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
10.00 „Karalius 

Strazdabarzdis“.
11.00 „Šunų ABC 3“.
11.50 „Plėšrūnai“. 6 d.
12.40 „Nepaprastos 

pelėdų galios“.
13.35 „Mis Marpl“. „Vienu 

pirštų spragtelėjimu“ 
(N-7).

15.10 „Folčio viešbutis 1“.
15.45 Žinios.
16.00 „60 akimirkų“.
17.30 Žinios.
18.05 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“ (N-7).
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Komedija „Vasara 

Romoje“ (N-7).
23.35 Trumposios žinios.
23.40 Drama „Mane 

mylintys atvažiuos 
traukiniu“ (N-14).

6.35 Galiūnų čempionų 
lyga. Olandija.  
2016 m.

7.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

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

čempionato etapas 
Kuršėnai. 2017 m.

10.05 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.35 BBC dokumentika. 
„Gyvūnų vilionės“.

11.50 Herbas arba 
skaičius.

13.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

13.35 Pramoginis sveikini-
mų 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).

21.40 Nuotykių f. 
„Nibelungų lobis“ 
(N-7).

0.05 „Akloji zona“ (N-14).
1.55 Veiksmo trileris 

„Žaidėjas“ (N-14).
3.20 „Anakonda 4. Kraujo 

žymės“ (N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Karo 

veteranas“ (N-7).
12.45 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.50 „Dykumos“.
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“ 

(1) (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

gydytoju Alvydu 
Repečka. Vedėjas 
M.Jančius.

18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

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

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

1.10 „Vera. Karo 
veteranas“ (N-7).

2.55 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kompozitoriaus Arvydo 

Malcio 60-mečio auto-
rinis koncertas.

8.00 Stop juosta.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. 8 d.
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. „Mijė“.
10.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. Atranka. 
Tiesioginė transliacija 
iš Budapešto.

12.30 Opera „Pilėnai“ 
Trakų pilyje.

14.00 Šventadienio mintys.
14.25 Mažesnieji broliai. 
15.00 Kryžių kalno atlaidai. 

Tiesioginė transliacija.
16.45 Mūsų miesteliai. 

Plateliai. 2 d.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. Finalai. 
Tiesioginė transliacija.

21.15 Ieva Narkutė sutinka 
Lietuvos valstybinį 
simfoninį orkestrą.

22.40 Skambantys 
pasauliai. Svečias - 
Lawrence Brownlee.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Mūsų miesteliai. 

Plateliai. 2 d.

 12.45   „Moterų daktaras“

laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  2 8 47

liepos 30 d.

 14.10  „Didžioji 
    skruzdėlyčių  karalystė“

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

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Veterinarijos klinika. 8.15 Liūtė ka-
ralienė. 9.10 Laukinė Europa. 10.05 Šunų gel-
bėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 Gyvūnų 
gelbėjimas. 12.50 Laukinės Indonezijos salos. 
15.35 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 17.25 
Kinologijos įvadas. 18.20, 22.00 Namai medžiuo-
se. 19.15 Teisingumas Teksaso valstijoje. 20.10 
Šuns gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Ma-
drido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Finalas. Trečios 
rungtynės. 9.00 „Road to glory“. 9.30 Čempionai LT. 
Graplingas. Palanga. 2 d. 10.00 Vieningoji krepšinio 
lyga. Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos srities 
„Chimki“. Antros rungtynės. 12.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Norvegija. 6 etapas. 14.00 Lengvoji 
atletika. Ispanija. 5 etapas. „Golden Grand Prix“. 
17.20 Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas. 
18.00 KOK World series. Vilnius. 2 d. 20.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - 
Valensijos „Valencia“. Finalas. Ketvirtos rungtynės. 
22.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - FC „Groningen“. 
24.00 KOK World series. Vilnius. 2 d. 2.00 Lengvoji 
atletika. Ispanija. 5 etapas. „Golden Grand Prix“. 5.20 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 1 etapas.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Boksas. Andrienas Broneris - Danny Gar-
cia. 8.30 Boksas. Jermallas Charlo - Jorge 
Sebastianas Heilandas. 10.00, 18.00 Smigi-
nis. „World Match Play“ turnyras. Pusfinalis. 
13.00 Boksas. 13.25 „Formulė-1“. Vengrijos 
GP kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. Vengrijos 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.10 
Boksas. Andrienas Broneris - Danny Garcia. 
21.00 Smiginis. „World Match Play“ turnyras. 
Finalas. Tiesioginė transliacija. 23.00 Motos-
portas. Nascar 400 mylių lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 1.30 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
2.00 Boksas. Victoras Ortizas - Saulas Corralas. 
Tiesioginė transliacija. 4.00 „Formulė-1“. Veng-
rijos GP lenktynės. 

 euroSPort
7.00, 17.45, 21.00 Futbolas. UEFA Europos 
moterų čempionatas. Nyderlandai. 9.30, 13.00, 
16.30 Automobilių lenktynės. „Blancpain“ iš-
tvermės serija. Belgija. 10.30, 23.45 Plaukimas. 
Pasaulio čempionatas. Vengrija. 14.00 Šuoliai 
nuo tramplino. Vasaros „Grand Prix“ serija. Vo-
kietija. 15.30 Šuoliai į vandenį. Pasaulio čempi-
onatas. Vengrija. 20.55, 23.40 Eurosport žinios. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neatskleistos 

Tanzanijos paslaptys“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

Nepažįstami kraštai 
(1).

15.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 Komedija 

„Viktoras“.
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Pokyčiai“ (N-14).
23.10 Veiksmo f. 

„Sąžiningas žaidi-
mas“ (N-7).

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

(N-14).
3.50 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
(1).

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

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias 

(N-7).
7.30 Jokių kliūčių! 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Bearas Gryllsas. 

Išlikimas (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias 

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

(N-7).
18.00 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“  
(N-7).

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Vengrijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.10 „Vikingai“ 

(N-14).
0.15 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 „Kino 
automobiliai“.

9.30 Dokumentinis f. 
„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“ (1).

10.30 „Noriu šio 
automobilio“.

11.30 Romantinė 
komedija  
„Blogiau nebūna“  
(1) (N-7).

12.30 „Siaubingi 
namai“.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinis f.

„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

15.45 Dokumentinis f. 
„Samsara“  
(N-7).

17.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

18.00 Melodrama
„Angelas širdyje“.

19.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„88 minutės“  
(N-14).

22.55 Pinigai
iš nieko.

23.55 „Siaubingi 
namai“.

„niBelunGŲ loBiS“ 
Nuotykių filmas. Vokietija. 2008. 
Režisierius: Ralf Huettner. 
Vaidina: Benjamin Sadler, Bettina Zimmermann, Hark Bohm.

 Vokietijos kino kūrėjų nuotykių filmas.  Nibelungų lobis laikomas vienu 
didžiausių žmonijos istorijoje. Eikas pasiduoda pagundai jį surasti. Jis 
nori įrodyti, kad lobis iš tiesų egzistuoja. Kartu su mokslininke Katerina ir 
patrakėliu Justu jis leidžiasi į žygį po Europą. Ar ši trijulė ras tai, ko ieško? 

BtV
21.40

„JŪrŲ PĖStininKAS 4. 
JuDAntiS tAiKinYS“
Veiksmo trileris. JAV. 2015.
Režisierius: William Kaufman. 
Vaidina: Mike Mizanin, Melissa
Roxburgh, Josh Blacker.

Džeikas Karteris paskiriamas 
apsaugoti „vertingą krovinį“ - 
patrauk lią išdavikę, kuri bando 
atskleisti korumpuotą armijos gy-
nybos rangovą.

„SĄŽininGAS ŽAiDimAS“ 
Veiksmo filmas. JAV. 1995. 
Režisierius: Andrew Sipes. 
Vaidina: Steven Berkoff, William
Baldwin, Cindy Crawford.

Majamio advokatė netikėtai tampa 
gyvu taikiniu. Jos pėdomis sekantys 
žudikai - buvę KGB operatyvininkai, 
kuriems Keitė užkirto kelią prie mi-
lijardų dolerių versmės. Detektyvas 
Maksas, suvokdamas padėties be-
viltiškumą, ryžtasi ją apginti.

„ŠerloKAS HolmSAS“ 
krimiNaliNis trileris. JAV, 
Vokietija. 2009. 
Režisierius: Guy Ritchie. 
Vaidina: Robert Downey Jr., 
Jude Law, Rachel McAdams.

Naujausiame „Šerloke Holmse“ gar-
siausias istorijoje seklys Holmsas 
kartu su artimiausiu draugu Vot-
sonu stoja į kovą, kuriai reikia rim-
to fizinio ir protinio pasiruošimo.

tV3
21.30

lnK
22.20

tV1
23.10

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
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 Mistinis trileris 

„Dėžė“ (N-14).
0.55 TV serialas 

„Kastlas“ (N-7).
1.45 TV serialas 

„X failai“ (N-14).
2.40 TV serialas 

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

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 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. 2015 m.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Mirties apsuptyje“ 
(N-14).

0.20 TV serialas „Perse-
kiotojas“ (N-14).

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

2.05 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

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

menės daktaras 2“.
11.50 Savaitė.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 TV serialas „Aukštuo-

menės daktaras 2“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim-

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

tyvas Monkas 2“.
2.00 LRT radijo žinios.

 10.05  „Komisa ras 
  Štolbergas“

 15.30  „Pamilti vėl“  12.35  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Mano mažasis ponis“. 9.10 Senoji anima-
cija. 10.10 Komedija „Pasimatymas su meile“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Melodrama „Lemtin-
gos valandos“ (N-7). 22.50 „Skandalas“ (N-7). 
23.50 „Medikopteris“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.40 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 Skanės-
tas. 12.55 „Triguba apsauga“. 14.55 Mados 
nuosprendis. 15.55 Vyriška/Moteriška. 16.55 
„Iš tiesų“. 18.00 Tegul kalba. 19.00 „Juras 
Perle“. 20.45 Laikas. 21.20 Lietuvos laikas. 
21.25 „Juras Perle“. 23.10 „Žaidimo karalienė“. 
1.05 EURONEWS. 1.25 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Maskvos kurtas“. 23.50 Vakaras su V.Solovjovu.  

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tiksliai kaip gyvenime“. 
8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40 
„Šeimos dramos“. 11.25 Mums net nesisapna-
vo. 14.00 Kosminių istorijų diena. 14.55 „Kie-
tuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.35 Tinkama prie-
monė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Izmailovo parkas (su subtitrais 
lietuvių k.). 23.05 „V ir M“. 23.55 „Atspindžiai“. 

„DĖŽĖ“
Mistinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Richard Kelly.
Vaidina: Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella.

