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„LaisvaLaikio“ interviu

Monika Liu: 
Muzika yra gyvybiškai  
svarbi mano esybės dalis
Smulkutė, simpatiška atlikėja Monika Liubinaitė (28), dar žinoma kaip Monika Liu, nevaržo 
savęs muzikos pasaulio rėmais, nepaiso klišių, nepataikauja klausytojų skoniui, tačiau užburia  
galingu vokalu, o savo kūryba virpina žmonių širdis. Muzikos mokslus klaipėdos ir berklio (JaV) 
universitetuose krimtusi mergina gyvena Londone, bendradarbiauja su garsiais britų  
prodiuseriais, rašo dainas, piešia. nors scenoje ji toli gražu ne pirmą kartą, solinį koncertą sostinės 
„Vasaros terasoje“ surengė tik dabar. Skambėjo ir vieni pirmųjų, ir naujausi Monikos kūriniai -  
viskas jos pačios kūryba. Scenoje jai talkino muzikantai Vytautas bikus, Juozas Martinkėnas,  
Julius Valančiauskas, specialiai dėl pasirodymo iš anglijos atvyko ir sužadėtinis Marijus aleksa. 
koncerto nepraleido ir būrys pramogų pasaulio atstovų.

Eimantė Juršėnaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Atlikėja Eglė Jakštytė  
(dešinėje) su bičiule

Laura Būtytė su draugu Danieliumi

Monika Liu su Marijumi Aleksa 
ir Lina Intaite

Muzikantas Robertas 
Semaškevičius su drauge

Monikos Liu mama  
Rita Liubinienė su 
Valdemaru Aleksa
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Monika Liu su Agota 
Mašanauskaite ir Laimiu Matu

Radijo ir televizijos 
laidų vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė

Projekte  
„X Faktorius“ 

išgarsėjęs  
atlikėjas Domas 

Česnulevičius

Monikos Liu brolis Vytautas su gyvenimo 
drauge Lina ir mažuoju Rapolu

LNOBT baleto artistas Stasas SemianiuraMuzikantas Vytautas Bikus
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Monika, scenoje esi ne vienus me-
tus, debiutinį albumą „I am“ išleidai 
prieš metus, kodėl pirmasis koncertas 
įvyko tik dabar? 

- Viskas įvyko natūraliai. Plano, kas ir 
kada vyks, neturėjau. Jei visą laiką būčiau 
gyvenusi Lietuvoje, veikiausiai koncertą bū-
čiau surengusi anksčiau. Tačiau viskas taip 
susiklostė, kad išvykau studijuoti į Ameriką, 
Berklio muzikos universitetą. Ten nekoncer-
tavau, tačiau kūriau dainas. Vėliau persikraus-
čiau į Londoną, ten taip pat kūriau sau ir ki-
tiems atlikėjams. Kai jau turėjau nemažai sa-
vo kūrinių, kilo noras įrašyti mini albumą 
(EP), o galiausiai surengti ir solinį koncertą. 
Manau, kad viskas įvyko tinkamu metu, buvo 
išlaukta ir ilgai tam ruoštasi. 

- Koncerto laukei su nekantrumu, 
jaudinaisi, bet atrodo, kad su įtampa pui-
kiai susitvarkei. Turi savo ritualų prieš 
koncertus? 

- Prieš koncertą tiesiog apsikabiname su 
muzikantais, palinkime vieni kitiems sėkmės 
ir einame į sceną nusiteikę gerai praleisti 
laiką. Nepasakyčiau, kad labai jaudinuosi, tie-
siog noriu, kad viskas pavyktų, tačiau nenu-
matytų situacijų, įvairių atsitiktinumų nebi-
jau - jie dažniausiai išeina į gera. Kad ir kas 
nutiktų, žinau, kad viskas bus gerai. Svar-
biausia į sceną eiti tinkamai nusiteikus ir 
džiaugtis tuo, ką darai. 

- Kokie jausmai užplūdo po koncerto? 
- Daugelį koncerto kūrinių atlikau pirmą 

kartą, tad ir man pačiai buvo įdomu, kaip 
viskas eisis. Šis koncertas buvo savotiškas 
bandymas, bet taip jau būna pirmą kartą, 
reikėjo pasitikrinti, kaip su šia programa pa-
ti jaučiuosi scenoje, kaip ją priima žmonės. 
Nors manau, kad pirmasis koncertas pavyko 
ir esu juo labai patenkinta, po jo iš karto 
pradėjau galvoti, ką galima patobulinti, pa-
keisti, pasikalbėjau su draugais ir pažįsta-
mais, išklausiau jų įžvalgų. Tikiu, kad su 
kiekvienu koncertu viskas seksis tik geriau 
ir geriau. 

- Nors nemažai atliktų kūrinių buvo 
nauji, dar negirdėti, buvo ir dainų, kurias 
publika dainavo kartu su tavimi... 

- Kai žmonės dainuoja kartu - viskas yra 
gerai, eini teisingu keliu, todėl tai suteikia 
pačias geriausias emocijas, ir veikiausiai tam 
pritartų bet kuris atlikėjas. 

- Kiekviena tavo daina turi istoriją. 
Dainos - tavo dienoraščiai?

- Kai kurios, be ne visos. Yra dainų, kurios 
pasakoja mano pačios ar aplinkinių išgyventas 
istorijas, tačiau kai kurios istorijos yra tiesiog 
išgalvotos. Turiu lakią fantaziją. Būtent todėl, 
pristatydama savo EP albumą, kai kurias dai-
nas iliustravau savo piešiniais. 

- Esi sakiusi, kad greičiau esi kūrėja 
nei atlikėja...

- Kaip minėjau, kuriu sau ir kitiems atli-
kėjams. Išėjusi į sceną pirmiausia demonst-
ruoju ne savo vokalinius sugebėjimus, bet 
savo kūrybą. Todėl kūryba man visgi yra pir-
moje vietoje.

- Nors šiuo metu gyveni tarp Londo-
no ir Lietuvos, atrodo, kad šią vasarą 
daugiau laiko praleisi gimtinėje, ar daug 
koncertų esi suplanavusi?

- Nežinau, kur praleisiu daugiau laiko, ta-
čiau keliauti teks nemažai. Lietuvoje kol kas 
planuojami dar keturi koncertai, galbūt jų bus 
ir daugiau. Labai laukiu paskutinio suplanuo-
to koncerto, kuris vyks rugpjūčio 28 dieną. 
Tai bus paskutinis Kristupo vasaros festivalio 
koncertas. 

- Netrukus pasirodys ir naujas tavo 
albumas? 

- Taip, drauge su muzikos kūrėju ir pro-
diuseriu Domu Strupinsku suvienijome jėgas 
ir jau rudenį turėtų pasirodyti naujas albumas. 

- Sakei, kad muzika kalbiesi su klau-
sytojais, kas dar tau yra muzika? 

- Mane muzika lydi nuo kūdikystės ir yra 
neatskiriama gyvenimo dalis. Kaip be kokio 
nors svarbaus organo, širdies ar plaučių, žmo-
gus negalėtų išgyventi, taip ir muzika yra 
gyvybiškai svarbi mano esybės dalis. Muzika 
turi skleisti žmonėms emociją, nesvarbu, 
linksmą ar liūdną, turi juos atpalaiduoti, pri-
versti susimąstyti ar priversti šokti, svarbiau-
sia, kad muzika nepaliktų abejingų. 

- Į tavo koncertą iš Londono atvyko 
ir tavo sužadėtinis, būgnininkas Marijus 
Aleksa. Jus suvienijo muzika?

- Mus suvienijo ne muzika, o kiti žmo-
giški dalykai, tačiau muzika - mūsų šeimos 
narys. Ji vienodai mums svarbi, muzikoje 
abu esame panašūs, turime panašias vizijas 

NežiNau, kur 
maNe Nuves 
gyveNimas, Neturiu 
graNdioziNių 
plaNų, tačiau turiu 
mažų tikslų ir 
mažų plaNų

kai pasiblaškau 
po pasaulio 
didmiesčius, į 
lietuvą grįžti 
visuomet labai 
gera
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„LaisvaLaikio“ interviu

ir suvokimą. Todėl mums gera kurti kartu, 
galime vienas kitam patarti. Muzika tikrai 
yra tas dalykas, apie kurį namuose labai daug 
šnekamės.

- Esi viena tų atlikėjų, kuri kyla aukš-
tyn išvengdama skandalų, pernelyg ne-
siviešindama. Ar ne vieno išbandytas bū-
das į save atkreipti dėmesį bet kokiomis 
priemonėmis tau atgrasus ir netoleruo-
tinas?

- Niekada apie tai negalvojau. Galbūt kai 
kam tie skandalai yra viešųjų ryšių dalis, ta-
čiau nemanau, kad visi juos kuria tyčia. Vei-
kiausiai kai kuriems taip tiesiog išeina. Nie-
kada negali žinoti, bet jei kada nors būsiu 
įsivėlusi į kokį nors skandalą, tai bus nutikę 
netyčia. 

- Nors iš menininkų ir kūrėjų racio-
nalumo niekas nereikalauja, atrodo, kad 
galėtum būti išimtis, - esi viską apgalvo-
janti, apskaičiuojanti ir rožinių svajonių 
nekurianti, tiesa?

- Mano galvoje daugybė minčių ir svajo-
nių, tačiau saugau jas savo mintyse ir pasida-
linu tik su artimiausiais. Nemėgstu daug apie 
tai kalbėti. Nežinau, kur mane nuves gyveni-
mas, neturiu grandiozinių planų, tačiau turiu 
mažų tikslų ir mažų planų, o juos įgyvendi-
nusi imuosi naujų, taip ir veriu juos kaip ka-
roliukus. 

- Gyvenime esi spontaniška? 
- Tikrai taip! Esu labai spontaniška. Vieną 

dieną ryžtuosi išvykti į Ameriką, kitą jau 
kraustausi į Londoną... 

- Tau jau priklijuota etiketė - multi-
talentas, nes galima žavėtis tavo pieši-
niais, veriamais karoliukais. Su savimi 
kelioniniame lagamine visada turi pieš-
tuką ir karoliukų?

- Taip. Mano rankos visuomet turi būti 
užimtos mažomis detalėmis, būtinai turiu 
kažką veikti. Smulkmenos man labai svarbios. 
Muzikoje, piešiniuose, karoliukų vėriniuose - 
visur stengiuosi mažas detales sujungti į vie-
ną visumą ir suderinti nesuderinamus daly-
kus. Šiuo metu piešiu labai didelį piešinį, kol 
kas jis yra 2 metrų dydžio, bet manau, kad 
bus dar didesnis. Kaip tik atsivežiau jį į Lie-
tuvą ir tikiuosi, kad čia jį pabaigsiu. Apyrankių 
ir kitokių daikčiukų iš karoliukų taip pat ne-
mažai suveriu. Taigi, piešiu, veriu, rašau teks-
tus ir kuriu melodijas... 

- Vasara - atostogų metas. Kokias 
atostogas susiplanavai?

- Vasara man - darbymetis, tad atostogų 
neplanuoju. Trumpam nuvyksiu pailsėti pas 
tėvus į Klaipėdą. 

- Kokia vieta Lietuvoje tau mieliau-
sia? Pajūris? 

- Visa Lietuva man yra labai miela - ir sosti-
nė, ir pajūris, ir kiti kraštai. Kai pasiblaškau po 
pasaulio didmiesčius, į Lietuvą grįžti visuomet 
labai gera. Užburia gamta, paprasti kaimeliai... 

- Esi gamtos ar miesto vaikas? 
- Esu miesto vaikas, tačiau gamta man be 

galo reikalinga. Ji visada mane nuramina. Ka-
dangi gyvenu mieste, neturiu galimybių joje 
būti tiek, kiek norėčiau. Kai tik galiu, sten-
giuosi pabėgti į gamtą, man jos reikia. Reikia 
pabūti vienai, pasižiūrėti į dangų, vandenį, 
žalią mišką ir prisiminti, kad viskas yra pa-
prasta ir kad aš esu šiandien. Tokie primini-
mai man labai reikalingi. 