Medinė dėžutė su raudonu mygtuku, kurią kaip dovaną įgyja tipiška 
sutuoktinių Normos ir Artūro pora, turi fatališką paslaptį ir grasina neati-
taisomomis pasekmėmis. Pas porą netrukus atvykęs paslaptingas vyras 
praneša, kad jei jie paspaus raudoną mygtuką, gaus milijoną dolerių, 
tačiau dėl to kur nors pasaulyje iš karto mirs vienas žmogus.

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

Šeštojo dešimtmečio pabaigos 
Madride veikia drabužių preky-
bos centras, kuriame visi norėtų 
apsipirkti bent kartą gyvenime, - 
„Galerias Velvet“.  Tačiau vitrinomis 
besigrožintys ponios ir ponai ne-
mato galerijoje besiskleidžiančios 
meilės istorijos tarp Anos ir Alberto. 

„leMTInGoS ValanDoS“
MelodraMa. Vokietija, Austrija. 
1997.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Valerie Niehaus, Timothy
 Peach, Benjamin Sadler.

Kristabelės tėvai nori ištekinti duk-
rą už amerikiečio. Nors šis itin ža-
vus ir patrauklus vyriškis, mergi-
nai priimti sprendimą sudėtinga. 
Juolab kad horizonte pasirodo jos 
nepamirštama vaikystės meilė Se-
mas. Kokį sprendimą priims Krista-
belė, telikus valandai iki tuoktuvių? 
Ar jos lemtį pakeisti įmanoma?

„KRUVInoS  
SKeRDYnĖS TeKSaSe“
siaubo filMas. JAV. 2013.
Režisierius: John Luessenhop.
Vaidina: Alexandra Daddario, 
Dan Yeager, Scott Eastwood.

Jauna moteris Heter džiaugiasi ga-
vusi močiutės palikimą ir su drau-
gais išsiruošia apžiūrėti naujo savo 
namo. Pastatas puikus ir atvykėliai 
džiūgauja dėl Heter laimės, nė ne-
nutuokdami, kad moteris su namu 
paveldėjo ir dar kai ką. 

TV3
22.30

TV6
23.00

rekomenduoja

TV8
21.00
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TV1
21.00

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas „Šuo“.
10.35 TV serialas „Much-

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

rorų patikrinimas“.
12.45 TV serialas „Muchtaro 

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

nozė - žmogžudystė“.
14.45 TV serialas 

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

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

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

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

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Vesternas 

„Išganymas“ (N-14).
22.50 Nuotykių f. „Nibe-

lungų lobis“ (N-7).
1.10 TV serialas „Akloji 

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

Storulis ir šuo“ (N-7).
3.30 Dokumentinis f. 

„Gyvūnų vilionės“.

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

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

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

su „Reporteriu“.
20.27 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.15 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Albanas“ (N-7).
3.35 „Merdoko paslaptys“.

6.00 LR himnas.
6.05 Koncertuoja Tommy 

Emmanuel.
7.00 Mūsų miesteliai. 
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 23.45 „Skra  jojimai 

mėlynam lauke“.
12.20 „Fedia. Trys minutės 

po didžiojo sprogimo“.
12.30 Durys atsidaro. 
12.45 Kompozitoriaus Arvy-

do Malcio 60-mečio 
autorinis koncertas. 

14.40 „Animalija“.
15.05 „Džiunglių būrys 

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

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

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

mija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Giminės“.
0.05 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.55 „Ponia Dila“ (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 „Pėdsakai“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
9.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

jūrų policijos  
tarnyba“.

16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

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

„Kruvinos skerdynės 
Teksase“ (S).

0.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Kino automobiliai.
11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Skaniausias 

gatvės maistas.
13.00 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Aviukas Šonas“.

14.30 „Elajus 
Stounas“.

15.30 „Angelas 
širdyje“.

16.30 Animacinė 
komedija  
„Džesis ir  
Petas“.

18.00 „Blogiau 
nebūna“ (N-7).

19.00 Siaubingi 
namai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino 

akademija. 
„Tranzitas“  
(N-14).

23.10 Balticum TV 
žinios.

23.40 Fantastinis 
veiksmo f. 
„Saliamonas  
Keinas“ (N-14).

 8.50  „Šokių 
  akademija 2“

 14.55  „Albanas“ 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 21.10  „Tranzitas“ 12.30  „Havajai 5.0“ 11.30  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAliepos 31 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“. 11.20 
„Garbės kodeksas 4“. 13.30 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 14.05 „Voratinklis“. 18.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 19.50 „Majoras Sokolovas. Žaidimas be 
taisyklių“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 „Patrulis“. 
1.25 „Kurtinys“. 3.25 Slaptas šou verslas. 

 TV PoloNia
7.15 Lenkiškas grilis. 7.50, 20.25 Prie Nemuno. 
8.15 Knygų kandys. 8.30, 2.10 Suraizgyta ABC. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Kultū-
ringieji PL. 12.55 Kelionės su istorija. 13.25, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Raganos“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Sukilimo 
detektyvas“. 16.40 Peiliu ir šakute. 16.55, 1.15 
„Baron24“. 17.30, 1.45 „Iki pertraukos 0:1“. 
18.00 Mano žvėrynas. 18.10 Povandeninė ABC. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Paslėpti lobiai. 19.20 
Kelionės su istorija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Persikėlimai“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 
5.30 Sveika, Polonija. 23.45, 6.10 Pasaulio 
Polonijos žaidynių Torunėje kronika. 24.00 
„Nusileisti ant žemės“. 0.55 Regionų istorija. 

 TV1000
8.35 „Matrica. Revoliucijos“. 11.10 „Londono 
bulvaras“. 13.20 „Naktinis traukinys į Lisabo-
ną“. 15.40 „Manglehornas“. 17.45 „Versalio ro-
manas“. 20.10 „Paštininkas“. 23.30 „Pianistas“. 

 DiscoVery 
6.10, 9.40, 18.40 Garažų auksas. 7.00, 13.35, 
24.00 Jukono vyrai. 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. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Iššūkiai Alabamoje. 21.00 Nuogi 
ir išsigandę. 22.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 
23.00 Aukso karštinė. 1.00 Supervilkikai. 

 TraVel
7.00, 12.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30 
Laivelių pirkimas. 9.00, 21.00 Ekstremalios jach-
tos. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies 
paslaptys. 14.00 Pramogų parkų užkulisiai. 15.00 
Ekstremalios jachtos. 16.00 Teksaso stilius nekil-
nojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 
19.00 Naujo būsto paieška. 20.30 Laivelių pirki-
mas. 22.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Gyvenimas Veterinarijos 
universitete. 8.15, 12.50 Afrikos tankmėje. 9.10, 
14.40 Laukinės Indonezijos salos. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 17.25, 21.05, 
0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 23.50 
Kinija žurnalisto akimis. 18.20, 22.00 Veterina-
rijos klinika. 22.55 Neištirtos salos. 

 sPorT1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fina-
las. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Čempionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - FC 
„Groningen“. 11.00 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Ispanija. 12.30 Lengvoji atletika. „Grand 
Prix“. Japonija. 1 etapas. 15.50 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos „Spar-
tak“ - FC „Rostov“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Oklahomos „Thunder“ - Minesotos „Tim-
berwolves“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kinija. 1 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Va-
lencia“. Finalas. Pirmos rungtynės. 23.00 Eu-
ropos triatlono čempionatas. Panevėžys. 23.30 
KOK World series. Vilnius. 1 d. 1.40 ATP tenisas. 
Miunchenas. Pirmasis pusfinalis. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
11.00 „Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynės. 
13.25 Smiginis. „World Match Play“ turny-
ras. Pusfinalis. 16.25 Smiginis. „World Match 
Play“ turnyras. Finalas. 18.25 „Formulė-1“. 
Vengrijos GP lenktynės. 20.50 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 23.10 Mo-
tosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 
2.15 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
finalas. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 12.15, 19.00, 2.30 Dviračių sportas. 
„Tour de Pologne“. 7.30, 13.30, 20.25, 1.00, 
4.00 Europos moterų futbolo čempionatas. 
Nyderlandai. 8.30, 17.00, 22.00, 0.05, 5.30 Pa-
saulio plaukimo čempionatas. Vengrija. 10.30 
Dviračių sportas. Ispanija. 20.15, 23.55 Sporto 
naujienos. 22.45 JAV futbolo lyga. 23.15 FIFA 
futbolas. 23.45 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.30  „Savas žmogus“  16.50  „Likimo melodija“  15.05  „Džiunglių būrys 
  skuba į pagalbą“

 13.10  Klauskite daktaro 15.30  „Dvi širdys“ 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Melodrama „Lemtingos valandos“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Nepaprasta 
meilė“ (N-7). 22.55 „Apsukrios kambarinės“ 
(N-14). 23.55 „Medikopteris“ (N-7). 0.55 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Žaidimo karalienė“. 
15.00 Mados nuosprendis. 16.00 Vyriška/Mote-
riška. 16.55 „Iš tiesų“. 18.00 Tegul kalba. 19.00 
„Juras Perle“. 20.45 Laikas. 21.20 Lietuvos laikas. 
21.25 „Juras Perle“. 23.10 „Žaidimo karalienė“. 
1.05 EURONEWS. 1.30 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Karštais 
pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Mas-
kvos kurtas“. 23.50 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tiksliai kaip gyvenime“. 
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.15 Izmai-
lovo parkas. 13.55 Kosminių istorijų diena 14.50 
Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 15.40 Žiūrėti 
visiems! 16.15 „Gauja“. 17.50 Tinkama priemonė. 
18.45 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
23.15 Rusiškas vairavimas. 24.00 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 11.20 „Garbės kodeksas 4“. 13.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Voratinklis“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Ma-
joras Sokolovas. Žaidimas be taisyklių“. 21.45 
„Paplūdimys“. 23.35 „Patrulis. 1.25 „Kurtinys“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 Sukilėlių 
portretai. 12.05, 22.45 Polonija 24. 12.25, 23.05 
Sveika, Polonija. 13.00 Pasaulio Polonijos žai-
dynių Torunėje kronika. 13.10 Lenkijos dainų 
muziejus. 13.25, 18.20 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50, 19.45 „Laimės spalvos“. 
14.20 Sukilėlių portretai. 14.35 „Šauni gauja“. 
15.05 Sukilėlių portretai 15.20 „Nusileisti ant 
žemės“. 16.40 Lenkų valgiai. 16.55 „Baron24“. 
17.30 „Iki pertraukos 0:1“. 18.00 TV ekspresas. 
18.30 Erdvės knyga. 19.00 Paragauk su Senkevi-
čiumi. 19.30 Sukilėlių portretai. 20.15 Animacinis 
f. 20.30 Žinios. 21.20 Varšuviečiai dainuoja (ne) 
uždraustas dainas - koncertas 73-iosios Varšu-
vos sukilimo metinėms. 22.30 Sukilėlių portretai. 
23.45 Pasaulio Polonijos žaidynių Torunėje kro-
nika. 24.00 Aktorinių dainų konkursas Vroclave. 

 TV1000
6.10 „Pianistas“. 9.15 „Paštininkas“. 12.50 
„Gyvenimas ant ratų“. 15.05 „Matrica“. 17.50 
„Didelės akys“. 20.10 „Artimi trečiojo laips-
nio kontaktai“. 22.40 „Brangusis Džonai“. 0.40 
„Nužudyk mane švelniai“. 

 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 Garažų 
auksas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Iš-
gyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Di-
džiosios statybos. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 
22.00 Legenda apie krokodilų auksą. 23.00 Na-
minukės sezonas. 24.00 Kuperio brangenybės. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 
Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00, 2.00 Eks-
tremalios jachtos. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
14.00 Pramogų parkų užkulisiai. 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 23.00 
Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs keliautojas.  

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

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

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

„Kapitono Morgano 
lobis“ (N-14).

23.30 TV serialas 
„Kvantikas“ (N-14).

1.30 TV serialas „X failai“ 
(N-14).

2.20 TV serialas „Amerikie-
tiška siaubo istorija“.

3.20 TV serialas „Tėvynė“ 
(N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta. 2015 m.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Ugnikalnio išsiver-
žimas“ (N-7).

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

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

1.55 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

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

menės daktaras 2“.
11.50 Nacionalinė paieškų 

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

menės daktaras 2“.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Svetim-

šalė 2“ (N-14).
0.30 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detektyvas 

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

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas „Šuo“.
10.35 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

nozė - žmogžudystė“.
14.45 TV serialas 

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

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

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

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

„Pigus detektyvas“ 
(N-7).

22.55 Vesternas 
„Išganymas“ (N-14).

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

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

2.15 „Penktoji pavara“.
3.00 Pasienio sargyba.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

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

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

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

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

su „Reporteriu“.
20.27 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
23.12 Orai.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.15 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Albanas“ (N-7).
3.35 „Merdoko paslaptys“.

6.05 Koncertuoja Tommy 
Emmanuel.

7.10 Klauskite daktaro.
7.55 „Animalija“.
8.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pirmoji nuolatinė 

konstitucija. 1922 m. 
12.25 Lietuva mūsų lūpose.
13.00 „Giminės“.
14.40 „Animalija“.
15.05 „Džiunglių būrys 

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

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

ir gyvūnų ryšys“. 8 d. 
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 Komedija „Vasara 
Romoje“ (N-7).

23.30 Euromaxx.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
1.55 „Šlovės dienos“ (N-7).
2.45 Ieva Narkutė sutinka 

Lietuvos valstybinį 
simfoninį orkestrą.
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 23.00  „Meilė Ibizoje“  9.00  Tavo augintinis 13.30  „Auklė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Gyvenimas Veterinarijos uni-
versitete. 8.15, 11.55, 18.20, 22.00, 0.45 Gyvūnų 
gelbėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Neištirtos salos. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 12.50 
Veterinarijos klinika. 13.45, 16.30, 23.50 Kinija 
žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 

 SPort1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Oklahomos 
„Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 9.10 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Maskvos „Spartak“ - FC „Rostov“. 11.10 Pa-
saulio galiūnų čempionatas. Kinija. 11.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.10 KOK 
World series. Vilnius. 1 d. 14.20 Europos triatlono 
čempionatas. Panevėžys. 14.50 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Botsvana. Finalas. 15.50 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Mask-
vos „Spartak“ - Maskvos CSKA. 17.50 Lietuviai 
NBA krepšinio lygoje. Toronto „Raptors“ - Niujor-
ko „Knicks“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kinija. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Antros rungtynės. 23.00 „Road to glory“. 
23.30 KOK World series. Vilnius. 2 d. 0.30 ATP 
tenisas. Miunchenas. Antras pusfinalis. 

 ViASAt SPort BAltic
6.00 Boksas. Andrienas Broneris - Danny Garcia. 
9.00 Futbolas. Anglijos Championship lygos 
atkrintamųjų varžybų finalas. 11.00 Futbolas. 
Anglija. Championship atkrintamųjų varžybų fi-
nalas. 13.00 Futbolas. Europos lygos finalas. 
„Ajax“ - „Manchester United“. 15.10 Futbolas. 
Vokietijos taurės finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 
17.10 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Ar-
senal“ - „Chelsea“. 19.10 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 21.25 Smiginis. 
„World Match Play“ turnyras. Ketvirtfinalis. 1.25 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Monakas. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 12.15, 19.00, 2.30 Dviračių sportas. 
„Tour de Pologne“. 7.30, 17.00 JAV futbolo lyga. 
8.00 FIFA futbolas. 8.30, 16.00 Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionatas. Kinija. 10.30, 15.00 
Lengvoji atletika. Šveicarija. 11.30, 1.30 Pasaulio 
plaukimo čempionatas. Vengrija. 13.30, 17.30 
Dviračių sportas. JAV. 18.30 Jojimas. 20.15, 1.00 
Sporto linksmybės. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 
20.35, 0.05 „E formulė“. FIA čempionatas. Kana-
da. 21.30 Automobilių lenktynės. Belgija. 22.30 
Motorsportas. TBA. 23.00 Automobilių lenktynės. 
„Porsche“ supertaurė. Vengrija. 23.30 Automobilių 
lenktynės. F3 Europos čempionatas. Belgija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.20 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės III. Iš 
anapus“ (N-7).

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

(N-7).
3.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.30 „Velvet“ (N-7).

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

jūrų policijos  
tarnyba“.

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji 

jūrų policijos  
tarnyba“.

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

trileris „Kazino  
apiplėšimas“  
(N-14).

24.00 Veiksmo f. 
„Iksmenai“ (N-7).

2.00 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
12.10 Animacinė 

fantastinė drama 
„Varnų diena“.

13.50 „Kai šaukia 
širdis“.

14.50 Siaubingi 
namai.

15.50 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

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

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Kino 
automobiliai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Noriu šio 
automobilio.

21.30 „Elajus 
Stounas“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Meilė Ibizoje“ 
(N-14).

24.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

„KAZino APiPlĖŠimAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Andrew Dominik.
Vaidina: Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins.

Kai mafijos globojamo nelegalaus pokerio turnyro metu įvykdomas 
apiplėšimas, norėdami išsaugoti nelegalių lošimų reputaciją ir savo 
autoritetą, mafijos bosai meta į žaidimą savo tūzą - pasamdo žymiausią 
samdomą žudiką Koganą, kad šis išsiaiškintų apiplėšimo detales. Jo už-
duotis - taip pamokyti išsišokėlius, kad tai įbaugintų visus nusikaltėlius.

tV6
22.00

„KAPitono morGAno loBiS“
VeiKsmo filmas. Didžioji Britanija. 
2016.
Režisierius: Daniel O’Hara.
Vaidina: Michael Landes, Ophelia 
Lovibond, Jessica Hynes.

Nuotykių troškimas toks stiprus, kad 
dėl jo Aleks gali apleisti net savo pa-
čios vestuves! Nors iki šventės liko vos 
pora dienų, ji sutinka su Hutenu lėkti 
į Karibus ir ieškoti legendinių turtų. tV3

22.30

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

Gražuolės Dilos vyras Ihsanas ir jo 
konkurentas Riza įsivelia į pavo-
jingą konfliktą dėl labai vertingos 
žemės. Užvaldytas emocijų, Riza 
padaro didžiausią klaidą gyveni-
me - nužudo Ihsaną. tV1

23.10

„uGniKAlnio iŠSiVerŽimAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Matt Codd.
Vaidina: Richard Burgi, 
Juliet Aubrey, MyAnna Buring.

Gamtosaugininko Čarlio akivaizdoje 
turistai nusidegina kojas. Netrukus 
po to miškus sudrebina karščio la-
vina. Po tūkstančio metų prasiveržia 
vienas galingiausių Jeloustouno 
ugnikalnių. Išsiveržusi gamtos sti-
chija uždaro visus kelius... lnK

22.15

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 „Meilės sūkuryje“ 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

„Kirtis dešine“ 
(N-14).

1.00 TV serialas 
„Kastlas“ (N-7).

1.55 „Amerikietiška 
siaubo istorija“ 
(N-14).

2.45 TV serialas 
„Tėvynė“ (N-14).

3.40 „Greislendas“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Ogis ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomo ir Džerio šou“.

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Vaikai šėlsta. 

2015 m.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Spąstai“ (N-7).
0.30 TV serialas 

„Persekiotojas“ 
(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.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 2“ (N-7).
11.50 Emigrantai.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės 

daktaras 2“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per 

Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 2“ 

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

Monkas 2“ (N-7).

 16.30   „Seserys“ 14.30    „Pažadėtoji“  20.00  „Visi vyrai - 
    kiaulės... 2“

trečiadienis

„KIRTIS DEŠINE“
Drama. JAV, Honkongas. 2015.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence.

Bilis Houpas - sėkmės sulaukęs boksininkas. Dėl sužeistos akies žmona 
ragina jį palikti didįjį sportą, to su nekantrumu laukia Migelis Eskobaras, 
svajojantis perimti čempiono titulą. Jis vis kimba prie Bilio, ir per vieną 
labdaros renginį Bilis nebeištveria ir smogia jį erzinančiam priešininkui. 
Įvyksta susistumdymas.

rekomenduoja

TV3
22.30

„SABOTAŽAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Sam Worthington, 
Terrence Howard.

Džonas vadovauja elitiniam ko-
vos su narkotikais būriui, kurio 
taikiklyje - mirtiniausias pasaulyje 
narkotikų kartelio tinklas. Pareigū-
nai sėkmingai apieško slėptuvę ir 
paslepia joje 10 milijonų dolerių, 
tačiau džiaugtis dar ne laikas. Kai 
po poros mėnesių jie grįžta į slėp-
tuvę, pinigų neberanda.

„SPĄSTAI“
Veiksmo filmas. Didžioji Britanija,
JAV, Vokietija. 1999.
Režisierius: Jon Amiel.
Vaidina: Sean Connery, Catherine
Zeta-Jones, Ving Rhames.

Žavi draudimo agentūros darbuo-
toja pasisiūlo susidraugauti su gar-
siausiu brangenybių vagimi ir su-
trukdyti jam pavogti neįkainojamą 
meno kūrinį. Vikri ir išradinga Vir-
ginija patinka senam ir patyrusiam 
vagišiui. Tačiau jis senas ir gud rus 
lapinas, todėl prieš apiplėšimą 
priverčia merginą paprakaituoti.

„NEKLAUSK MEILĖS VARDO“
TV serialas. Indija. 2011.
Režisieriai: Nissar Parvez, 
Maan Singh.
Vaidina: Barun Sobti, Akshay 
Dogra, Sanaya Irani.

Kuši vestuves sugriauna arogantiš-
kas verslininkas Arnavas. Kuši šeimos 
vardas yra viešai suterštas, ji su sese-
rimi išsiunčiamos pas tetą į Delį. Kuši 
įsidarbina įmonėje, ir pasirodo, kad 
ši priklauso Arnavui. Šis kiekvieną 
merginos dieną paverčia pragaru...