- Turi puikų sugebėjimą ryškiai atro-
dyti. Kas tave įkvepia?

- Nežinau, tiesiog taip pavyksta. Man pa-
tinka detalės, spalvos. Kaip ir piešiniuose, 
muzikoje ar verdama karoliukus, taip ir kur-
dama įvaizdį skirtingas detales sujungiu į vi-
sumą. Tiesiog taip apsirengusi ar pasipuošu-
si jaučiuosi savimi. 

IšėjusI į sceną 
pIrmIausIa 
demonstruoju ne 
savo vokalInIus 
sugebėjImus, bet 
savo kūrybą

Prieš koncertą žiūrovai galėjo  
įsigyti ir Monikos Liu kurtų paveikslų
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Veidai

Naujasis Lietuvos nacionalinio dramos teatro sezonas prasidės tik rugsėjo 2 die-
ną, tačiau bilietai į 77-ojo sezono spektaklius pradėti pardavinėti paskutinėmis bir-
želio dienomis. Pirmieji norintys įsigyti bilietus gavo progą tai padaryti iš žymiausių 
teatro aktorių - Mariaus rePšio, Birutės Mar, DaLios MicheLevičiū-
tės, arūNo vozButo ir kitų, vienai dienai tapusių teatro kasos darbuotojais. 
Jie ne tik pardavinėjo bilietus, bet ir pasakojo apie artėjančio sezono naujienas. Dar 
viena lankytojų laukianti staigmena - vasarą vyksiantis „Premjerų maratonas“. Jo 
metu galima įsigyti bilietus į vieną iš penkių pirmojo pusmečio premjerų žinant tik 
jos datą - iki rugpjūčio pabaigos, visos kitos spektaklio detalės bus laikomos paslap-
tyje. Panašu, kad tokia smagi akcija patiko ir teatro gerbėjams, ir aktoriams, kurie 
teigė, jog pardavinėti bilietus - tikrai smagu. 

Žinomi aktoriai keičia profesiją?

Aktorius Marius Repšys

Aktoriai Arūnas Vozbutas 
ir Dalia Michelevičiūtė

Stasio Žumbio nuotr.

Aktorė Birutė Mar
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Veidai

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Pažįstantieji aktorę Mildą 
Štakėnaitę (29) žino, jog 
aktorystė visuomet buvo ne 
vienintelė jos svajonė. Prieš  
porą metų ji vėl kibo į mokslus, 
tik šįkart pasirinko odontolo-
gijos studijas. dvi mėgstamas 
profesijas derinanti Milda  
„laisvalaikiui“ atskleidė ir  
daugiau dalykų, kurių apie ją 
galbūt dar nežinojote.

 Milda turi nemažą senovinių 
monetų kolekciją, kurią gavo iš 
mamos. Tačiau šiuo metu pati nau-
jų monetų neieško.
 Talismanas - žiedas iš cerkvės, 
kurio nenusimauna jau maždaug 
dešimt metų.
 Žinoma aktorė labai mėgsta žu-
vis, uogas, daržoves, tad stengiasi, 
kad jų visuomet būtų šaldytuve. 
Jos firminis patiekalas - čili troš-
kinys.
 Kiekvieną rytą Milda pradeda 
nuo stiklinės šilto vandens.
 Aktorė norėtų vieną dieną pa-
būti paukščiu.
 Silpnybė - batai ir kvepalai.
 Milda yra šiek tiek prietaringa, 
pavyzdžiui, ji nemėgsta sveikintis 
per slenkstį ar sugrįžti namo pa-
siimti pamiršto daikto. 
 Mėgstamiausios gėlės - šviežios 
baltos rožės, o pakalnučių jai ge-
riau nedovanoti - jų kvapas aktorei 
labai nepatinka.
 Milda niekada pati nevalo langų.
  Pastaruoju metu patikusi 
knyga - Eugenijaus Laurinaičio 
„Žvilgs nis iš veidrodžio“.
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie 

Mildą Štakėnaitę
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Akvilė tvirtino, kad planuojant vestuves pus-
mečio nuo Laimono piršlybų buvo net kiek ma-
žoka, mat didžiąją planavimo ir šventės organi-
zavimo dalį tvarkė jie patys, abu gerai žinodami, 
ko nori. Tiesa, Akvilė džiaugėsi, kad jai yra tekę 
dalyvauti daugelyje vestuvių renginių ir juos 
vesti, tad buvo nesunku susivokti, kaip turi at-

„4Roses“ narė Akvilė Matukaitė ranką ir 

Veidai

Pirmąjį liepos šeštadienį Šv. Jonų bažnyčioje ištekėjo „4Roses“ vokalistė Akvilė 
MAtukAitė (26). Ji po penkerių metų draugystės žiedus sumainė su krepšininku 
lAiMonu kisieliuMi (31). Po vestuvių priėmė vyro pavardę ir tapo kisieliene. 
kaip pati Akvilė juokauja, jie iki vestuvių spėjo jau gerai susipažinti. Šventės dieną  
poros pasveikinti susirinko gausus būrys bičiulių ir giminaičių bei kolegų.

širdį atidavė krepšininkui
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„4Roses“ narė Akvilė Matukaitė ranką ir 

Veidai

rodyti tobulos jų su vyru vestuvės. „Kadangi 
pati esu mačiusi nemažai vestuvių, vedusi ves-
tuvių renginius, tai su Laimiu puikiai žinojome, 
ko norime, ir daug ką planavome patys. Tiesą 
sakant, turime tikrai labai daug gerų draugų ir 
supratome, kad mažos jaukios šventės pasida-
ryti nepavyks. Norėjosi pasidžiaugti su visais, 

širdį atidavė krepšininkui
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Veidai

Pasveikinti jaunųjų atėjo ir 
dainininkė Augustė Vedrickaitė

Akvilė Matukaitė vestuvių dieną pasipuošė stilisto Kęsto Rimdžiaus kurta suknele
Stasio Žumbio nuotr.

Nuotaką prie altoriaus atlydėjo abu jos tėvai Eglė ir Jonas Matukai
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tad svečių sąrašas išsiplėtė beveik iki 75 asme-
nų, ir tortas išaugo iki trijų aukštų, mat vieno 
visiems nebūtų užtekę.  Tačiau nusprendėme 
apsieiti be pulko pamergių ir pabrolių, piršlio ir 
nuotakos grobimo. Mūsų vestuvių šventėje liko 
tik man gražiausios tradicijos - jaunųjų pasitiki-
mas su duona ir druska bei židinio perdavimas. 
Šokome savo pirmąjį vyro ir žmonos šokį“, - 
pasakojo Akvilė.

Akvilė tvirtina maniusi, kad niekuomet ne-
bus viena tų nuotakų, kurios norės vestuvių me-
tu vilkėti kelias skirtingas sukneles: „Ir vis dėl-
to išėjo taip, kad su viena apsieiti nepavyko“, - 
juokėsi  dainininkė. Vestuvių dieną Akvilė džiau-
gėsi stilisto Kęsto Rimdžiaus kurta suknele - jų 
vizija dėl suknelės puikiai sutapo, tad šventės 
dieną nuotaka džiaugėsi išskirtine suknele, kuri 
buvo pasiūta taip, kad reikalui ar norui esant šiek 
tiek transformuotųsi ir atrodytų kiek kitaip, o 
naktinei šventės daliai buvo sukurta visai kitokio 
stiliaus suknelė mados namuose MAS 924.

Kitą dieną po vestuvių jaunieji nieko nelau-
kę pakėlė sparnus kopinėti medaus į saulėtąją 
Graikiją, Kretos ir Santorinio salas. Ten pora 
planuoja praleisti apie 12 dienų: „Ilgiau paspruk-
ti medaus mėnesio mums nepavyks, nes tiek 
mano, tiek Laimono darbų grafikai labai įtemp-
ti, bet manau, kad pasidžiaugti vienas kitu tikrai 
spėsime.“ 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Veidai

„4Roses“ narė Eglė Čepaitė - 
Keturkė su vyru Albinu

Šventės nepraleido ir „4Roses“  
narė Giedrė Girnytė su draugu Linu

Jaunuosius sveikino krepšininkas Martynas Pocius su žmona Viktorija

„4Roses“ narė Dileta 
su vyru Donatu Kisieliumi
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Bredas Pitas (Brad Pitt, 52) dar 
kartą suteikė dingstį gandams apie byran-
čią jo ir Andželinos džoli (Angelina 
Jolie, 41) santuoką. Pastaruoju metu ak-
torius ne tik nesirodo viešai su žmona, bet 
ir dažnai yra matomas įvairių gražuolių 
draugijoje. Šįkart aktorius, kuris buvo pa-
kviestas į motociklų šou Kalifornijoje, ten 
puikiai leido laiką vaikštinėdamas su bo-
kalu alaus rankoje ir flirtuodamas su figū-
ringais modeliais, noriai fotografavosi su 

gražuolėmis ir atrodė visiškai laimingas. 
Beje, visai gali būti, kad B.Pitas tiesiog 
stengėsi būti malonus gerbėjoms. Tačiau 
daug kas jo elgesį įvertino kaip tiesioginį 
įrodymą: Bredo ir Andželinos santykiai 
rimtai pašlijo. Gandai apie problemas šei-
moje sklinda vos ne nuo pirmosios jų ro-
mano dienos, bet Andželina visada juos 
neigė ir tik pernai rudenį prisipažino, kad 
jų šeimoje, kaip ir bet kurioje kitoje, bar-
niai - dažnas reiškinys.

Bredas Pitas pailsėjo  
modelių draugijoje

N.Keidžo žmona  
jį apgaudinėjo!

Paaiškėjo tikroji niKolo Keidžo (nicolas 
Cage, 52) skyrybų su jauna žmona priežastis: pa-
sirodo, 32 metų elis Kim (Alice Kim), su kuria 
aktorius gyveno 12 metų, buvo neištikima savo 
garsiajam vyrui. elis išdavė vienas iš kaimynų, 
gyvenančių netoli aktoriaus namų las Vegaso 
priemiestyje, taip pat ją su kitu atsitiktinai pama-
tė vienas iš aktoriaus draugų ir jam papasakojo. 
o kadangi taikstytis su žmonos išdavyste n.Kei-
džas nenorėjo, jų santuoka tuo ir baigėsi.

Buvusi princo Hario  mergina  
pirmą kartą prabilo apie jų romaną

Romantiški santykiai su princu tikrovėje dažnai 
būna nelabai panašūs į pasaką. Tai dar sykį patvirtino 
ir buvusi princo HARio (Harry, 31) mergina - Čelsi 
deiVi (Chelsy davy, 30). mergina pirmą kartą papa-
sakojo, kas ją privertė nutraukti santykius su princu.

Princas Haris ir Čelsi susipažino 2004 m. Vie-
nu metu karališkosios šeimos aplinkoje buvo rim-
tai kalbama, kad Haris ketina vesti Čelsi. spren-
džiant iš visko, juodu iš tikro siejo stiprūs jausmai. 
Bet net didelė meilė neatlaikė nuolatinio spaudos 
spaudimo. Kaip sakė Čelsi, kiekvieną jos žingsnį 

EPA-Eltos nuotr.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Žinomo kantri muzikos atlikėjo Kyto 
Urbano (Keith Urban, 48), NiKolės 
Kidman (Nicole Kidman, 49) vyro, ger-
bėjai labai suglumo, kai per koncertą 
Mensfilde, netoli Bostono, dainininkas 
staiga pranešė: „o šiandien mano vestu-
vių 10-osios metinės!“ Bet Kyto žmonos 
arti nebuvo matyti. Pasirodo, Nikolė šią 
svarbią dieną buvo išties toli - už 10 tūkst. 
kilometrų, namuose Australijoje. Kytas 
pajuto pareigą paaiškinti gerbėjams: „Aš 
suplanavau koncertus jau metų pradžioje, 
o kai supratau, kad vienas jų sutaps su 
jubiliejumi, pasiūliau Nikolei atvykti pas 

mane su vaikais. Ji taip ir rengėsi padary-
ti, bet reikalai užlaikė ją Australijoje.“

Jau balandį Australijos spauda rašė, 
kad aktorę mirtinai įžeidė vyro sprendi-
mas. Jam išties nieko nereiškė koncertą 
surengti kitą dieną ir atskristi pas žmoną. 
Kalbama, kad Kytas tiesiog pamiršo jubi-
liejų, o kai žmona jam priminė, nepanoro 
keisti planų, ir pora susivaidijo. tarsi bū-
tų maža skandalų, susijusių su K.Urbano 
elgesiu per gastroles, kai jis neatsisako 
nieko, įskaitant pramogas jaunučių ger-
bėjų draugijoje. Beje, Nikolė, regis, taip 
dievina vyrą, kad viską jam atleidžia.