TV6
22.00

LNK
22.15

TV1
18.00

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 „Nepaprasta meilė“ (N-7). 12.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir 
meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Filmas šeimai „Klausyk savo 
širdies“ (N-7). 22.50 „Apsukrios kambarinės“ 
(N-14). 23.40 „Medikopteris“ (N-7). 0.40 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Žaidimo 
karalienė“. 15.10 Kartu su visais. 16.00, 3.20 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 20.40 „Komanda“. 22.25 
„Žaidimo karalienė“. 0.40 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Tiesioginis eteris. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Žinios. 11.55 „Karštais pėdsakais“. 14.55 
„Skubiai į numerį!“ 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 
60 minučių. 21.00 „Maskvos kurtas“. 23.00 Va-
karas su V.Solovjovu. 0.50 „Prometėjo triumfas“.

 REN
8.05 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.10 Michai-
lo Zadornovo koncertas. 13.55 Kosminių istorijų 
diena. 14.50 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.45 Žiūrėti visiems! 16.10 „Gauja“. 17.50 Tinkama 
priemonė. 18.45 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
23.05 „Kiekvienam po katinėlį“. 24.00 „Atspindžiai“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

sugrįžimas“ (N-7).
16.55 „Sudužusių 

žibintų gatvės“ 
(N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“ 

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

(N-7).
21.00 Siaubo f. 

„Laivas vaiduoklis“ 
(N-14).

22.50 Kriminalinė komedija 
„Pigus detektyvas“ 
(N-7).

0.40 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

2.10 „Penktoji pavara“.

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai 

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

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“ 

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

su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.15 Reporteris. Keliauk 
su „Reporteriu“.

2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Albanas“ (N-7).
3.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Pauliaus Kilbausko 

ir Sigito Staniūno 
muzikos/tapybos 
performansas.

7.25 Stop juosta.
7.55 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 2 d.
13.30 Choro „Brevis“ ir jo 

draugų koncertas.
13.55 LRT Kultūros 

akademija.
14.40 „Animalija“.
15.05 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 10“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
20.20 IQ presingas.
21.10 „Kalnų galia“.
21.30 „Smegenų 

stimuliatorius“.
21.51 „Nugalėta 

gravitacija“.
22.15 „Naktinis traukinys į 

Lisaboną“ (N-14).
0.05 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

žudystės IV. Mirties 
sodas“ (N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.25 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
9.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“.
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 Veiksmo f. 

„Sabotažas“ (N-14).
0.20 Veiksmo f. 

„Iksmenai 2“  
(N-7).

2.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Siaubingi 
namai.

13.30 Dokumentinis f. 
„Samsara“  
(N-7).

15.15 „Blogiau 
nebūna“ 
 (N-7).

16.15 Animacinis 
nuotykių f.  
„Narsusis riteris 
Justinas“.

18.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

19.00 „Lėktuvai, 
pakeitę pasaulį“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Pinigai 
iš nieko.

21.30 „Angelas
širdyje“.

22.30 Balticum TV
žinios.

23.00 „Dikensiada“.
23.40 „Elajus 

Stounas“.
0.40 „Į pasaulio 

kraštą“ (N-14).

 19.30    „Šlovės dienos“ 13.35   „Merdoko 
     paslaptys“

 18.00    Info diena  23.40  „Elajus Stounas“ 15.00    „Specialioji jūrų 
    policijos tarnyba“

 12.30    „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMArugpjūčio 2 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“. 11.20 
„Garbės kodeksas 4“. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 „Voratinklis“. 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Majoras Sokolovas. Žai-
dimas be taisyklių“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 
„Būrys“. 0.05 „Patrulis“. 2.05 „Kurtinys“.

 TV PoloNia
7.00, 24.00 „Yra proga“. 8.05 Ekumeninė laida. 
8.30 Petersburskio muzikos šou. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.00 Pasaulio 
Polonijos žaidynių Torunėje kronika. 13.10 Re-
gionų istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Persikėlimai“. 
15.30 „Ranča“ gimtadienyje. 16.40 Paragauk 
Opolės valgių. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 
1.45 „Iki pertraukos 0:1“. 18.00 Laida vaikams. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Regiono kronika Za-
olzė. 19.25 Rytų studija. 20.25, 6.20 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Mažoji Maskva“. 
23.45, 6.10 Pasaulio Polonijos žaidynių Toru-
nėje kronika. 2.15 Petersburskio muzikos šou.

 TV1000
10.30 „Eva. Dirbtinis intelektas“. 12.35 „Artimi 
trečiojo laipsnio kontaktai“. 15.25 „Matrica. Per-
krauta“. 18.10 „Vedybų planuotoja“. 20.10 „Ru-
dens legendos“. 22.40 „Rimtas žmogus“. 0.40 
„Pavojingi žaidimai“. 2.30 „Fruitveilo stotis“.

 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 Garažų 
auksas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 
1.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 22.00, 3.40, 5.20 Automobilių per-
pardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 21.00, 
2.50 Laukinės vairuotojų gentys. 23.00, 4.30 
Gatvių lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai.

 TraVel
7.00, 12.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 
13.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Ekstremalios jachtos. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 14.00 Pramogų parkų užkulisiai. 16.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Iškyla gamtoje. 
23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Gyvūnų gelbėtojai. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Neištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Gyvūnų gel-
bėjimas. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Kinija žurnalis-
to akimis. 17.25, 21.05, 1.40 Bronkso zoologijos 
sodas. 18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 

 sPorT1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Maskvos „Spartak“ - Maskvos CSKA. 9.00 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Toronto „Raptors“ - 
Niujorko „Knicks“. 11.10 Pasaulio galiūnų čempio-
natas. Kinija. 2 d. 11.40 „NBA Action“. 12.10 KOK 
World series. Vilnius. 2 dalis. 13.10 Lengvoji atle-
tika. „Grand Prix“. Brazilija. 2 etapas. 16.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos 
„Spartak“ - Permės „Amkar“. 18.00 Tiesiogiai. Plau-
kimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. 20.00 Pasau-
lio galiūnų čempionatas. Kinija. 3 d. 20.30 „NBA 
Action“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Trečios rungtynės. 23.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kinija. 3 d. 23.30 KOK World series. 
Vilnius. 2 d. 0.50 ATP tenisas. Miunchenas. Finalas. 
2.30 Pasaulio rali - kroso čempionatas. Vokietija. 3 
etapas. 5.00 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Mas-
kvos CSKA - Maskvos „Khimki“. Pirmos rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
8.00 „Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynės. 10.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 12.10 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Ketvirt-
finalis. 13.55 Krepšinis. Europos moterų čempi-
onatas. Latvija - Italija. 15.40 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Latvija - Turkija. 17.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Finalas. 
19.35 „Formulė-1“. Vengrijos GP lenktynių apž-
valga. 20.35 Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 22.25 
Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 0.45 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 3.05 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 5.00 Futbolas. Anglijos FA 
taurės finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 12.00, 16.30, 2.30 Dviračių sportas. 
„Tour de Pologne“. 7.30, 20.00, 0.30 Pasaulio 
plaukimo čempionatas. Vengrija. 8.30, 24.00 FIFA 
futbolas. 9.00 Automobilių lenktynės. F3 Europos 
čempionatas. Belgija. 10.30, 23.00 „E formulė“. 
FIA čempionatas. Kanada. 11.30, 16.00, 4.00 JAV 
futbolo lyga. 13.15, 17.45 Dviračių sportas. JAV. 
15.00, 19.00, 1.30 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. Kinija. 16.30 Dviračių sportas. „Tour 
de Pologne“. 20.50, 23.55 Sporto naujienos. 21.00 
Rio šlovės muziejus. 22.00 TBA.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 1.05  „Visa menanti“  0.15    „Leningradas. 
          Pokario gatvės“

 20.20   Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus

 21.20   Svarbios detalės 1.30   „Judantis objektas“ 10.00   TV Pagalba

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 Filmas šeimai „Klausyk savo širdies“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Kerštas ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerš-
tas ir meilė“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama 
„Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (N-7). 
23.20 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 0.25 
„Medikopteris“ (N-7). 1.20 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. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Info diena. 24.00 Dabar pasauly-
je. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Žaidimo 
karalienė“. 14.20 Skanėstas. 15.10 Kartu su visais. 
16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriš-
ka. 18.00 „Iš tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.45 „Komanda“. 22.30 
„Žaidimo karalienė“. 0.40 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Maskvos kurtas“. 23.00 Vakaras su 
V.Solovjovu. 0.50 „Savi žmonės“. 1.50 Žinios. 
Sankt Peterburgas. 2.05 „Įpėdiniai“. 

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.05 Gyva tema. 12.00 Michai-
lo Zadornovo koncertas. 14.50 Pasaulio paslaptys 
su Anna Čapman. 15.40 Žiūrėti visiems! 16.05 
„Gauja“. 17.45 Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Čapman 
paslaptys. 23.15 Žiūrėti visiems! 0.05 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.20 
„Garbės kodeksas 4“. 13.30 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 14.00 „Voratinklis“. 18.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 19.50 „Majoras Sokolovas. Žaidimas be 
taisyklių“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 „Patrulis“. 
1.25 „Kurtinys“. 3.25 Slaptas šou verslas. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios jūros“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.00, 23.45, 6.10 
Pasaulio Polonijos žaidynių Torunėje kronika. 
13.10 Zaolzė. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 
15.20 „Mažoji Maskva“. 16.10 Nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 
16.55, 1.30 „Baron24“. 17.30, 1.55 „Iki pertrau-
kos 0:1“. 18.00 Animacinis f. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Su Andrusu po Galiciją. 19.25 „Naszaarmia.
pl“. 20.25, 6.20 Laida iš Amerikos. 20.45, 2.50 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Komisaras Aleksas“. 24.00 „Eska Music Awards“ 
- metų apdovanojimai. 1.00 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Londono bulvaras“. 8.20 „Rimtas žmogus“. 
10.30 „Pavojingi žaidimai“. 12.30 „Rudens legen-
dos“. 15.20 „Matrica. Revoliucijos“. 18.05 „Lon-
dono bulvaras“. 20.10 „Žiedų valdovas. Žiedo bro-
lija“. 23.30 „Tobulas pasaulis“. 2.10 „Pianistas“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai vei-
kia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Garažų auksas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Legenda apie krokodilų 
auksą. 22.00, 3.40 Kosmoso verslas. 23.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai. 24.00 Turto gelbėtojai.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 12.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 13.30, 20.30 Lai-
velių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00, 2.00 Ekstrema-
lios jachtos. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 14.00 
Pramogų parkų užkulisiai. 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas mais-
tas. 22.00, 3.00 Aliaskos gidas. 23.00, 4.00 Iššūkiai 
Austrijoje. 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. 
19.30 TV serialas 

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

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

„Neištikimybė“ 
(N-14).

0.45 TV serialas 
„Kastlas“ (N-7).

1.35 „Amerikietiška 
siaubo istorija“ 
(N-14).

2.25 TV serialas 
„Tėvynė“ (N-14).

3.30 „Greislendas“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. „Ogis 
ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta. 2015 m.
21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinis trileris 

„Naujienų  
medžiotojas“ (N-14).

0.35 „Persekiotojas“ 
(N-14).

1.30 „Judantis objektas“ 
(N-7).

2.20 Alchemija. 
VDU karta. 2013 m.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 2“ (N-7).
11.50 Gyvenimas.
12.45 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės 

daktaras 2“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Svarbios detalės.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 2“ 

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

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

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

(N-7).
11.35 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
13.45 „Diagnozė - 

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

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

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

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

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Kaubojai ir ateiviai“ 
(N-7).

23.20 Siaubo f. 
„Laivas vaiduoklis“ 
(N-14).

1.05 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

2.35 „Savas žmogus“ 
(N-7).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai

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

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“ 

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

su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“ (N-7).
0.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.15 Reporteris. Keliauk 
su „Reporteriu“.

2.00 „Delta“ (N-7).
2.50 „Albanas“ (N-7).
3.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
6.50 Pradėk nuo savęs.
7.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
7.55 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Kalnų galia“.
12.20 „Smegenų stimulia-

torius“.
12.41 „Nugalėta gravitacija“.
13.05 Prisiminkime. 

Romanas Marijošius.
13.15 Ieva Narkutė sutinka 

Lietuvos valstybinį 
simfoninį orkestrą.

14.40 „Animalija“.
15.05 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 10“.
16.30 Menora.
16.45 Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.15 Drama „Sadūto tūto“.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - Lawrence 
Brownlee (JAV). 2 d.

21.10 „Kaip išlikti jaunam“.
22.00 Kauno dramos teatro 

spektaklis „Rožynas“. 
23.45 Stambiu planu.
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 10.30     Skaniausias
     gatvės maistas

 21.00  „Rezidentai“ 14.35   „Stivenas Visata“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.20 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Randai“ 
(N-7).

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

(N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).
11.00 „Naujokė“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“.
16.00 „Kaulai“ (N-14).
17.00 „Havajai 5.0“.
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 Drama „Džo“ 

(N-14).
0.30 Trileris „Iksmenai. 

Žūtbūtinis mūšis“ 
(N-7).

2.20 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Skaniausias 

gatvės maistas.
11.30 „Angelas širdyje“.
12.30 Animacinis 

nuotykių f.  
„Didžioji  
skruzdėlyčių 
karalystė“.

14.05 Noriu šio 
automobilio.

15.05 „Lėktuvai, 
pakeitę pasaulį“.

16.05 Kino 
automobiliai.

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

18.20 „Dikensiada“.
19.00 „Elajus

Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Siaubingi 

namai.
21.30 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Angelas 

širdyje“.
24.00 „Kai šaukia 

širdis“.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Bronkso zoologijos sodas. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Neištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 
13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Kinija žurnalisto akimis. 
17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Laukinė Europa. 20.10, 4.15 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
7.00 Plaukimas. Pasaulio taurė. Maskva. 1 d. Vakar. 
9.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Finalas. 
Trečios rungtynės. 11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionatas. Kinija. 3 d. 11.30 „NBA Action“. 12.10 
KOK World series. Vilnius. 2 d. 13.30 Lengvoji 
atletika. „Grand Prix“. Olandija. 3 etapas. 15.20 
„Road to glory“. 15.50 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Čempionų kelias. Grozno „Terek“ - Maskvos 
„Spartak“. 18.00 Tiesiogiai. Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Maskva. 2 d. 20.00 Pasaulio galiūnų čempio-
natas. Kinija. 4 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 22 laida. 21.00 Plaukimas. Pasaulio 
taurė. Maskva. 1 d. Vakar. 23.00 „Road to glory“. 
23.30 KOK World series. Ryga. 1 d. 1.40 ATP teni-
sas. Marakešas. Pirmasis pusfinalis. 3.10 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Didžioji Britanija. 5 etapas. 
5.10 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos
CSKA - Maskvos „Khimki“. Antros rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedi-
ja - Latvija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Latvija - JAV. 11.00 „Formulė-1“. Vengrijos 
GP lenktynių apžvalga. 12.00 „Mobil-1“ 12.30 
„Trans World Sport“ žurnalas. 13.30 Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 14.00 UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 14.30 Vokietijos MotoGP Moto3 lenkty-
nės. 16.00 Vokietijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
17.20 Vokietijos MotoGP lenktynės. 18.45 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Pusfinalis. 20.45 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 23.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - 
„Juventus“. 1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Monaco“. 3.25 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Kanada - Šveicarija. 

 euroSPort
6.00, 9.00, 13.00, 21.00 FIFA futbolas. 6.30, 9.30, 
0.45, 2.30 Dviračių sportas. „Tour de Pologne“. 
7.30, 5.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempiona-
tas. Kinija. 8.30, 10.30 JAV futbolo lyga. 11.00 TBA. 
12.00 Rio šlovės muziejus. 13.30 Dviračių sportas. 
JAV. 15.00, 23.50 „E formulė“. FIA čempionatas. 
Kanada. 16.00, 21.30, 4.00 Europos moterų futbolo 
čempionatas. Nyderlandai. 20.55, 23.40 Sporto 
naujienos. 1.45 Lengvoji atletika. Šveicarija.

 
 

„DŽo“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: David Gordon Green.
Vaidina: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter.

Į storžievių, netašytų kaip stuobriai medkirčių būrį darbo prašyti ateina 
penkiolikmetis Garis. Nuoširdžiam ir darbščiam vaikui reikėjo daug drąsos 
jungtis prie pagyvenusių miško darbininkų. Tai įvertinęs grupės vadovas, 
buvęs kalinys Džo, pelnęs miestelio pagarbą, sutinka padėti vaikinui.

tV6
22.00

rekomenduoja

„Šuo“
Kriminalinis serialas. Ukraina. 
2016.
Režisieriai: Nikolaj Kaptan,
Igor Zabara.
Vaidina: Denis Rodnianskij,
Nikita Panfilov, Olga Oleksy.

Maksas yra alkoholikas. Kadaise bu-
vęs geriausias miesto seklys nete-
ko visko - darbo, draugų, žmonos. 
Jam likęs vienintelis draugas - šuo.

„neiŠtiKimYBĖ“
Trileris. JAV. 2016.
Režisierius: Shintaro Shimosawa.
Vaidina: Josh Duhamel, 
Anthony Hopkins, Al Pacino.

Jaunas ambicingas advokatas Be-
nas imasi bylos prieš stambų far-
macijos verslo magnatą Deningą 
ir, galima sakyti, taip pasirašo sau 
mirties nuosprendį. Teisininkas 
staiga įpainiojamas į nešvarų šan-
tažo ir korupcijos žaidimą...

„nAuJienŲ meDŽiotoJAS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Dan Gilroy.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, 
Rene Russo, Bill Paxton.

Ieškodamas darbo Lu Blumas atran-
da pašėlusį Los Andželo kriminalinės 
žurnalistikos pasaulį. Susiradęs ko-
mandą, filmuojančią avarijas, žmog-
žudystes ir kitas nelaimes, Lu įsibrau-
na į naujienų medžiotojų tikrovę.lnK

22.15

tV3
22.30

BtV
19.30
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 28-3 d. 10.30, 16.15, 18, 
23 val. (23 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(nuotykių f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 13.30,  
21.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.10, 12.45, 13.45, 15.30, 19.20 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 10.40, 16.30 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 10.50, 12.55, 15,  
17.10, 19.10, 21.20, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 
28-29 d.).
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 13.20, 15.45, 
19, 21. 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17, 19.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13.05 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28-3 d. 18.15, 20.40, 23.35 val.  
(23.35 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 28-3 d. 17.30, 20.30, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 28-29 d.).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 28-3 d. 11.30, 14.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 28-3 d. 18.30 val.

„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 28-3 d. 15.20 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 
21.10 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 28-3 d. 11 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 28, 30, 1, 3 d. 
21.50 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 
29, 31, 2 d. 21.50 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 21.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
 JAV, V) - 28-3 d. 11.10 val. (vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 11.20,  
18.30 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 14.20, 
17.20, 21.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 11, 13.30, 14.30, 16, 19 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 12.30, 15, 17 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
28-3 d. 11.50 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 
28-3 d. 16.30 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 14.05, 16.10, 19.30,  
21.45 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 11.30, 
13.55, 16.20, 18.50, 20.20, 21.30 val.

„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 28-3 d. 12, 15, 18, 21 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 11.10, 16.15, 18.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13.45 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28-3 d. 20.40 val.
„uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 28-3 d. 11.25 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 28-3 d. 13.25 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 28-3 d. 21.45 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 28-3 d. 17.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 28-3 d. 20.30 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 28, 30, 1 d. 
18.45 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 28, 30, 1 d. 
21.15 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija, N-16) - 29, 31, 2 d. 
18.45 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 29, 31, 2 d. 
21.15 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 11.40 val. (vasaros akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija) - 28 d. 17 val. 30 d. 
20.40 val. 3 d. 18.50 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 28 d. 19.10 val. 
30 d. 18.50 val. 1 d. 21.15 val. 2 d. 18.50 val.  
3 d. 17 val.

„Valerian and the City of Thousand 
Planets”

Valerianas ir Lorelina yra jauni, bet itin 
talentingi specialieji agentai. Gavę naują už-
duotį, jie išskrenda į Alfą - įspūdingą kosmi-
nį megamiestą, dar žinomą „tūkstančio pla-
netų“ pavadinimu. Ten netrukus išsiaiškina, 
kad jį grasina užgrobti paslaptinga, galinga 
ir destruktyvi jėga. Valerianas ir Lorelina 
nedvejodami stoja į kovą ne tik už Alfą, bet 
ir už visos Visatos ateitį. Tai siužetas iš lie-
pos 28 dieną kino teatruose pasirodysiančio 
naujausio Liuko Besono (Luc Besson) filmo 
„Valerianas ir Tūkstantmečio planetų mies-
tas“, kurto pagal populiarius prancūzų ko-
miksus. Kalbama, kad ši fantastinė istorija 
įkvėpė net legendinę „Žvaigždžių karų“ 
frančizę!

1967 metais prancūzų rašytojas Pjeras 
Kristinas (Pierre Christin) ir menininkas 
Žanas Klodas Mezjeresas (Jean-Claude Me-
zieres) sukūrė komiksus apie Valerianą ir 
Loreliną. Po dešimties metų, 1977-aisiais, 
kino teatrus pasiekė Džordžo Lukaso (Ge-
orge Lucas) „Žvaigždžių karų“ frančizė, ku-
ri jau tuomet spėjusį išpopuliarėti prancūzų 
darbą priminė ne tik pačia idėja, bet ir kitais 
elementais. 