žvaigždės

N.Keidžo žmona  
jį apgaudinėjo!

Priminsime, kad Elis ir Nikolas susitiko 2004 
m. vasarį. tuo metu E.Kim dirbo padavėja resto-
rane, ir N.Keidžas ją įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio, 
netrukus pora susituokė. Po metų Elis pagimdė 
sūnų, jam dabar 10 metų. santuoka su Elis buvo 
trečiasis aktoriaus bandymas susikurti laimingą 
šeimyninį gyvenimą. iš pradžių jis 5 metus buvo 
aktorės Patrisijos Arket (Patricia Arquette) vyras, 
o paskui, visai neilgai, Elvio Preslio (Elvis 
Presley) dukters laizos Marijos sutuoktinis.

Buvusi princo Hario  mergina  
pirmą kartą prabilo apie jų romaną

sekė paparacai, kiekvieną pasirodymą viešai de-
taliai aptarinėjo žiniasklaida. Kalbėsena, figūra, 
šukuosena, drabužiai - viską įdėmiai stebėjo re-
porteriai. Kaip prisipažino Čelsi, dėmesys labai 
greitai virto tikru persekiojimu, kuris ėmė tiesiog 
bauginti. Vieną dieną Č.Deivi suprato, kad neat-
laikys tokio gyvenimo, ir nutarė skirtis su Hariu. 
Nuo britų spaudos mergina pabėgo į savo gimtinę 
Afriką, o Haris rado naują draugę, ir visi po tru-
putį pamiršo Čelsi. Dabar ji vėl gyvena Didžiojoje 
Britanijoje. Kalbama, kad Haris iki šiol ją myli.

Nikolės Kidman vyras  
ignoravo vedybų jubiliejų
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stilius

Vasara - bene labiausiai tinkamas ir mėgstamas metų laikas atos-
togoms ir puikus metas kelionėms bei poilsiui. Ramunės Piekau-
taitės atostogų kolekcija, kuri yra pristatoma kiekvienais metais,  
šį kartą pasižymi gracingais, laisvais ir nevaržančiais siluetais.

Kolekcijoje vyraujančios ilgos plevenančios suknelės, maksi ilgio 
sijonai, glaustinukės ir plačios kelnės yra neutralių gamtos atspalvių - 
melsvos, nublukusios rugiagėlės, Prūsijos mėlynos, jūros atspalvio 
žalios, smėlio ir rusvai gelsvos. Dizainerė prie vasariškų drabužių de-
rina plačius diržus, apyrankes ir gėlių formos sages. Aksesuarai ati-
tinka kolekcijos drabužių spalvų paletę - subtilius, ramius ir prislopin-
tus pastelinius tonus.

Natūralumas ir paprastumas yra vieni iš mados namų skiriamųjų 
bruožų, todėl Ramunė kolekcijai rinkosi natūralius audinius - šilką, 
medvilnę, kinišką žolę, liną ir popierių. Šis medžiagų pasirinkimas pa-
dėjo sukurti grakščias bei lengvas formas ir pabrėžti patogumo jausmą, 
taip reikalingą atostogų metu.At
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stilius
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Parengė Greta Miežetytė
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grožio kodas

Stilingą ir jaunatvišką makiažą, tinkantį  
netgi išleistuvėms, draugės vestuvėms  
ar kitai progai, galime padaryti ir pačios.  
Kad būtų lengviau, „MaqPro Paris“ vizažo  
meistrė SiMona Pajedaitė pateikia detalią 
instrukciją, ką ir kaip daryti, kad  
atrodytumėte stulbinamai.  

Makiažo pamokėlė: ypatingai progai

1 žingsnis:

veido paruošimas
Prieš darant makiažą būtina paruošti veido odą - 
nuvalyti veidą toniku, neturinčiu riebiųjų medžiagų, 
ir padengti jį jūsų odos tipui tinkančia baze - kad jį 
padarytų matiniu, maitintų, drėkintų ar lygintų odos 
nelygumus. 
Tada jei reikia, užmaskuokite problemines odos 
vietas: pamėlusiems paakiams rinkitės persiko spal-
vos korektorių, violetinio atspalvio paakius maskuoja 
gelsvas korektorius. Paraudusias vietas ir spuogelius 
maskuokite alyvuogių spalvos korektoriumi. Dažna 
klaida - pasirenkamas žalios spalvos korektorius, 
kuris ne neutralizuoja odos raudonį, o tiesiog palieka 
žalias dėmes ant veido. Galiausiai visą veidą paden-
kite toniniu kremu.

2 žingsnis: 

lengvas 
modeliavimas
Paryškinkime skruostikaulius tepdami tamsesnę 

modeliavimo priemonę po skruostikauliu, o 

švytėjimą suteikiančią pudrą („highlighter“) 

- ant skruostikaulio kaulo. Taip pat šia pudra 

paryškinkite viršutinės lūpos Kupidono arką,  

virš antakio, plona juostele ant nosies nugarėlės. 

Užfiksuokite makiažą biria pudra.

3 žingsnis: 

akių makiažas
Visų pirma visą voką iki pat antakio padenkite šešėlių 
pagrindu ir užfiksuokite jį kūno spalvos šešėliu. 
Svarbiausia padaryti ploną sluoksnį. Tuomet tam-
sesne modeliavimo priemone arba rudai pilku šešėliu 
suformuokite akies linkį, palikdami šviesią vietą po 
iškiliausia antakio dalimi. Taip pat modeliavimo prie-
mone padažykite apatinį voką po blakstienomis, šiek 
tiek pratęsdamos link smilkinių. Tai suteiks madingą 
pratemptų akių efektą. 
Baltu šešėliu dar labiau pabrėžkite iškiliausią vietą po 
antakiu. Tuo pačiu baltu šešėliu padenkite judamąjį 
voką iki raukšlelės. Nekilkite aukščiau jos su šviesiu 
šešėliu, nes pabrėšite voko užkritimą, jeigu toks yra. 
Balto šešėlio galima užtepti ir vidiniame akies kampe - 
tai atvers akis, suteiks joms žvitrumo. 
Paryškinkite akies kontūro liniją: juodu pieštuku arba 
skystu kontūru nubrėžkite visą viršutinę blakstienų 
liniją. Tuomet, žiūrėdamos tiesiai nuo apatinių 
blakstienų linijos, pasižymėkite liniją, einančią link 
smilkinio. Šią liniją sujunkite su viršutine blakstienų 
linija, ją šiek tiek pastorindamos. Gausite ištemptą 
trikampėlį ties akies kampučiu. 
Taip pat padažykite blakstienas tušu ir paryškinkite 
antakius.
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5 žingsnis: 

paskutiniai potėpiai 

Kad pabrėžtumėte jaunatviškumą, jos odos gaivumą, 
skaistumą, naudokite švelniai rožinius arba turinčius per
siko atspalvio skaistalus. Užbaigdamos makiažą, T zoną 
lengvai dar kartą padenkite sausa pudra. Idealiausia būtų 
rinktis HD dalelių turinčią kompaktinę ar birią pudrą, nes 
ji užtikrins tobulai atrodančią odą net ir nuotraukose.

grožio kodas

Makiažo pamokėlė: ypatingai progai
4 žingsnis: 

pasidažykite lūpas 
Kad lūpdažis ilgiau išliktų ir lūpų linija būtų daili, 
padengę jas lūpų baze,  pirmiausia lūpas apves
kite pieštuku, šiek tiek nuo lūpų linijos kraštų 
retušuodamos pieštuku link lūpų vidurio, ir tik po to 
dažykite jas lūpų dažais ar blizgiais.

Prie tokio makiažo priderinę šventinę 
šukuoseną bei suknelę būsite pasiruošusi 
suspindėti svarbią jums dieną M
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Laiko valdovai: ar tikslus
mūsų vidinis laikrodis

Mokslo kodas

Mokslininkai nesutaria

Mokslininkai surinko kelis šimtus 15-89 
metų savanorių ir juos paprašė mintyse su-
skaičiuoti 120 sekundžių. Eksperimento daly-
viai, kuriems buvo nuo 15 iki 29 metų, 120 
se kundžių suskaičiuodavo vidutiniškai per 115 
se  kundžių. 30-49 metų žmonių grupei 120 se-
kundžių praeidavo per 96 sekundes. O tiems, 
kuriems buvo daugiau kaip 50, jos prabėgdavo 
per 86 sekundes. Jaunų ir senų vertinimo skir-
tumas - beveik 25 proc. Taigi, senukams va-
landa trunka 45 minutes, mėnuo - tarsi 3 sa-
vaitės, o metai - devynis mėnesius. Gautieji 
rezultatai nesutampa su kitų tyrinėtojų duo-
menimis. Kiti teigia, kad laikas greitėja ir ne-
pastebimai prabėga tiems, kieno smegenys 
yra labai apkrautos, kai reikia spręsti vienu 
metu keletą uždavinių. O tiems, kas stebėjo 
laiko tėkmę - fiksavo pralekiančias akimirkas, 
jis, priešingai, pailgėdavo.

Šio fenomeno brazilai nemoka paaiškinti, 
tik spėja, kad senyvi žmonės, suvokdami, kad 
gyvenimas yra neamžinas, nesąmoningai sku-
ba. Net skaičiuodami sekundes.

Analogiškus eksperimentus prieš kelerius 
metus atliko ir Pensilvanijos universiteto 
mokslininkai. Eksperimentuotojai surinko dvi 
grupes - 20 rūkalių ir 22 nerūkančiųjų. Ir pa-
prašė įvertinti, kiek laiko praeis nuo išgirstos 
komandos „pradedam“ iki komandos „stop“. 
Iš pradžių abiejų grupių rezultatai buvo dau-
gmaž vienodi. Bet negavus parūkyti, daugumos 

Kaip greitai lekia laikas! Kad ir kaip  
būtų keista, tai ne vaizdingas posakis,  
būdingas senyviems žmonėms.  
Seniems iš tiesų taip atrodo - nespėjai 
apsidairyti, žiū, ir vėl žiema. Kad metams 
bėgant laiko suvokimas keičiasi, įsitikino 
brazilų mokslininkai.

EP
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Vidiniame 
chronometraže 
daLyVauja ne 
Viena, o keLios 
smegenų sritys
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Laiko valdovai: ar tikslus
mūsų vidinis laikrodis

Mokslo kodas

Pasiūlymas galioja 2016 07 01–2016 07 31 perkant vaistinėje, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę. 
Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „EUROVAISTINĖ“ administracijos patvirtintą sąra-
šą. Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida netaikoma produktų rinkiniams. UAB „EUROVAISTINĖ“ 
pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas.