Premjera

„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“

laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  2 8 57

Veidai

„...The Rolling Stones“ turas po Lotynų Ameriką“ 
(dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 28 d. 21 val.
„Aš nesu ponia Bovari“ (drama, Kinija) - 
29 d. 15.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 
29 d. 18.30 val.
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija) - 
29 d. 21 val.
„Paskutinė šeima“ (biografinė drama, Lenkija) - 30 d. 
16.30 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
31 d. 17.10 val.
„Komivojažierius“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 
31 d. 20.10 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 1 d. 17 val.
„Seklūs vandenys“ (juodoji komedija, Prancūzija, 
Vokietija) - 1 d. 19 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
2 d. 17.10 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 
2 d. 20.40 val.
„Šlovė“ (komiška drama, Bulgarija, Graikija) - 
3 d. 21.10 val.

MULTIKINO OZAS
„Atominė blondinė“ (trileris, JAV, N-16) - 3 d. 19 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-2 d. 10.15, 11.30, 12.45, 14, 15.15, 16.30, 19 val. 3 d. 
10.15, 11.30, 12.45, 14, 15.15, 16.30, 17.45 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28, 30-1, 3 d. 12, 14.30, 17 val. 29, 2 d. 14.30, 
17 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 28-2 d. 11.45, 20 val.  
3 d. 11.45, 20.15 val.

„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 12.45, 
15.45, 18.45, 21.30 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 17.45, 19.45, 22 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 13.15, 
15.45, 18.15, 19.30, 20.45, 22 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 28-3 d. 14.45, 21.45 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo 
f., JAV, N-7) - 28-3 d. 10, 19.15, 21.45 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 28-3 d. 16.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-2 d. 10, 11, 12.15, 14.15, 17.45 val. 3 d. 10, 
11, 12.15, 14.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 19.45 val. 
(SCAPE).
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 28-3 d. 9.50, 12.20, 
17.55, 21, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 15.20 val.

„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 9.30, 12, 14.35, 17.10 val. (SCAPE). 
28-3 d. 20.55 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 10.40, 16.10 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 10.10, 12.15, 14.20, 
16.25, 18.30, 20.35, 22.40 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10, 11.10, 11.55, 13.25, 
17.30 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 12.45, 
15.05, 18.20 val. 28-3 d. 22.50 val. (SCAPE).
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28-3 d. 15.40, 20.10, 0.30 val. (0.30 val. seansas 
vyks 29-30 d.).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 28-3 d. 13.10, 21.40 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 28-3 d. 18.40 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 28-3 d. 14.05, 19.45 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 28-3 d. 17 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 
28, 30, 1, 3 d. 22.25 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 29, 31, 2 d. 
22.25 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
28-3 d. 22.45 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, N-7) - 28-3 d. 9.40 val. (vasaros akcija 
vaikams).

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„1977 metais Ž.K.Mezjeresas nuėjo į ki-
no teatrą gerai praleisti laiko. Pasirinko tuo 
metu rodytus „Žvaigždžių karus“ ir labai 
nustebo pamatęs, kad tarp jo sukurtos Va-
leriano istorijos ir šios - be galo daug pana-
šumų, tas pats motyvas. Viešumoje pasirodę 
pasvarstymai ir lengvas pakumščiavimas 
Dž.Lukasui taip ir liko be atsako. Tačiau lai-

kui bėgant paaiškėjo, kad filmo dailininkai (o 
tarp jų buvo ir prancūzų) buvo didžiuliai Va-
leriano gerbėjai“, - atskleidė komiksų redak-
torius ir leidėjas Kimas Tompsonas (Kim 
Thompson).

Vėliau šią teoriją aiškinęsi prisiekę „Vale-
riano ir Lorelinos“ gerbėjai panašumus įvar-
dino tiksliau. Pavyzdžiui, 1972 metais išleis-

tame komikse Lorelina dėvėjo beveik iden-
tišką rūbą kaip vėliau „Žvaigždžių karų“ filme 
„Džedajaus sugrįžimas“ pasirodžiusi prince-
sė Lėja. Be abejo, filmo kostiumų dizaineriai 
šį panašumą neigė. Panašumų rasta ne tik 
kostiumuose, bet ir kosminiuose laivuose, 
siužeto vingiuose. Rasta tikrai nemažai įro-
dymų, kad „Valerianas ir Lorelina“ įkvėpė 
„Žvaigždžių karus“. Faktas, kad Dž.Lukasas 
per tiek metų nesugebėjo atsakyti į šį gerbė-
jams rūpimą klausimą, taip pat iškalbingas. 

„Dž.Lukasui tai turėtų badyti akis. Keista, 
kad jis tyli kaip prisidirbęs mažas vaikas. Juk 
nieko blogo nėra semtis įkvėpimo iš kolegų 
darbų. Tačiau pikta darosi tuomet, kai apsi-
metama, jog sutapimai - tik smulkmenos“, - 
„Twitter“ rašė vienas komiksų gerbėjas.

Fantastinis veiksmo filmas „Valerianas ir 
Tūkstantmečio planetų miestas“ nukelia žiū-
rovus į XXVIII amžiaus Žemę, tad telieka 
įjungti fantaziją ir nukeliauti į ateitį drauge 
su pagrindiniais veikėjais. 

„Laisvalaikio“ inf.

„CLINIC 212“ nuotr.

„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ Kino teatruose nuo liepos 28 d. 

n Fantastinis filmas, Prancūzija, 2017

n Režisierius: Luc Besson

n Vaidina: Cara Delevingne, Dane DeHaan, 

Clive Owen, Ethan Hawke

n IMDB: 7/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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Kinas

CINAMON
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10, 11, 12.30, 15, 17.30, 19.45 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 13.30, 15.45, 18.15 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV) - 28-3 d. 14.45, 20.30, 22.30 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija) - 28-3 d. 11.15, 21.45 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D) - 28-3 d. 16.15, 19 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 28-3 d. 15.15, 17, 
20, 22.20 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, 
JAV) - 28-3 d. 22 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV) - 28-3 d. 12 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV) - 
28-3 d. 21.30 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
28-3 d. 19.15 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 28-3 d. 12.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV) - 28-3 d. 10.15, 14.15, 17.45 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 13.35, 18 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 28-3 d. 10.40, 15.40, 
21.15, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.10, 11.30, 12.50, 14, 15.20, 19 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 16.30 val.

„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 12, 14.10, 16.15, 18.35, 
21.30, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 16.30, 19, 
20.55, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.20, 12.25, 14.40, 17, 19.20 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 28-3 d. 18.20 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 28-3 d. 12.40 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 28-3 d. 20.40 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 28-29 d. 23.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 28-3 d. 21.30 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 28, 30, 1, 3 d. 21.50 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
29, 31, 2 d. 21.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 10.20, 21.40 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 28-3 d. 12.45, 18.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.30, 13, 15.30, 16.55, 18 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 16.10 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ (siaubo f., 
JAV, N-13) - 28-3 d. 10.40, 16.40, 18.50, 21.55 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.10, 12.25, 14.40, 15.55 val.

„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 19.25, 20.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 28-3 d. 13.20, 18.10 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 28, 30, 1, 3 d. 21.10 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 29, 31, 2 d. 21.10 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 28-3 d. 13.10 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 28-3 d. 21 val.
„Alvinas ir burundukai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-3 d. 10.50 val. (vasaros akcija 
vaikams).

PANEVėŽyS

FORUM CINEMAS BABIlONAS
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D, N-13) - 28-3 d. 17.50 val.
„Valerianas ir Tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, N-13) - 28-3 d. 13, 21.15 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
28-3 d. 10.20, 12.50, 15.20 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 28-3 d. 16.50 val.
„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 28-3 d. 19, 21.45 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 28-3 d. 19.20, 20.50 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.10, 14.35 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-3 d. 12.20 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 28-3 d. 16 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-3 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Amityville: The Awakening“

Bela, jos mažoji sesutė Džuljeta ir į ko-
mą paniręs Belos brolis dvynys Džeimsas 
persikrausto į naują miestą ir įsikuria sena-
me name. Kraustytis į naujus namus niekas 
nenorėjo, tačiau vieniša trijulės mama Džoa
na, stengdamasi sutaupyti pinigų brangiam 
sūnaus gydymui, neturėjo kitos išeities.

Tarsi nepakaktų įtampos naujoje moky-
kloje, ramybės Bela neranda ir namuose. 
Mergina pastebi, kad juose dedasi keisti da-
lykai  ji nuolat sapnuoja siaubingus košma-
rus. Bela pradeda įtarti, kad mama nuo jos 
šį tą slepia. Netrukus paaiškėja, kad šeima 
atsikraustė į klaikiomis istorijomis apipintą 
legendinį Amitvylio namą, kuriame kadaise 
apsėstas vyras išžudė visą savo šeimą.

„Amitvylio siaubas: pamestos vaizda-
juostės“  tai stingdančios įtampos ir siaubo 
kupinas filmas, kuriame naujai atgimsta kla-
sikinio siaubo filmo „Amitvylio košmaras“ 
istorija. Šis filmas buvo sukurtas pagal tikrą 
istoriją, todėl šiuos tikrus siaubingus daly-
kus menančių detalių yra ir naujajame filme.

Pagrindinius vaidmenis šiurpioje dra-
moje atlieka sparčiai kylanti jaunoji Holi-
vudo žvaigždė Bela Torn (Bella Thorne), 
taip pat Dženifer Džeisn Li (Jennifer Jason 
Leigh), Kameronas Monaganas (Cameron 
Monaghan) ir kiti.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo liepos 28 d.

n Siaubo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Franck Khalfoun 

n Vaidina: Bella Thorne, Cameron Monaghan, 

Jennifer Morrison
n IMDB: 5,6/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Amitvylio siaubas: Pamestos vaizdajuostės“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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Koncertai/teatras/Parodos

Teatras
TRAKAI

TRAKŲ PILIS
29 d. 21.30 val. - W.Shakespeare „Hamletas“. 
Rež. O.Koršunovas.

KLAIPėdA

KLAIPėdOS MUZIKINIS TEATRAS
30 d. 10 val. - Atviros repeticijos „Ore“.
1 d. 22 val. Teatro aikštėje - J.Jurkūnas. Džiazo 

oratorija „Pamario giesmės“. Renginys nemokamas.

PALANgA

KONCERTŲ SALė
3 d. 20 val. - R.Leoncavallo „Pajacai“. 
Rež. D.Ibelhauptaitė.

KITI MIESTAI

2 d. 18 val. Tauragė, Pilies kiemelyje - „Ar Amerika 
pirtyje?“ Rež. N.Petrokas.

Koncertai
VILNIUS

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
3 d. 19 val. - Sambalanco: „Nuo sambos iki tango“. 
Atlikėjai: K.Pelech, R.Horna (Lenkija).

LdK VALdOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
28 d. 21 val. - JAZZU solo koncertas.

VYTAUTO KASIULIO dAILėS  
MUZIEJUS

29 d. 16.30 val. - Sonatos ir fantazijos. Fortepijono 
rečitalis. Paulina Dūmanaitė (fortepijonas, Ispanija).

VU BOTANIKOS SOdAS
30 d. 19 val. - Kristupo festivalis: „Fado spindulys, 
portugališkų dainų magija“. Atlikėjai: M.Pedro (vokalas, 
Portugalija), M.Henriques (portugališkoji gitara, 
Portugalija), B.Bras (fado gitara, Portugalija).

VU dIdYSIS KIEMAS
29 d. 19 val. - Diriguoja Mirga Gražinytė-Tyla. J.Haydno 
oratorija „Pasaulio sutvėrimas“. Atlikėjai: L.Dambrauskaitė 
(sopranas), M.Zimkus (tenoras), R.Juzuitis (bosas), 
A.Rosenbaum (klavišiniai). Vilniaus miesto sav. choras 
„Jauna muzika“ (vad. V.Augustinas). Vilniaus miesto sav. 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. D.Katkus).

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

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

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Paroda „Portretas ir mada. Iš Aleksandro Vasiljevo fondo 
kolekcijos Vilniuje“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

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

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
Radvilų rūmų muziejus

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

galerija „Aidas“
Jakšto g. 9

S.Rukuižaitės, E.Šimkutės, M.Pupelio, M.Stankevičiūtės, 
G.Tamošiūnaitės, M.Rinkevičiūtės paroda „Kabinetas 339“

Šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11

Hilal Can piešinių paroda „Visa tai, kas liko. Mano 
atminties kraitis“

galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Paroda „Keliai ir kelionės“

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

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13

Paroda „Mano istorija“
S.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

J.Burkšaičio, E.Skujos, A.Šuliausko, E.Pilypaitienės, 
R.Lebedytės, J.M.Mačiokaitės-Pleškūnienės, D.Karaškaitės-
Brusokienės, I.A.Suveizdienės, V.Ž.Vasiliauskienės, 
R.Kinskio, taip pat Druskininkų M.K.Čiurlionio, Palangos 
S.Vainiūno meno mokyklų auklėtinių darbų paroda

Fotografijos galerija  
„Vilnius“
Stiklių g. 4

Valerijaus Puloko fotografijų paroda „1980-1990 metų 
fotografijos“

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“

„Tele bim-bam“ siela Neringa kartu su 
žinomiausių muzikantų ir pritariamųjų vo-
kalisčių komanda jums parengė jaukų muzi-
kos vakarą-pokalbį žaliajame miesto sode. 
Puikiai žinomų („Mamos suknelė“, „Rytoj 
skrisim“, „Baltoji varnelė“, „Voras“ ir kt.) 

„Tele bim-bam“ sielos N.Čereškevičienės koncertas - ne tik vaikams
Rugpjūčio 13 dieną 19 val. Kairėnų  
vasaros festivalis kvies pasiklausyti  
vaikystėje girdėtų ir iki šiol nepamirštų 
dainų. VU Botanikos sodas prisipildys  
Neringos ir Alfredo Čereškevičių kurtais 
kūriniais.

Redakcijos archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
28 d. 19 val. - Styginių kvartetas „Mettis“. Solistas 
Rokas Valuntonis (fortepijonas).

TRAKŲ PILIS
30 d. 21 val. - Jessie Ware (Didžioji Britanija).
31 d. 21 val. - Alice Cooper koncertas.
3 d. 20 val. - Daddy Was a Milkman.

TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS  
APSILANKYMO BAŽNYČIA

30 d. 19 val. - „Iš pasaulio muzikos lobyno“. Lietuvos 
kamerinis orkestras (meno vad. S.Krylov), M.Krusche (solistas, 
klarnetas, Vokietija). Dir. V.Kaliūnas (Vokietija-Lietuva).

KAUNAS

Pažaislio muzikos festivalis
28 d. 18 val. Kauno liuteronų bažnyčioje - Reformacijos 
500-osioms metinėms paminėti „Pasaulio balsai“. 
Ensemble International. P.Syrrist-Gelgota (altas), 
T.Syrrist-Gelgota (violončelė), R.Reznik (fagotas, Ukraina), 
D.Konstantin (arfa, Prancūzija).

RENGINIŲ OAZĖ
28 d. 20 val. - Kastytis Kerbedis.

PALANGA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“
30 d. 20 val. - Jeronimas Milius ir Česlovas Gabalis: 
„Geriausios baladės“.

GINTARO MUZIEJAUS  
TERASA

29 d. 19 val. - Iš ciklo „Legendos“. „Žydi akmenys ir 
medžiai“. Vladas Braziūnas (poetas), Petras Vyšniauskas 
(saksofonas).

PALANGOS KURORTO  
MUZIEJUS

2 d. 19 val. - Muzikos festivalis „Ave Maria“. 
„Svečiuose pas Sofiją“. D.Kazonaitė (sopranas), 
S.Vaitkevičiūtė (smuikas), M.Umbrusevičiūtė  
(fortepijonas).

PALANGOS ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS  
ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA

Pasaulio balsai muzikos festivalyje „Ave Maria“
30 d. 20  val. - „Muzikos vitražai“. E.Chrebtovas 
(baritonas). Palangos miesto pučiamųjų orkestras (meno 
vadovas ir dir. V.Rekašius).

BIRŠTONAS

KULTŪROS CENTRAS
29 d. 19 val. - „Moters paslaptys“. Ieva Prudnikovaitė 
ir ansamblis „4 TANGO“: K.Žebrauskaitė (akordeonas), 
D.Bidva (smuikas), F.Zakrevskis (fortepijonas), 
D.Bagurskas (kontrabosas).

DRUSKININKAI

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara 
su M.K.Čiurlioniu“
28 d. 16 val. Druskininkų „Saulutė“, Vaikų reabilitacijos 
centre - Kamerinės muzikos koncertas „Mes viena 
šeima“. Dalyvauja Meistriškumo mokyklos smuikininkai ir 
Druskininkų vaikų ir jaunimo meno kolektyvai.
28 d. 20 val. Druskininkų miesto muziejuje - Kamerinės 
muzikos koncertas. D.Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/
Vokietija), A.Gocentas (violončelė, Lietuva/Suomija), 
B.Gocentas (smuikas), R.Gocentienė (fortepijonas), 
A.Garsonaitė (fortepijonas).
29 d. 14 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno 
mokykloje - Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos 
koncertas. Meistriškumo mokyklos smuikininkai.
29 d. 18 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės 
muzikos valanda. Meistriškumo mokyklos smuikininkų 
ansambliai, solistai.
29 d. 20 val. Mokymo centro „Dainava“ kiemelyje - 
Literatūriniai skaitymai „Gerumas tas Gyvenimas...“ Aktorė 
Gražina Urbonaitė. Meistriškumo mokyklos smuikininkai. 
Literatūros rašinių čiurlioniškąja tema konkurso nugalėtojai
30 d. 11 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje; 
30 d. 15 val. UAB „Draugystės sanatorija“ - Dalia 
Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija). Meistriškumo 
mokyklos smuikininkų ansambliai, solistai. Smuiko 
muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos 
koncertmeisterės J.Kaminskienė ir A.Garsonaitė.
30 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės 
muzikos valanda. Kvartetas „Ensemble International“. 
D.Constantin-Reznik (arfa, Prancūzija), P.Syrrist-Gelgota 
(altas, Lietuva/Norvegija), T.Syrrist-Gelgota (violončelė, 
Norvegija), R.Reznik (fagotas, Ukraina).
31 d. 16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje - Pianistės Irenos Friedland (Izraelis) rečitalis 
„M.K.Čiurlionis ir amžininkai“.

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
28 d. 18 val. Kauno r., Raudondvario dvaro menų 
inkubatoriuje - „Samba da Minha Terra“ (Brazilija-Lietuva). 
E.Petrošiūtė (vokalas), M.Nicolaiewsky (bosinė gitara), D.Farias 
(gitara, vokalas), Fernando Pavia da Silva (būgnai, vokalas).
30 d. 17 val. Panevėžys, Bistrampolio dvare - „Mergina 
iš Ipanemos“. Minns Jazz Quintet (JAV/Lietuva): S.Minns 
(vokalas), D.Minns (trombonas), A.Gurinavičius (klavišiniai), 
V.Labanauskas (kontrabosas), S.Astrauskas (mušamieji).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

ir naujausių autorinių dainų programa skirta 
visiems, kadaise buvusiems vaikams. „Jei 
augote su „Tele bim-bam“ dainomis ir nori-
te jas išgirsti „kitaip“, jei tiesiog patinka 
akustinė muzika, mums laikas susitikti!“ - 
kviesdama į koncertą sakė Neringa.

Tikro garso grupę sudaro: Linas Rimša 
(klavišiniai, lūpinė armonikėlė), Mindaugas 
Balčiūnas (klavišiniai), Robertas Semeniukas 
(gitara), Jonas Lengvinas (mušamieji), Mar-
tynas Garbačas (bosinė gitara), Eglė Gadei-
kytė ir Kotryna Čereškevičiūtė (vokalas). Pui-
kus vasaros sekmadienis, praleistas Kairėnų 
vasaros festivalio koncerte, garantuos puikios 
nuotaikos užtaisą kiekvienam apsilankiusiam.

Tai jau penktasis Kairėnų vasaros festi-
valis. Kasmet koncertai vyksta VU Botani-
kos sode, vietoje, kurioje dera nuostabūs 
vaizdai, grynas oras ir puikus laikas jį lei-
džiant šeimomis, poromis ar pavieniui. Ir 
visa tai galima rasti pačiame Vilniaus mies-
te. Nuo birželio iki rugsėjo žiūrovai turi ga-
limybę mėgautis Kairėnų dvaro parko žalu-
ma, gražiausiais augalais ir medžiais bei ge-
riausių Lietuvos atlikėjų koncertais po atvi-
ru dangumi. 

Be N.Čereškevičienės pasirodymo, čia 
žiūrovų dar lauks dainininkės Vaidos Ge-
nytės ir smuiko virtuozo Zbignevo Levic-
kio pasirodymas. Jis įvyks pirmąjį rudens 

sekmadienį - rugsėjo 3 d. Visame pasau-
lyje žinomų kompozitorių auksinės dainos 
ir melodijos suskambės naujai, netikėtai 
ir įtaigiai, kaip dar niekada neskambėjo 
Lietuvos scenoje. Klausytojų taip pat lau-
kia ir pasaulinė premjera - smuiko virtuo-
zo Zbignevo Levickio autorinis kūrinys 
„Maestro“. 

Būtent su šiais jausmingais ir energin-
gais muzikos akordais Kairėnų vasaros fes-
tivalis atsisveikins iki kitų metų, kai vėl 
kvies visus tikro garso muzikos gerbėjus 
susitikti ir turiningai praleisti laiką žalioje 
miesto oazėje Botanikos sode.  