SAULĖS 
KOSMETIKAI

-40%iki

rūkalių vertinimu, laiko intervalas gerokai pail-
gėjo, nors iš tiesų truko 45 sekundes. Pasirodo, 
kad laikas jų požiūriu pailgėjo maždaug 50 proc.

vidinis chronometražas

Neabejotina: tam tikrą vidinį laikrodį turi-
me visi. Pirmiausia organizmas skaičiuoja va-
dinamuosius cirkadinius ritmus - paros miego 
ir budrumo laikotarpius. Matuoja ir be galo 
trumpus, milisekundes trunkančius laiko tar-
pus, būtinus motorinėms funkcijoms atlikti. 
Tai yra judesiams. Šių procesų biologinis pa-
matas yra daugiau mažiau aiškus, bet kol kas 
niekas neišsiaiškino, kaip yra su laikrodžiais, 
kurie skaičiuoja sekundes ir minutes ir taip 

leidžia justi laiko tėkmę. Tik neseniai smege-
nyse buvo atrastos zonos, kurių specializacija 
ir yra toks chronometražas. Bet vieningos 
nuomonės apie patį mechanizmą nėra. Vieni 
mano, kad egzistuoja „ritmo vairuotojas“, iš 
esmės panašus į širdies stimuliatorių. Neva 
jis skleidžia impulsus, kurių seka įrašoma tar-
si į magnetofono juostą. Vertindami, kiek laiko 
teko laukti, tarkime, autobuso ar kol užvirs 
arbatinukas, skaičiuodami mintyse sekundes, 
mes kiekvieną kartą „prasukame“ tą juostą. 
Kiti spėja, kad mechanizmas yra gerokai su-
dėtingesnis. Chronometraže dalyvauja ne vie-
na, o kelios smegenų sritys. Kitaip tariant, 
vidinis laikrodis yra didelis - vos ne per visą 
galvą. Atseit tai rodo kompiuterinės tomogra-

mos. Savotiška švytuoklė, ko gera, yra sme-
genų srityje, kuri vadinasi „dryžuotasis kū-
nas“. O „krumpliaračiai“ ir „rodyklės“, kuriuos 
ji veikia, turėtų būti išmėtytos kaktos skiltyse, 
kurios, generuodamos smegenų bangas, atsa-
ko ir už mūsų veiksmus, ir už pasiruošimą 
jiems, už dėmesį, atmintį, net emocijas. Tos 
bangos (smegenų elektrinio aktyvumo ritmi-
niai svyravimai) savo ruožtu vėl patenka į dry-
žuotąjį kūną. Vykstant tokiam procesui („pir-
myn atgal“) ir skaičiuojamas laikas. Gali būti, 
kad tam tikromis sąlygomis „švytuoklė“ per-
suka rodykles arba priešingai - jos tai stabdo, 
tai greitina „švytuoklę“, taip iškreipdamos lai-
ko suvokimą.

Parengė Milda KUNSKAITĖ



26 laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  8

Įdomybės

Apie šalį
l Islandija - valstybė, įsikūrusi to paties 

pavadinimo saloje, esančioje Atlanto vandeny-

no šiaurinėje dalyje, 300 km į rytus nuo Gren-

landijos ir 1000 km į vakarus nuo Norvegijos.

l Reikjavikas, Islandijos sostinė, yra šiau-

riausiai įsikūrusi sostinė pasaulyje, jos zonoje 

gyvena du trečdaliai visų šalies gyventojų.

l Reikjavikas įkurtas IX a., kai šioje vie-

toje buvo pastatyta ferma. Išvertus iš senovės 

keltų kalbos Reikjavikas reiškia „Padūmavusi 

įlanka“.
l Islandijoje - tik 330 tūkstančių gyven-

tojų, tad ji - rečiausiai apgyvendinta valstybė 

Europoje. Vidutinis Islandijos gyventojų tan-

kumas - 3 žmonės kvadratiniame kilometre.

Tvarka  
ir papročiai

l Islandijoje nėra kariuomenės, tik 
pakrantės apsauga ir policija, beje, taip 
pat neginkluota. Jei islandui užeis no-
ras eiti tarnauti armijoje, jis gali prisi-
jungti prie norvegų karinių pajėgų pa-
gal abiejų šalių pasirašytą sutartį.

l Šalies ekonomikos pagrindas - 
žvejyba.

l Islandų nacionalinis drabužis - 
vilnoniai megztiniai. Vietos avių vilna 
yra nepaprastai šilta ir minkšta, todėl 
jos daug ir eksportuojama.

l Islandų virtuvėje galima rasti 
tokių keistų patiekalų kaip pūdyta ryk-
lio mėsa. Jos skonis, švelniai tariant, 
savotiškas, bet šviežios ryklio mėsos 
valgyti nerekomenduojama, nes ji yra 
toksiška ir atsiduoda amoniaku.

l Skirdamosi poros Islandijoje sten-
giasi likti draugais, nes visi turi pernelyg 
daug bendrų draugų ir pažįstamų.

Didžiausia šių metų Europos futbolo čempionato sensacija vadinama Islandijos futbolo 
komanda ne tik nukeliavo iki ketvirtfinalio, bet pakeliui sugebėjo iš čempionato išmesti 
tokius futbolo grandus kaip Anglijos rinktinė. Rungtynes su anglais stebėjo beveik visa 
nykštukinės šalies tauta - 99,8 proc. Islandijos gyventojų. O prieš ketvirtfinalio rungty-
nes su prancūzais internetas tiesiog „ūžė“ nuo pajuokavimų, jog ne tik prancūzai, bet ir 
visi futbolo gerbėjai „guglina“ norėdami sužinoti, kas gi ta Islandija.

Gamta ir klimatas
l Daugiau kaip 11 proc. Islandijos 

teritorijos dengia ledynai.
l Islandija - geizerių šalis. Čia yra 

per 7 tūkstančius karštųjų šaltinių. Di-
džiausias ir galingiausias Europoje De-
tifoso krioklys taip pat priklauso Islan-
dijai - 40 m aukščio ir 100 m pločio.

l Islandų namų nereikia dirbtinai 
šildyti! Garai ir karštas vanduo paten-
ka į namus tiesiai iš natūralių karštųjų 
šaltinių.

l Vanduo Islandijoje yra toks ty-
ras, kad į namus tiekiamas be jokio 
valymo ir filtracijos.

Atrask Islandiją: įdomūs faktai apie šalį

Pasaulį sužavėjo islandų  
kovingas vikingų charakteris

EPA-Eltos nuotr.
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Įdomybės

Rekordai
l Islandijos parlamentas yra se-

niausiai dirbantis parlamentas pasauly-
je - nuo 930 metų.

l Islandijos klimatas yra atšiaurus, 
bet vidutinė gyvenimo trukmė Islandi-
joje yra viena ilgiausių pasaulyje: 81,3 m. 
moterų ir 76,4 m. - vyrų.

l Islandijos  gyventojų  raštingu-
mas - 100 proc. Per 90 proc. gyventojų 
naudojasi internetu - šis rodiklis net 
JAV yra žemesnis.

Keistenybės
l Islandai neturi pavardžių, tik tė-

vavardžius, kurie baigiasi „son“ (vyrų) 
arba „dottir“ (moterų). Būsimojo kūdi-
kio vardą dera rinktis iš vardų registro. 
Jei tėvai sugalvoja naują, jį reikia sude-
rinti su valdžios  įstaigomis  ir  įrašyti  į 
registrą.

l Dauguma islandų yra labai prie-
taringi ir daug kas iki šiol tiki elfais ir 
troliais. Net tiesdami kelius projektuo-
tojai visada tariasi su folkloro specialis-
tais,  kad netyčia nepaliestų  trolių gy-
venamųjų vietų.

l Islandija - viena iš palyginti dide-
lių šalių, kurioje nėra geležinkelių sis-
temos.
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Atrask Islandiją: įdomūs faktai apie šalį

Draudimai
l Kadangi islandai į savo kalbą neįsileidžia svetimžodžių, per 1000 metų is-

landų kalba faktiškai nepakito. Bet kuris islandas lengvai perskaitytų Bibliją, iš-
leistą XVI a. pradžioje.

l 2010 m. liepos 1-ąją Islandijoje buvo uždraustas striptizas. Šiandien tai vienin-
telė Europos šalis, kurioje draudžiami tokie šokiai.

l Į Islandiją draudžiama įvežti arklius, ir niekas nežino kodėl. Jei arklys buvo iš-
vežtas iš salos, grįžti atgal jau negalės.

Mažiau kaip 1 procentas Žemės gyventojų sugeba 

ištarti žodį „Ejafjadlajokudlis“. Tai gar-

siausias Islandijos vulkanas, iš kelių tūkstančių 

apklaustų žmonių tik 0,005 proc. sugebėjo ištarti 

šį žodį. Nuotraukoje - 2010 metais išsiveržęs 

Ejafjadlajokudlio ugnikalnis



28 laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  8

Atsparus šalčiui fanas
Molfetoje (Italija) vykstant futbolo rungtynėms, dėl sto-jusio šalčio tribūnose liko vienas vienintelis žiūrovas, 
gana audringai reagavęs į vyksmą aikštėje (matyt, 
tą daryti skatino ir šaltis). Pasibaigus rungtynėms, 
abi komandos prisiartino prie tribūnos ir plojimais 
padėkojo aistruoliui. Už ištvermę.

NeįtikėtiNa

...žaidžiame toliau!
Neįprastos rungtynės įvyko 1959 m. Gelzenkircheno 
(Vokietija) miesto stadione. Administracija suplanavo 
rankinio ir futbolo komandų rungtynes tuo pačiu 
metu. Visos keturios komandos pasirodė laiku ir aršiai 
susiginčijo, kas turi žaisti. Niekas nenorėjo nusileisti. 
Tad visos keturios komandos išėjo į aikštę ir pradėjo 
rungtyniauti. Tai buvo keistas reginys: po aikštę lakstė 
apie keturias dešimtis žaidėjų, svaidydami du kamuolius. 
„Nepaisant neapsakomų sunkumų, ir vienos, ir kitos 
rungtynės buvo sužaistos iki galo“, - rašė miesto sporto 
laikraštis. Rankininkų susitikimas baigėsi rezultatu 14:2, 
futbolininkų - 4:2. Pralaimėjusioji rankininkų komanda 
rungtynes užprotestavo. Užtat žiūrovai buvo sužavėti: 
jiems pavyko pamatyti originaliausią sezono mačą.

Raudona kortelė dėl vestuvių
Žinomas vokiečių futbolininkas Hansis Miuleris (1978-1983 m. žaidė Vokietijos 

nacionalinėje rinktinėje), pasižymėjęs išskirtiniu mandagumu, per vienas 

rungtynes staiga susikivirčijo su teisėju ir buvo pašalintas iš aikštės. Vėliau 

paaiškėjo, kad jis tai padarė tyčia, nes klubo vadovybė jo neišleido atostogų. O 

atostogos jam buvo labai svarbios: jis turėjo dalyvauti... savo vestuvėse.

Futbolas valdo. Ne tik per Europos ir pasaulio futbolo čempionatus pasaulis eina  
iš proto - klubinių turnyrų batalijos ne mažiau kelia aistrų. O dėl jų atsitinka  
įvairiausių dalykų, kartais tiesiog neįtikėtinų.

„Talentingas“ puolėjas
Kai gynėjas Robertas Vaskesas, 8-ame dešimtmetyje 
žaidęs Argentinos „Barica“ klube, jau sezono pradžioje 
į savo vartus įmušė 7 įvarčius, treneris Ernandas Agirė 
nutarė jį skubiai perkvalifikuoti į puolėjus. „Negi leisi 
pražūti talentui“, - pakomentavo jis savo sprendimą. 
Kitose rungtynėse, žaisdamas naujojoje pozicijoje, 
R.Vaskesas vėl įsigudrino pasiųsti kamuolį į savo 
vartus. Trenerio angeliška kantrybė baigėsi, ir klubas 
su futbolininku atsisveikino.

Vienuolikos metrų sapnas
Italijos Veronos miesto futbolo komandos gynėjas L.Boniconis labiau už viską 
troško, kad per šalies čempionato rungtynes jam būtų patikėta mušti 11 m 
baudinį. Pagaliau svajonė išsipildė: žaidėjas įsibėgėjo, iš visų jėgų spyrė į 
kamuolį ir... atsibudo nuo baisaus skausmo, mat koja trenkė į lovos kojūgalį. 
Gydytojas nustatė: pirštų lūžis. „Tai keisčiausia trauma per visą Italijos futbolo 
istoriją“, - pakomentavo šį atvejį Veronos futbolo klubo prezidentas.

Futbolo

Teisėjas laikrodininkas
Mėgstama italų arbitro Paolo Gucio (jis teisėjavo 7-ame dešimtmetyje) veikla - laikrodžių 
remontas ir konstravimas. Kurdamas vieną iš modelių jis pademonstravo didelį išradingumą 
ir humoro jausmą. Ciferblate buvo pavaizduoti futbolininkai. Kas 15 min. pasigirsdavo 
nepatenkintų aistruolių rėkimas, kas valandą - šūksniai „Teisėją - lauk!“. Bet įdomiausia 
akimirka - kai laikrodis išmušdavo 12 kartų: iš korpuso išlįsdavo subintuotas arbitras ir jį 
persekiojanti įpykusių aistruolių minia su skėčiais ir lazdomis.

kuriozai Teisėją - į upę
Ispanijos Segovijos mieste praėjusio amžiaus 7-ame 
ir 8-ame dešimtmetyje egzistavo gana originali 
tradicija. Kai vietos futbolo komanda pralaimėdavo 
rungtynes, aistruoliai įmesdavo teisėją į upę. 
Nepadėjo nei klubui skiriamos baudos, nei stadiono 
diskvalifikacija. Tuomet į rungtynes Segovijoje buvo 
pradėta siųsti mokančius plaukti teisėjus.

laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  8 29

NeįtikėtiNa

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Aistruolio namų areštas
Sekmadienis. Nedidelio Italijos miestelio Kamposo gaisrinėje pasigirdo aliarmo signalas. Ugniagesiai iškart išlėkė į gaisro 
vietą. Atvykę nepamatė nei ugnies, nei dūmų kamuolių, bet namo antrojo aukšto lange kažkas klykė: „Gelbėkite! Gaisras!“ 
Iškart buvo pastatytos kopėčios, žmogus jomis nusileido ir nepadėkojęs bei nieko nepaaiškinęs gelbėtojams puolė bėgti. 
Jį sulaikius paaiškėjo, kad aistruolį Džovanį Kvidzarą nepaprastai įdomių rungtynių dieną žmona užrakino namuose, kad 
jos vyras kiekvieną sekmadienį neišeitų iš namų. Išradingas futbolo gerbėjas sumanė neblogą būdą patekti į rungtynes.

Teisėjui grasino 
žmona
Garsus portugalų futbolo teisėjas Žozė Abendola pradėjo 
gauti anoniminius laiškus, kurių autoriai grasino jį 
sumušti ir net užmušti, jei jis dar rodysis futbolo aikštėje. 
Gerai žinodamas savo tėvynės futbolo aistruolių būdą, 
persigandęs arbitras kreipėsi į policiją. Paaiškėjo, 
kad laiškus siuntinėjo... teisėjo žmona. „Aš niekaip 
nepajėgiau priversti vyro pabūti namie bent sekmadienį, 
- prisipažino ji. - Teko imtis kraštutinių priemonių“.

Lygiosios
Daugiau negu įdomus atvejis nutiko 7-ojo deš. 
viduryje per dviejų Ispanijos komandų rungtynes. 
Vos rungtynėms prasidėjus, kamuolys, atšokęs nuo 
teisėjo kojos, atsidūrė šeimininkų komandos vartuose. 
Arbitras, nepaisydamas žiūrovų ir žaidėjų protestų, įvartį 
įskaitė. Laikas bėgo, šeimininkams išlyginti rezultato 
nesisekė, ir atmosfera tribūnose bei aikštėje pradėjo 
kaisti. Teisėjas karštligiškai svarstė gelbėjimosi nuo 
įsisiautėjusių aistruolių planus. Likus trims minutėms 
iki rungtynių pabaigos, kamuolys pataikė jam į galvą ir 
nuo jos įskriejo į svečių vartus. Šoko ištiktą rungtynių 
herojų iš aikštės išnešė abiejų komandų futbolininkai.

Brangiausios 
rungtynės
Užkietėjęs Madrido „Real“ gerbėjas Feliksas Gaelis 
niekaip negalėjo gauti bilieto į „Real“ rungtynes su 
Bilbao „Athletic“. Likus kelioms minutėms iki susitikimo 
pradžios kažkoks žmogus netikėtai atidavė jam savo 
bilietą. Nudžiugęs F.Gaelis, pagautas dėkingumo, atidavė jam savo loterijos bilietą. Po kelių dienų „Real“ aistruolis 
sužinojo, kad šio numerio bilietas laimėjo 300 tūkstančių pesetų. Tačiau jis oriai susitaikė su praradimu. „Tai buvo 
neabejotinai brangiausios rungtynės mano gyvenime“.

Kvailiausias metų įvartis
Taip buvo pavadintas įvartis, kurį „Sparta“ (Roterdamas) gynėjas 1973 m. įmušė per 
rungtynes su „Barcelona“. Atmušęs kamuolį nuo savo vartų, futbolininkas jį nuspyrė 
aukštai į orą. Kamuolys ore sprogo ir beformis gniutulas įkrito į „Barcelona“ vartus. 
Teisėjas nurodė kamuolį pakeisti ir, nepaisydamas žaidėjų protestų, įvartį įskaitė.

Kiekvienam po 
kortelę
Rečiausias atvejis nutiko Ispanijoje per antrosios lygos 
komandų „San Isidro“ ir „Olimpico Quarrante“ rungtynes. 
Likus 3 minutėms iki rungtynių pabaigos abiejų komandų 
žaidėjai, nepatenkinti teisėjavimu, apsupo arbitrą, 
stengdamiesi jam įkrėsti proto, beje, ne tik žodžiais ir 
gestais... Toje kritinėje situacijoje teisėjas, išlikdamas 
visiškai ramus, išsitraukė raudoną kortelę ir parodė ją 
visiems dvidešimt dviem rungtynių dalyviams!

Vienas greičiausių įvarčių
Greičiausiai įvartį įmušė anglų klubo „Bradford City“ centro puolėjas Džimas 
Frajetas 1964 m. balandį. Jis iš centro stipriu smūgiu pasiuntė kamuolį į viršutinį 
varžovų vartų kampą. Vartininkas tuo metu tik movėsi pirštines. Nuo rungtynių 
pradžios buvo praėjusios vos keturios sekundės!

Kiauras maišas
Britų salų Ridingo miesto mėgėjų komandos vartinin-
kas Džimis Teiloras per 27 sezono rungtynes praleido 
456 įvarčius. Vidutiniškai 17 per vieną susitikimą.

Pūga
Vykstant Anglijos čempionato 
rungtynėms tarp Notingemo 
„Forest“ ir „Leicester City“ 
komandų, pūga stiprėjo 
kiekvieną minutę. Aikštėje 
nieko nebebuvo įmanoma 
įžiūrėti. Prasidėjus antrajam 
kėliniui, teisėjas buvo priverstas 
rungtynes nutraukti. Praėjo 
10 minučių, ir „Lesterio“ 
žaidėjai nustebę pamatė, 
kad drabužinėje nėra jų var-
tininko. Išsirengę jo ieškoti, 
aptiko stovintį vartuose. Jam 
paaiškinus, kad rungtynės 
seniai nutrauktos, jis pareiškė: 
„O aš ir stebiuosi mūsų puolėjų 
mitrumu...“

Ciuriche (Šveicarija) 
atidarytas FIFA pasaulio 
futbolo muziejus 

EPA-Eltos nuotr.
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lady GaGa -  
kinijos priešų sąraše

Po Lady Gagos susitikimo su Tibeto 
dvasiniu lyderiu Dalai Lama Kinija 
įtraukė JAV dainininkę į užsieniečių 
priešų sąrašą.

Po susitikimo Komunistų partijos 
Propagandos departamentas paskelbė 
„svarbias instrukcijas“, uždrausdamas 
visą dainininkės repertuarą. Kinijos 
tinklalapiams ir žiniasklaidos organi-
zacijoms nurodyta nebekelti ir neplatin-
ti Lady Gagos dainų. Šiuo žingsniu sie-
kiama parodyti Pekino susierzinimą. 
Propagandos departamentas taip pat 
nurodė Komunistų partijos kontroliuo-
jamai žiniasklaidai, tarp jų transliuo-
tojui CCTV ir laikraščiams „People’s 
Daily“ bei „Global Times“, pasmerkti 
susitikimą.

Daugiau nei 27 mln. albumų parda-
vusi JAV dainininkė Lady Gaga neseniai 
susitiko su ištremtu Tibeto dvasiniu ly-
deriu Dalai Lama. Jie susitiko pakalbė-
ti apie jogą, meditaciją, dvasinę sveika-
tą bei kaip iš kūno pašalinti toksines 
medžiagas. Dainininkė pasidalino 19 
min. trukmės vaizdo įrašu, kuriame ir 
aptaria šiuos klausimus su Dalai Lama.

Susitikimas sulaukė piktos Pekino 
reakcijos. Kinijos vadovai Dalai Lamą 
laiko separatistu, kuris, jų teigimu, ren-
gia sąmokslą, kad atskirtų nuo Kinijos 
Himalajų regioną ir įkurtų ten teokra-
tinį valdymą.

Anksčiau Kinija uždraudė tokius at-
likėjus kaip „Maroon 5“, Bjork ir Oasis. 
Jiems uždrausta rengti šalyje pasirody-
mus po to, kai šie susitiko su Dalai La-
ma arba teigiamai atsiliepė apie Tibeto 
dvasinį lyderį.

Įdomu

Nors 508 metrų bokštas „Taipėjus 
101“ Taipėjuje (Taivanas) prarado savo 
aukščiausio pastato pasaulyje titulą (jį nu-
konkuravo 828 metrų „Burj Khalifa“ dan-
goraižis Dubajuje), jis vis dar išlaiko vieno 
iš „žaliausių pastatų“ pasaulyje titulą. 2011 
metų liepos mėnesį dangoraižis „Taipėjus 
101“ buvo apdovanotas LEED (Energeti-
kos ir aplinkos dizaino) platininiu sertifi-
katu. Modernaus Taivano simboliu tavęs 

dangoraižis 2004 metais taip pat buvo ap-
dovanotas „Emporis“ dangoraižio apdova-
nojimu. Tornadams bei žemės drebėji-
mams atsparus pastatas simbolizuoja Azi-
jos tradicijas ir technologijų evoliuciją. 
Jame racionaliai panaudojamas lietaus van-
duo, energijos taupymo įrenginiai ir aug
menija. 5 požeminių ir 101 aukšto pastate 
įsikūręs parduotuvių rajonas, restoranai, 
klubai bei madingos parduotuvės.

Dangoraižis „Taipėjus 101“ 
išlaiko „žaliausio“ pastato titulą

EPA-Eltos nuotr.
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Už geltonąją Princo 
gitarą - tūkstančiai dolerių

Amerikiečių atlikėjui Princui (Prince) 
priklausiusi elektrinė gitara „Yellow 
Cloud“ (angl. Geltonasis debesis) JAV auk-
cione parduota už 137,5 tūkst. JAV dolerių.

Kalifornijoje, Beverli Hilse, aukcioną 
surengusi „Heritage Auctions“ nurodo, 
kad individualiai pagaminta gitara buvo 
mėgstamiausias atlikėjo muzikos instru-
mentas. Gitarą įsigijo verslininkas Dži-
mas Irsėjus (Jim Irsay), kuriam taip pat 
priklauso amerikietiškojo futbolo koman-
da „Indianapolis Colts“. Princas nuo me-
dikamentų perdozavimo mirė šių metų 
balandį. „Yellow Cloud“ 1980-ųjų pabai-
goje pagamino „Knut-Koupee Enterpri-
ses“, ja grota per įvairius koncertus iki pat 
1990-ųjų vidurio. Dž.Irsėjus jau yra pa-
garsėjęs savo pomėgiu kolekcionuoti mu-
zikos instrumentus. Jis jau įsigijęs daiktų, 
kurie anksčiau priklausė tokioms žvaigž-
dėms kaip Bobas Dilanas (Bob Dylan), 
Džonas Lenonas (Jon Lennon) ir Džeris 
Garsija (Jerry Garcia). 

ĮdomU

Vokietijoje, Vitenberge, į Dvynių festivalį rinkosi įvairaus amžiaus dvyniai iš visos Vokietijos.  