„Laisvalaikio“ inf.

„Tele bim-bam“ sielos N.Čereškevičienės koncertas - ne tik vaikams

Ieva Prudnikovaitė

Jeronimas Milius



62 laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  2 8

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grOžiO paslaUgOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.  
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt

Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

spOrtas ir pramOgOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

    
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tai bus ne tik perspektyvu, bet 
ir duos finansinės naudos. Kad darbai 
vyktų sklandžiai, reikia gerų tarpusavio 
santykių, ieškokite partnerių profesi-
nėms galimybėms plėsti. Didelių sveika-
tos problemų nekils. Bus jautrūs inkstai.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu. 
Darbe pravartu išlikti kuo santūresniems, 
kad neįsižiebtų pykčio kibirkštys. Jei 
esate pavaldinys, galite sulaukti kritikos 
iš viršininko. Palankus metas organizmui 
valyti. Taip pat šį mėnesį galite laikytis 
dietos. 

DVYNIAMS

Kuo daugiau laiko leiskite viešu-
moje, bendraukite su įvairiais žmonėmis, 
jei nemėgstate didelių susibūrimų, 
rinkitės mažesnes žmonių grupes, išlįs-
kite iš saugios namų aplinkos. Naujos 
veiklos nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite 
įprastus darbus. Drąsiai planuokite egzo-
tišką kelionę. Sveikata pagerės, atsiras 
daugiau jėgų, net atrodysite jaunesni. 
Spinduliuosite optimizmu ir laime. 

AVINUI
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Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros, abiem 
malonios veiklos - tai pagerintų bendravi-
mo kokybę. Vienišiai turės galimybę sutikti 
savo žmogų. Darbo ir karjeros reikalai 
klostysis puikiai. Tinkamas laikas vykti 
padirbėti svetur, tad jei turite planų, pasku-
bėkite. Teks spręsti daug klausimų, susiju-
sių su užsienio partneriais ir užsakovais. 

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų. Tinkamas laikas 
bendradarbiauti su kitomis įmonėmis. 
Jeigu turite savo įmonę, gali atsirasti 
galimybė ją sujungti su kita verslo 
grupe. Skorpionai turės šiokių tokių 
sveikatos problemų. Lėtinkite tempą, 
ribokite protinį darbą.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplanky-
ti labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, 
kad tas jausmas bus vienpusis ir su 
mylimu žmogumi juo pasidalyti neteks. 
Darbe jūsų laukia daug įvairių nutikimų, 
gali gluminti darbų gausa. Palaikykite 
glaudžius ryšius su kolegomis, nuo to 
priklausys tolesnis bendravimas. Šiuo 
laikotarpiu reikės daugiau laiko ir dėme-
sio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Nors ir labai norėsis, dabar ne 
metas atverti jausmus priešingos lyties 
atstovui. Jokiu būdu neskubėkite. Šis 
jausmas gali būti apgaulingas. Palankus 
laikas darbo ir karjeros reikalams tvar-
kyti. Viską, ko imsitės, darysite tobulai. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į sveikatą, būsite 
jautrūs ir pažeidžiami. Turėtumėte dau-
giau laiko skirti poilsiui. Tinkamas metas 
lankyti jogos užsiėmimus, medituoti. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
nepamiršti savikontrolės, neatsargiai 
ištartas žodis, griežta pastaba gali 
sujudinti karjeros pamatus. Sveikata 
bus puiki, nekamuos jokios problemos, 
būsite energingi, džiaugsitės ir mėgausi-
tės gyvenimo malonumais. 

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai turi 
galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų 
lūkesčius. Naujas partneris mielai ben-
draus, tik nežinia kiek. Jam bus sunku 
iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą. Geras 
laikas apmąstyti visas savo karjeros 
galimybes, baigti pradėtus darbus. Laukia 
aktyvus susirašinėjimas, pokalbiai telefo-
nu, susitikimai, kurie dažnai bus nenuma-
tyti. Rimtų sveikatos problemų nekils. 

MERGELEI

Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso, o atvirkščiai - bus 
nusiteikusi karingai. Tačiau tai truks 
neilgai, sunkus periodas greitai pasibaigs. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir laiku. 
Nepasirašinėkite sutarčių, jos bus nuosto-
lingos. Netinkamas laikas išlaidauti, susi-
laikykite nuo didelių pirkinių. Dažnai jausite 
nuovargį, todėl poilsis jums tikrai būtinas. 

OŽIARAGIUI

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti sunkumų su 
antrąja puse. Darbe galimi pasikeitimai, 
imkitės naujų projektų, įgyvendinkite 
senus sumanymus, reikalai jūsų rankose 
tirpte tirps. Pravartu apsilankyti pas 
šeimos gydytoją. 

ŽUVIMS

Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis. Vienišiai 
gali pajusti meilės proveržį. Viskas, kas 
vyks darbe, jus erzins, bus daug nesusi-
pratimų. Galimi niekuo nepagrįsti ginčai 
tarp kolegų. Palankus laikas informaci-
jos sklaidai internetu, spaudoje. Sveikata 
bus puiki. Sportuokite, nepamirškite 
grūdinimosi procedūrų.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Humoristas Vitalijus Cololo
1974 08 03

Dizainerė Toma Jankauskaitė
1986 08 03

Choreografė  
Anželika Cholina 
1970 07 30

GEROS DIENOS: lIEpos 28, 29 d. BLOGOS DIENOS: lIEpos 30 d.

Šokėjas Tomas Legenzovas
1988 08 03
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Vaikaitis. Europa. Ektima. 
Epo. Rila. Sraunus. Kam. Keis. Aus. Ainė. 
Ateitis. Garantas. Sene. Riekė. Neklusni. 
Esm. Omo. Nantas. Miltai. Ikarui. Stiliaus. 
Ursus. Mg. Sisi. Tąsa. Kiemo.
Horizontaliai: Su. Agurkas. 
Rietenomis. Broliene. Ili. Pasiek. Lis. 
Bra. Latai. Saiku. Au. Mverus. Saist. 
Akas. Kitu. Grinius. Kintai. Akra. Amu. 
Reinas. Šias. Ak. Truk. Anė. Ausi. Liekit. 
Esi. Ispanais. Mm. Omės. „Mango“.
Pažymėtuose langeliuose:  
Neilgai truKus. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti Han Kang romaną 

„Vegetarė“

Atsakymą iki rugpjūčio 1 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:  
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtojas 
Vilmantas Janiūnas iš Vilniaus. Jam 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

Viena draugė sako kitai:
 - Tau, kad greitai numestum svorį, rei-

kia atsisakyti viso labo trijų dalykų.
- Kokių?
- Pusryčių, pietų ir vakarienės. 

l

Vyras susipyko su žmona - daugiau ne-
sikalba. Eidamas miegoti įduoda jai raštelį: 
„Pažadink mane septintą valandą“. Ryte at-
sibuna labai gerai išsimiegojęs, pažiūri į 
laik rodį - dvylikta valanda! Pašoka iš lovos 
ir mato raštelį: „Brangusis, kelkis, jau sep-
tynios“.  

l

Vyras skambina telefonu:
- Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad padė-

site atsikratyti bet kokių problemų?
- Taip, mūsų. Kokios jūsų problemos?
- Matote, aš knarkiu, o žmona dėl to ner-

vinasi.
- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar 

žmonos? 

l

Zoologijos sodo darbuotojas stovi prieš 
išžiotus krokodilo nasrus ir vis žiūri į juos.

- Kas jam? - klausia priėjęs lankytojas.
- Dar nežinau. Jau pusvalandis praėjo, 

o gydytojas iš ten dar negrįžta. 
l

Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote - jei-

gu žmogus kalbasi su katinu, tai jau para-
noja ar dar ne?

- Dar ne. Paranoja yra tada, kai žmogui 
baisu, kad katinas ko nors neišplepėtų.

l

- Brangioji, mes vakar susipykome dėl 
smulkmenų, aš buvau neteisus! Tu - mano 
mylimiausia moteris.

- Aha! Aš taip ir žinojau, kad nesu tau 
vienintelė! 

l

- Koks tavo intelekto indeksas?
- Tiksliai nežinau... Pragyvenimui pa-

kanka...

l

Senelis švenčia savo 70-ąjį gimtadienį. 
Vaikaitis jam sako:

- Turiu tau gerą ir blogą naujieną. Kurią 
nori išgirsti pirmą?

- Gerąją.
- Netrukus ateis kelios striptizo šokėjos.
- Nuostabu! O blogoji naujiena?
- Joms tiek pat metų, kaip ir tau. 

l

Užsisėdėjo Naujametę naktį svečiai. Šei-
mininkė jau nebežino ką daryti. Staiga sus-
kambo telefonas. Šeimininkė nuėjo atsiliep-
ti ir - idėja! Grįžta šaukdama:

- Gaisras, gaisras!
- Kur gaisras? Pas ką gaisras?!
- Gerai neišgirdau. Sakė pas kažką iš jūsų…

l

Petriukas sako tėčiui:
- Tėti, direktorius skambino, nori, kad 

atvažiuotum.
- Tai ką vėl prisidirbai?
- Čia tavo direktorius skambino... 

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis
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MAUDYNĖS. Alinant vasaros karščiui, kinai randa būdą, kaip atsi-
gaivinti. Vadinamoji Negyvoji jūra - tai sūraus vandens baseinas 
viename Sičiuanio provincijos vandens pramogų parke. Gelbėtis 
nuo karščio kiekvieną savaitgalį čia suplūsta keliolika tūkstančių 
lankytojų. Dauguma jų  apsiginkluoja pripučiamais „gelbėjimosi 
ratais“, kurie ne tik gelbsti nuo panirimo, bet ir suteikia bent šiek 
tiek erdvės nuo šalia plūduriuojančio „kaimyno“.

vaniliniai ledai
su kokoso pieno skoniu

VILNIUS:
Gedimino pr. 46
El.paštas: info@ajsokoladas.lt
Tel.: 8 5 2497122, 8 655 14055

Pilies g. 8
El.paštas: info@ajsokoladas.lt
Tel.: 8 655 95555

Gedimino pr. 9, Vilnius
El.paštas: info@ajsokoladas.lt 
Tel.: 8 699 61641

KLAIPĖDA 
J. Karoso g. 9
Tel.: 8 618 77199 

ŠIAULIAI 
Vilniaus g. 134,
Tel.: 8 615 61380, 8 682 11721

PANEVĖŽYS
Klaipėdos g. 143 A, PC Babilonas,
El.paštas: zolynai@gmail.com 
Tel.:  8 680 90468

TRAKAI 
Vytauto g. 4
El.paštas: info@ajsokoladas.lt
Tel.: 8 655 71143

MAŽEIKIAI 
Laisvės g. 33
Tel.: 8 687 90153

DRUSKININKAI 
Vilniaus al. 13-2
Tel.: 8 655 39153

sezono
naujiena !

Juodi