63 poros dvynių ne tik pozavo nuotraukoms, bet ir dalijosi patirtimi, pramogavo.

Dvynių festivalis

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ



32 laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  832

Scena

P r i s t a t o

D i d y s i s  r ë m ë j a swww.kristupofestivaliai.lt

LIEPOS 17 d., sekmadienį, 19 val.
Vilniaus universiteto botanikos sode 

VIZIJOS IŠ 
    BRAZILIJOS
Gardus Lotynų Amerikos muzikos kokteilis

ANTONIO PALMISANI (vokalas, gitara, cavaquinho, Italija), ZÉ KOUYATÉ
(vokalas, rkusija, ra ilija),  MI I US AN YS ( ita, sakso onas, m lodika), 
VITO GIACOVELLI (vokalas, perkusija, Italija), GEDIMINAS SVILAS (kontrabosas)
GEDIMINAS STANKEVI IUS (mu amieji)

Iki liepos 28 dienos Klaipėdos koncertų salės 
parko estradoje vyks Vasaros koncertų ciklo 
renginiai. Juose skambės vasariška muzika - 
ypatingo skonio desertas iš klasikinės, pasau-
lio ir džiazo muzikos kūrinių, o jį pateiks ryš-
kiausi mūsų šalies meno meistrai.

Artimiausias koncertas „Dainuoti nuos-
tabu“ - liepos 8 dieną 20 val. „Dainuoti 
nuostabu!“ -  teigia  vasaros  koncertų  ciklo 
rengėjai, šiltą liepos vakarą kviesdami padai-
nuoti kartu su choru „Aukuras“, vadovauja-
mu Alfonso Vildžiūno. Artistiškumas, demo-
kratiškas repertuaras šiam kolektyvui pelno 
dideles publikos simpatijas. Koncerte skam-
bės  žinomos  ir  visų  pamėgtos  lietuvių  bei 
užsienio autorių dainos. Tarp jų bus patrio-
tine gaida prabylančios ir širdis plakti bendru 

ritmu skatinančios Kipro Mašanausko „Lie-
tuva“, Laimio Vilkončiaus „Dėl tos dainos“ 
ar Vac lovo Augustino „Tėvynei giedu naują 
giesmę“. 
Ar svajojate aplankyti Paryžių? O gal jau 

buvote jame ir dažnai nostalgiškai prisime-
nate  aplankytą  prancūzišką  kavinukę?  Jei 
taip, koncertas „Cafe De Paris“, kuris vyks 
liepos 13 dieną 20 val.,  skirtas  būtent 
jums! Gitaristas,  kompozitorius,  vokalistas 
Krisas Rubensas (Chris Ruebens) kartu su 
savo  ansambliu  parengė  vasarišką  prancū-
ziškų dainų programą. Joje puikiai dera tiek 
subtili elegancija, tiek ir pašėlusios emocijos. 
Skambant prancūziškoms dainoms, pasijusi-
te  lyg  jaukioje Paryžiaus  lauko kavinukėje 
arba galėsite mintimis pakeliauti šarmingo-
mis gatvelėmis. 

„Laisvalaikio“ inf. 

Vasariškos muzikos vakarai

Choro „Aukuras“  
vadovas Alfonsas Vildžiūnas

Redakcijos archyvo nuotr.
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VU Botanikos sode - spalvingas 
Lotynų Amerikos muzikos kokteilis

Bekraštis pietietiškos muzikos pasaulis 
atsivers Vilniaus universiteto botanikos 
sode liepos 17 dieną.

Nuostabioje gamtos oazėje skambės 
spalvingos melodijos: nuo bosanovos iki 
sambos, nuo choro iki „forro“. Tokį gardų 
Lotynų Amerikos muzikos kokteilį suplaks 
koncerto „Vizijos iš Brazilijos“ atlikėjai: vo-
kalistas ir gitaristas Antonijus Palmizanis 
(Antonio Palmisani), vokalistas ir perkusi-
ninkas Zė Kujatė (Ze Kouyate), fleitos ir 
saksofono atlikėjas Remigijus Rančys, vo-
kalistas ir perkusininkas Vitas Džakovelis 
(Vito Giacovelli), kontrabosininkas Gedimi-
nas Svilas, būgnininkas Gediminas Stanke-
vičius.

„Uždegantys ritmai, žiupsnelis impro-
vizacinės laisvės, dainingoji portugalų kal-
ba - tai pagrindiniai koncerto ingredien-
tai“, - atskleidžia A.Palmizanis, nepailsta-
mai populiarinantis Lotynų Amerikos mu-
ziką. Atlikėjas puikiai išmano tai, ką daro, 
tad jam paklūsta samba, bosanova, „for-
ro“, „baiao“, regis ir „samba canao“ stiliai.

Lietuvą pamilęs A.Palmizanis ir toli-
mojoje Brazilijoje žinių sėmęsis atlikėjas 
jau nuo 8-erių groja fortepijonu, akustine 
gitara ir tradicine braziliška ukulėlės tipo 
gitarėle „cavaquinho“.

„Muzika mano gyvenime reiškia labai 
daug, sunku visa tai apibūdinti žodžiais“, - 
sako A.Palmizanis. Jis dainuoja portugalų, 
ispanų, italų ir anglų kalbomis, be vargo į 
subtilius ritmus įpindamas kiekvieną jam 
pavaldų žodyną.

Portugalų kalba ir ja atliekama brazilų 
muzika atlikėjas susižavėjo studijuodamas 
filologiją. Todėl koncerte „Vizijos iš Bra-
zilijos“ besiklausydami kerinčių melodijų 
galėsite daug sužinoti apie atliekamų kū-
rinių prasmę bei kam jie buvo sukurti: 
„Noriu perduoti grožį ir jausmą, kuris yra 
ritme, melodijoje bei dainų tekstuose. 
Koncertų metu groju kūrinius, kurie man 
pačiam itin patinka, todėl tikiuosi, kad juos 
pamėgs ir Kristupo vasaros festivalio pu-
blika.“

Atraskite spalvingą bei įvairialypę Lo-
tynų Ameriką, kokios dar nematėte, drau-
ge su charizmatiškuoju A.Palmizaniu ir 
tarptautine atlikėjų komanda liepos 17 
dieną, sekmadienį, 19 val. Vilniaus uni-
versiteto Botanikos sode.

Antonijus Palmizanis  
(Antonio Palmisani) 

Organizatorių nuotr.
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Internetas

Ar savo telefone galite stebėti jūrą ir pri-
sidėti prie žmonių išgelbėjimo? Kaip vai-
ruotojus pripratinti prie mažesnio signa-
lizavimo ir sumažinti miesto triukšmą? Ar 
perkant filmą įmanoma gauti kartu ir ke-
lionę? Visus atsakymus rasite čia. 

Vietoj IšVadų
n Reklama gali ne tik padėti parduoti prekę, bet ir 

išgelbėti gyvybes. 

Mažiau signalizuoji, gauni prizų

Kas?
„Suzuki“.

Kokia situacija?
Naujasis Delis, Mumbajus ir Kalku-

ta - tai trys triukšmingiausi pasaulio 
miestai. Ir visa tai dėl to, kad vairuotojai 
įpratę visas savo emocijas reikšti nuola-
tos spausdami signalo mygtuką. Statis-
tika liūdna, dėl to net 75 proc. eismo po-
licininkų vėliau kenčia dėl klausos sutri-
kimų. Kalbama, kad keliuose daugiausia 
yra „Maruti Suzuki“ mašinų, tad kom-
panija pabandė pakeisti situaciją.

Ką padarė?
Sukurtas įrenginys, skaičiuojantis, 

kiek kartų paspaudi signalo mygtuką. 
Kartu skaičiuojamas laikas, praleistas 
kelyje. Kuo daugiau važiuoji ir kuo ma-
žiau signalizuoji, tuo didesnė tikimybė 
būti apdovanotam. Tokia motyvacijos 
sistema ir žaidimo sąlygos lėmė situaci-
jos pokyčius, tad įmonė žada panašius 
įrenginius įdiegti į visus naujus auto-
mobilius.

rezultatai?
Įrenginių naudotojai beveik dvigubai 

mažiau naudojosi signalo mygtuku.

https://goo.gl/kgQk4y

rubriką pristato „GauMina“

 El. reklama: gelbėjanti reklama
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Perki filmą, gauni kelionę 

Kas?
„Transavia“.

Kokia situacija?
Kaip padidinti kelionės bilietų par-

davimą tiems, kurie ypač mėgsta žiūrėti 
filmus? Šis klausimas iškilo oro linijų 
bendrovės „Transavia“ kūrybininkams. 
Ir jie sugalvojo būdą.

Ką padarė?
Išmaniojoje televizijoje renkatės filmą 

ir parodomi du variantai, vienas jų - 
standartinis mokestis už peržiūrą, ant-
ras - filmas ir kelionės bilietas į šalį, ku-
rioje filmas nufilmuotas. Taip galite ne 
tik žiūrėti filmą, bet ir patirti jo dvasią.

rezultatai?
Pranešama, kad daugiau nei 300 

tūkst. žiūrovų įsigijo bilietų, o kompani-
jos pardavimai pakilo 14 proc.

https://goo.gl/fnlHnn

 El. reklama: gelbėjanti reklama aplikacija,  
stebinti jūrą 

Kas?
„Isea App“.

Kokia situacija?
Imigrantų krizė palietė visą Europą. 

Vieni nusiteikę priešiškai, kiti sutiko iš-
tiesti pagalbos ranką. Bet kokiu atveju 
abejingų neliko. Žinant vien faktą, kad 
jūroje taip ir nepasiekę krantų žuvo dau-
giau nei 5 tūkst. žmonių, „Isea App“ kū-
rėjai nusprendė užkirsti kelią tolesnėms 
nelaimėms.

Ką padarė?
Sukurta mobilioji aplikacija, kuri 

kreipiasi į palydovą ir realiuoju laiku 
stebi jūrą. Jūros žemėlapis padalintas į 
milijonus kvadratėlių, o kiekvienam pri-
sijungusiam vartotojui priskiriamas vie-
nas jų. Jūs galite stebėti aplikaciją ir, vos 
tik savo kvadratėlyje pamatote laivą, jį 
pažymėti, o informaciją išsiųsti pagalbą 
pasiruošusiems suteikti pakrančių lai-
vams.

rezultatai?
Aplikacija varžosi su kitomis dėl šių 

metų „Kanų liūto“ apdovanojimo.

https://goo.gl/hgwQOv
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Legendinis amerikiečių aktorius Tomas 
Henksas (Tom Hanks) jau vargu ar su-
skaičiuotų visus per savo ilgametę karjerą 
Holivude gautus apdovanojimus ir įver-
tinimus, o jo kelias dar  nesibaigia. akto-
rius, kurio neįmanoma apibūdinti keliais 
žodžiais ar įsprausti į kokius nors rėmus, 
liepos 9-ąją švęs 60 metų sukaktį.
Įdomūs faktai apie legendinĮ  
tomą Henksą

l Šio aktoriaus garbei jo vardas buvo su
teiktas asteroidui „12818 tomhanks“ po vaid
mens filme „Apollo13“. 

l Tomas kolekcionuoja senoviškas spaus
dinimo  mašinėles ir daugiau nei 80 iš jų įsi
gijo keliaudamas po pasaulį. Negana to, šis jo 
pomėgis paskatino IT specialistus sukurti 
specialią programėlę išmaniesiems telefo
nams, kurioje būtų galima rašyti tarsi seno
vine spausdinimo mašinėle. 

l Aktorius kenčia nuo II tipo diabeto, 
tačiau tai jam netrukdo ir toliau siekti karje
ros aukštumų.

l Tuokdamasis su aktore Rita Vilson, To
mas priėmė graikų ortodoksų tikėjimą. Mat 
būtent šį tikėjimą išpažino ir Ritos šeima. 

l Tomas tris kartus vaidino žmogų, turin
tį kapitono laipsnį. Jis buvo reindžerių bataliono 
kapitonas filme „Gelbstint eilinį Rajaną“ („Sa
ving Private Ryan“), laivo kapitonas filme „Ka
pitonas Filipsas“ (Captain Philips), astronautų 
įgulos kapitonas filme „Apolo 13“ („Apollo13“).

l Vaikystėje Tomas Henksas norėjo tap
ti astronautu. Ši svajonė neišsipildė, tačiau 
jis yra vienos NASA programos, ruošiančios 
astronautus, rėmėjas.

l Jo mėgstamiausios spalvos: raudona ir 
mėlyna.

l Tomas dvejus metus iš eilės yra pelnęs 
geriausio aktoriaus „Oskarą“ už savo atliktus 
vaidmenis. Tai buvo filmai „Filadelfija“ („Phi
ladelphia“) ir „Forestas Gampas“ („Forest 
Gump“).

l Filme „Forestas Gampas“ Tomo duble
riu kai kuriose scenose buvo jo brolis Džimas 
Henksas (Jim Hanks).

l Tomas dievina japoniškus patiekalus.
l Aktorius yra tolimas buvusio JAV pre

zidento Abraomo Linkolno (Abraham Lin
coln) giminaitis.

l Tomas pasižymi neblogu humoro jaus
mu ir vertina gautus apdovanojimus. Kartą, 
gavęs „Emmy“ apdovanojimą, Tomas jį lip
nia juosta priklijavo prie savo automobilio 
kapoto. 

l Labiausiai patinkančios sporto šakos: 
beisbolas ir futbolas.

l Aktorius labai saugo savo asmeninį gy

venimą, šeimą ir namus. Jis tikina, kad dar 
nė vienas žurnalistas nėra buvęs jo namuose 
ir nė vienas paparacas neslampinėjo ant jo 
kiemo pievelės: „Aš neišrikiuoju savo šeimos 
parodai ir pasigėrėjimui, aš noriu, kad mano 
šeima turėtų ramią asmeninę erdvę ir namus. 
Geriau jau lai taip ir būna.“

Parengė Ringailė StulPinaitė

aŠtRUs ŽVilgsnis
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datos

Lietuvių pamėgtas  
Turkijos perlas -

 Serena

Aktorius, turintis savo vardo asteroidą

n Gimimo data ir vieta: 1956 liepos 9 d., 

Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos

n Visas vardas: Tomas Džefris Henksas 

(Tom Jeffrey Hanks)
n Šeima: Tomas 1988 m. vedė aktorę, 

dainininkę ir prodiuserę Ritą Vilson (Rita Wilson) 

ir su ja susilaukė dviejų vaikų - sūnaus Česterio 

(Chester) ir Trumano Teodoro (Truman Theodore). 

Iš pirmosios santuokos su aktore Samanta Luis 

(Samantha Lewes) Tomas turi sūnų ir dukrą - 

Koliną (Colin) ir Elizabet (Elizabeth)

DOsJĖ

Aš mAnAu, kAd 
dAug svArbiAu yrA 
gerAi jAusTis nei 
gerAi ATrodyTi

T.Henksas

Tomas Henksas (Tom Hanks) su 
žmona Rita Vilson (Rita Wilson)

EPA-Eltos nuotr.

Lietuvių pamėgtas  
Turkijos perlas -

 Serena
EPA-Eltos nuotr.

Plačiau apie serialo „Gyvenimo bangos“ aktorę Sereną Sarikają - 39 p.

2016 m. liepos 8-14 d.
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TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 5,1%
TV1 5%
PBK 3,6%
TV6 3,3%
Info TV 2,3%

NTV Mir Lietuva 2,3%
TV8 2,2%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 0,7%
Liuks! 0,2%

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

TV8 2,3%
NTV Mir Lietuva 1,8%
REN Lietuva 1,2%
LRT Kultūra 0,9%
Liuks! 0,4%

TV3 12,8%

LRT Televizija 
11,4%

BTV 7,1%

TV3 15,5%

LRT Televizija 
12,6%

Nr. Laida                            TV     Reitingas
1 EUROPOS FUTBOLO ČEMP. 
 LENKIJA-PORTUGALIJA LRT 7,9
2 EUROPOS FUTBOLO ČEMP. 
 ANGLIJA-ISLANDIJA LRT 6,4
3 TV3 ŽINIOS TV3 5,6
4 EUROPOS FUTBOLO ČEMP. 
 KROATIJA-PORTUGALIJA LRT 5,5
5 EUROPOS FUTBOLO ČEMP. 
 VENGRIJA-BELGIJA LRT 5,4
6 2 BARAI. GYVENIMAS GREITKELYJE TV3 5,1
7 EUROPOS FUTBOLO ČEMP. 
 ITALIJA-ISPANIJA LRT 4,9
8 TELELOTO LNK 4,8
9 LNK ŽINIOS LNK 4,7
10 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,7

Duomenys: TNS LT, 2016 m. birželio 24-30 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 27,6%

Kiti  
kanalai 33% BTV 7,3%

LNK 10,9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LNK 11,2%

Iliuzionistas MANTAS ŽMUIDINAVIČIUS-WIzARD tvirtina, kad 
dėl įtempto darbo ritmo, renginių ir pasirodymų jam lieka tikrai 
palyginti nedaug laisvo laiko. O ir tą likusį yra ką veikti, ypač va-
sarą, kai prie televizoriaus prasėdėti nesinori. Tiesa, tam tikros 
laidos, temos ar asmenybės gali prikaustyti Manto dėmesį, o 
kartais ir įkvėpti naujoms idėjoms. 
Mintimis apie televiziją dalijasi Mantas Žmuidinavičius-Wizard.     

✔ Dažniausiai žiūriu...
Dokumentiką, pavyzdžiui, „History Channel“, „National Geograp-

hic Channel“ arba „Discovery“. Lietuviškus kanalus įsijungiu retokai, 
o laidų, kuriose dalyvauju pats, apskritai nežiūriu. Išimtis tik tie atve-
jai, kai turiu pasižiūrėti, kaip mano atliktas triukas atrodo ekrane. 
Arba tai koks nors geras dokumentinis filmas, istorinėms datoms skir-
tos laidos, labai įdomūs interviu.

✔ Labiausiai teLevizijoje pasigenDu...
Aukšto kalibro pokalbių laidų. Turiu galvoje ne tas mūsiškas, kur 

susėda dešimt žmonių ir ginčijasi, o tas, kai pokalbiai vyksta dviese - 
laidos vedėjas ir asmenybė. Vienas pavyzdžių galėtų būti „Late Show With 
David Letterman“.  Manau, kad tokio tipo laidos daug kam yra vienos 
įdomiausių. 

✔ žiūrėDamas teLevizorių noriu...
Kad mane arba gerai, išsamiai informuotų apie svarbiausius įvy-

kius, arba įkvėptų kokios nors asmenybių sėkmės istorijos. 

✔ jeigu būtų gaLimybė kurti ir vesti teLevizijos LaiDą, 
        ji būtų apie...

Man patiktų vesti pokalbių laidą su išskirtiniais, sėkmę pelniusiais, daug 
pasiekusiais žmonėmis. Tokiais, kurie gali tapti kažkam autoritetais ar 
įkvėpti. Būtų smagu nuoširdžiai pasikalbėti, kaip jis pasiekė to, ką pasiekė. 

✔ mėgstamiausias teLevizijos LaiDų veDėjas...
Tokių yra galbūt net ne vienas. Deividas Letermanas (David Let-

terman), Algimantas Čekuolis. Mane žavi erudicija ir intelektualumas.

✔ kaip žiūrovas Labiausiai Laukiu...
Kada atsiras gerų, šiek tiek vakarietiškų humoro laidų. Bet subti-

laus humoro, o ne primityvaus. 

✔ vaikystėje man Labiausiai patiko...
Serialai „Robotas policininkas“, „Volkeris Teksaso reindžeris“, 

„Tvin Pyksas“. Kartais žiūrėdavau ir animacinius filmus. 

✔ teLevizijai Laiko ranDu...
Retai, kai tvarkausi, kraunuosi lagaminus arba gaminuosi mais-

tą. Aš esu tikrai labai nenuoseklus žiūrovas.
Parengė Ringailė STuLPINAITė

Esu...  NENUOSEKLUS televizijos žiūrovas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Lietuvių pamėgtas turkų serialas  
„Gyvenimo bangos“ atnešė šlovę aktorei,  
modeliui ir tituluotai gražuolei Serenai 
Sarikajai (Serenay Sarikaya, 25). 
nors gimtinėje aktorė - viena ryškiausių 
žvaigždžių, savo gyvenimą ji slepia po  
devyniais užraktais ir gerbėjų smalsumą 
patenkina itin retai. Tačiau atrodo, kad  
jos gyvenime netrūko nei sėkmės,  
skambių epitetų, nei titulų ar aistringų 
meilės istorijų.

Gražuolė be karūnos

Serena gimtinėje išgarsėjo po to, kai ta-
po pirmąja vicemis konkurse „Mis Turkija 
2010“. Pelniusi šį titulą, ji gavo ir teisę ats-
tovauti savo šaliai tarptautiniame grožio kon-
kurse „Mis Universe 2010“. Kadangi jame 
gali dalyvauti tik merginos, sulaukusios pil-
nametystės, tuo metu šešiolikametei Sere-
nai konkursą teko praleisti. Vietoj to ji da-
lyvavo Prahoje vykstančiame pasauliniame 
paauglių grožio konkurse, užėmė ketvirtą 
vietą ir buvo apdovanota specialiu žiuri pri-
zu. Po grožio konkursų mados pasaulis su-
tiko ją išskėstomis rankomis, o pasiūlymai 
pozuoti fotosesijoms pasipylė it iš gausybės 
rago. Spaudoje dažnai akcentuojama, kad jos 
sėkmės paslaptis - grožis, įgimta elegancija 
ir aktoriniai sugebėjimai. Tiesa, Serenos 
grožis nėra visiškai natūralus - jos krūtys 
patobulintos plastikos chirurgų. Grožio kon-
kursai Serenai padėjo įsitvirtinti mados pa-
saulyje, tačiau jos, kaip aktorės, karjeros 
lūžiu vadinamas vaidmuo ir Lietuvoje rodo-
mame seriale „Gyvenimo bangos“. 

Grožio filosofija

Tituluota gražuolė apie save neatvirauja, 
tačiau su gerbėjomis mielai dalijasi savo gro-
žio paslaptimis. Svarbiausia, pasak aktorės, 
yra mitybos ir sporto harmonija, o geriausiai 
motyvuoja tikslas, tad jis turi būti aiškiai su-
formuluotas. „Dažniausiai laiko stoka yra  
priežastis, kodėl žmonės negali išsaugoti dai-
lios figūros ar apsileidžia. Todėl labai svarbu 
turėti planą, kurio griežtai laikysitės, bet jis 
turi atitikti jūsų gyvenimo būdą. Gyvenkite 
savo gyvenimą, bet nepasiduokite, kitaip sva-
jonės apie dailią išvaizdą nepasieksite“, - sa-
kė modelis ir aktorė. 

Pro rakto skylutę

Plačiai aptarinėjamas ne tik Serenos gro-
žis, bet ir santykiai su vyrais. Nors asmeninį 
gyvenimą ji iki šiol stengiasi laikyti paslapty-
je, žiniasklaida nevengia parašyti apie aistrin-
gus jos santykius su dailios išvaizdos jaunuo-
liais. Filmuodamasi seriale „Lale Devri“, ji 

užmezgė romaną su scenos partneriu Tolga-
hanu Sajašmanu (Tolgahan Sayisman), tačiau 
2012 m. jų santykiai nutrūko. Dabartinis jos 
širdies draugas -  Keremas Biursinas (Kerem 
Bursin). Jis, kaip ir Serena, yra vienas žy-
miausių Turkijos aktorių. Jų simpatijos įsi-
plieskė filmuojant televizijos reklamą, kurio-
je abu vaidino. Apie tai, kad jiedu pora, infor-
maciją išplatino jų gerbėjai, kurie it paparacai 
viešino bendras jų nuotraukas. Dabar Serena 
ir Keremas mielai pozuoja fotografams, bet 
interviu apie savo meilę nedalija. „Esu be 
galo laiminga, kad mano draugas - nuostabus 
aktorius. Man pasisekė, kad jis mano vaiki-
nas“, - kartą sakė ji, tačiau daugiau detalių 
apie jųdviejų santykius neatskleidė. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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TELEVIZIJAEtErio žmonės

„Gyvenimo bangų“ žvaigždė  
savo „bangas“ slepia 

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

n Gimė 1991 m. liepos 1 d. Ankaroje 

n 2006 m.  pirmą kartą suvaidino filme ir keliuose 

serialų epizoduose, bet jos karjera įsibėgėjo tik  

2008 m. po filmo „Paplūdimyje“ („Plajda“)

n 2010 m. tapo pirmąja vicemis konkurse 

„Mis Turkija“; po to ji tapo žinoma ir kaip modelis

n Hobiai: šokiai, ypač salsa, tenisas, tinklinis, 

dainavimas, roko muzika

DOsJĖ
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 16.00  Žinios  16.30  „Dainų dainelė 
  2016“

 11.25  „Didysis 
  Gregas 2“

 14.05  „Turtuolė vargšė“ 8.25  „Naisių vasara. 
  Sugrįžimas“

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.30 Valgyk ir lieknėk. 9.35 
„Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Auksiniai metai“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pamiršk mane“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Valgyk ir lieknėk.  18.00, 23.10 „Gyvenimo 
bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Bran-
gusis Džonai“. 1.10 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00, 
21.00 „Penktoji pavara“. 11.50 Beatos virtuvė. 
12.40 Nuo... Iki. 13.30 Pagalbos skambutis. 
14.15 24 valandos. 15.10 „Šventasis karas“. 
16.05 Yra, kaip yra. 17.00, 22.30 Info diena. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 13.50 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.30 Labas rytas. 11.05 Gyvenk 
sveikai! 12.00, 17.05 Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 
13.20 „Tai aš“. 14.05 Kartu su visais. 15.05 Mados 
nuosprendis. 16.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Ste-
buklų laukas. 19.00 Laimos Vaikulės festivalio per 
PBK dienoraščiai! 19.20, 21.30 „Laima Vaikulė. 
Jūrmala. Randevu“. 21.05 Laimos Vaikulės festi-
valio per PBK dienoraščiai! 23.40 Laikas.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 Paslaptingas 
likimo rytojus. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 
21.00 Petrosiano šou. 23.00 „Kitas krantas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 8.10 
Tinkama priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“. 
10.55 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.55 
„V ir M“. 12.35 Keista byla. 13.35 A.Čapman 
paslaptys. 14.30 „Fantastika po grifu „Slaptai“. 
15.30 Tinkama priemonė. 16.30 „Šeimos dra-
mos“. 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
19.30 „Gauja“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Mums net nesisapnavo. 0.05 „Gauja“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Veidrodis herojui“. 10.20 „Mas-
kva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Apžvalga. 13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50 
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Paieška 3“. 18.00 „Ga-
tvių įstatymai“. 19.35 „Patrulis 2“. 23.15 „Auksinė 
gurguolė“. Iš ciklo „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“.  

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Šv.Andriejus 
krikštija Gruziją. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 5.10 „Trumpa 
istorija“. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.25 „Paradoksas“. 16.20 Rytų studija. 
16.50 Vasara su radiju 2016 TVP televizijoje. 
17.50 Kabaretų TOP, arba kabaretų dainos. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Akcija - atosto-
gos. 19.25 „Zondas 2“. 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 20.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 
20.45, 2.15 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.25 „Bėgant metams, bėgant dienoms“. 2.00 
„Miško bičiuliai“. 

 TV1000
6.00 „Batsiuvys“. 8.00 „Nematoma pusė“. 10.10 
„Sesers sergėtoja“. 12.00 „42“. 14.05 „Dėži-
nukai“. 16.00 „Insurgentė“. 18.00 „Su meile, 
Rosie“. 20.00 „Aukšta klasė 2“. 22.00 „Hazardo 
ketvertukas“. 24.00 „Šaulys“. 2.00 „Kietas rie-
šutėlis 2“. 4.00 „Šortai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30, 
5.20 Kaip tai pagaminta? 7.00 Mitų griovėjai. 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55, 
23.00, 4.30 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Bear Grilsas. Misija 
- išgyventi. 14.30 Laukinių kalnų karaliai. 
21.00, 3.40 Nuodų medžiotojai. 22.00, 2.50 
Pavojingiausio darbo interviu. 24.00 Katas-
trofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 1.00 
Išlikimo tyrimas. 1.55 Šokiruojantys išgyve-
nimo vaizdeliai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 
Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gyvenimas 
ant ežero. 10.00, 14.40, 22.00, 3.00 Staty-
bos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma 
ekspedicija. 17.00 Ekstremalieji vandens par-
kai. 17.30 Beprotiški amerikietiškieji kalneliai. 
18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 23.00, 4.00 
Namų medžiuose gyventojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kung Fu Panda“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

„Naisių vasara. 
Sugrįžimas“ (N-7).

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

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Aistra ir valdžia“ 
(N-7).

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Animacinis f. 
„Aukštyn“.

21.20 Komedija „Paskutinis 
uošvių išbandymas“ 
(N-7).

23.50 2 barai. Naktis (S).
0.20 Siaubo f. „Demonas 

viduje“ (S).
2.00 Biografinė drama 

„Monako princesė“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu 
(N-7).

12.45 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

13.10 „Rožinė pantera“.
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas 

„Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 

EURO 2016. Orai.
19.30 Nuotykių komedija 

„Krokodilas  
Dandis 2“ (N-7).

21.40 Nuotykių komedija 
„Rožinė pantera“ 
(N-7).

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

2.10 Nuotykių f. 
„Tamsioji banga“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer 2“.
11.25 „Didysis Gregas 2“.
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 TV serialas „Senis“.
17.05 Kas ir kodėl?
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Lietuvos moksleivių 

dainų šventė 2016. 
Šokių diena „Mano 
žemė“.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Lietuvos moksleivių 

dainų šventė 2016. 
Šokių diena „Mano 
žemė“. 

22.35 Trumposios žinios.
22.40 Karinė drama „Gimęs 

liepos ketvirtąją“.
1.00 Trumposios žinios.
1.05 TV serialas „Senis“.
2.06 Gyvenimas.
3.00 LRT radijo žinios.

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

7.15 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

8.15 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

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

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

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

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

14.35 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

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

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

18.00 Info diena.
18.30 Pasaulio profesiona-

lų imtynės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Tamsos angelas“.
23.15 Veiksmo f. „Einantis 

per ugnį“ (N-7).
1.10 Mistinės istorijos.
2.05 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
2.50 Trileris „Tamsos 

angelas“ (N-14).
4.20 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
7.45 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Skubus iškvietimas. 

Mirtina diagnozė“ 
(N-7).

11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Leningradas“ 

(N-7).
23.00, 1.50 Siaubo f. 

„Ledinis vėjas“ (S).
24.00, 3.20 Romantinė 

komedija  
„Apgirtę nuo meilės“ 
(N-14).

4.50 „Ekspedicija „Vilkas“ 
(N-7).

6.35 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“.
6.50 Europos futbolo 

čempionatas. 
Pusfinalis. 

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 XX Pažaislio muzi-

kos festivalis. 
13.15 „Didysis Gregas 2“.
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 ARTi. Emalis.
15.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija“.
16.30 „Dainų dainelė 2016“.
18.10 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
19.05 Berniukų ir 

jaunuolių chorui 
„Ąžuoliukas“ - 55.

20.30 „Džesika Flečer 2“.
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Trileris „Palikimas“.
24.00 Mokslo sriuba.
0.15 Naktinis ekspresas.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.15 Legendos.

 8.15  „Laukinis“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 „Kas naujo, 
Skūbi-Dū?“

8.10 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.40 „Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

9.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Vangelija“ (N-7).
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“.
15.30 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Nebylus liudijimas. 

Pasitikėjimas“. I dalis“.
20.00 „Nebylus liudijimas. 

Pasitikėjimas“. II dalis.
21.00 „Nusikaltimas“ (N-14).
23.05 Romantinė drama 

„Nakties provincija“ 
(N-14).

0.45 „Karadajus“ (N-7).
1.45 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.30 „Būrėja“.
3.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai 
(N-7).

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7.
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Trileris 
„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

1.10 Mokslinės fantasti-
kos f. „Aš - robotas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 Svajonių 
kruizai.

12.00 Kas paleido 
šunis?

12.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

14.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

15.45 „Lelijos“ 
(N-7).

17.00 „Už išlikimo 
ribų“.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

19.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

20.00, 22.45 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Kitoje 
lovos pusėje“.

23.15 „Broliai“ 
(N-7).

„ROŽINĖ PANTERA“
Nuotykių komedija. 
Didžioji Britanija, JAV. 1963.
Režisierius: Blake Edwards.
Vaidina: Claudia Cardinale, 
Robert Wagner, Peter Sellers.

Inspektorius Žakas Kliuzo rimtai pasi-
ryžo sučiupti paslaptingąjį vagį Fanto-
mą ir apsaugoti princesės Dalos bran-
gakmenį „Rožinė pantera“, todėl jis nė 
nepastebi, ką veikia jo dailioji žmona.

„MAIKO BLUBERIO 
NUOTYKIAI“
Nuotykių filmas. JAV. 2004.
Režisierius: Jan Kounen.
Vaidina: Vincent Cassel, 
Juliette Lewis, Michael Madsen.

Prieš daugelį metų sunkiai sužeisto 
Maiko Bluberio gyvybę išgelbėja 
indėnai. Užaugęs jaunuolis tampa 
miestelio šerifu ir kovoja su nusikaltė-
liais, taip pat prižiūri kaimynystėje gy-
venančių savo brolių indėnų ramybę.

liepos 8 d.

 21.00  „Kitoje lovos 
  pusėje“

 16.00  „Havajai 5.0“  9.05  „Vedęs ir turi
   vaikų“

 ANIMAL PLANET
6.12, 8.15, 12.50 T.Folkneris laukinėje gamtoje. 
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Veteri-
narijos pasaulyje. 9.10, 14.50, 21.05 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10 D.Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 17.25, 22.00, 23.50 Upių 
pabaisos. 0.45 Aš-gyvas. 1.40 Nakties programa. 

 SPORT1
6.00, 16.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. David 
Goffin - Dominic Thiem. Finalas. 8.00, 20.00 
Čempionai LT. Grappling Vilnius 2016. 1 d. 8.30 
Futbolo klubų karaliai. Manchester „United“. 9.00 
Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „Unicaja“ - „UCAM“. 11.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga. 
11.30, 23.00 KOK Eagles World series 2014. Bu-
šido kovos. Moldova. 14.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Norvegijos etapas. 18.00 ATP 250 
Winston - Salem. Vyrų tenisas. Pierre-Hugues 
Herbert - Kevin Anderson. Finalas. 20.30 NBA 
Action. Paskutinė sezono laida. 21.00 Lietuvių 
pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Unicaja“ - „UCAM“. 2.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis 
sportas. 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Copa America. Pusfinalis. 
10.40, 17.35 Boksas. 11.55 „Formulė-1“. Di-
džiosios Britanijos GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 13.35 Futbolas. Copa America. 
Finalas. 15.55 „Formulė-1“. Didžiosios Brita-
nijos GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 
18.55, 21.55 Krepšinis. Olimpinis kvalifikaci-
nis turnyras. Pusfinalis. Tiesioginė transliaci-
ja. 21.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 24.00 
Krepšinis. Olimpinis kvalifikacinis turnyras. 
Pusfinalis. 4.50 Dviračiai. BMX pasaulio čem-
pionatas. 

 EUROSPORT
6.30, 15.00, 1.45, 4.00 Dviračių sportas. Pasau-
lio turas. 8.00, 12.00, 18.50, 2.30, 5.30 Lengvoji 
atletika. Europos čempionatas Amsterdame. 
Nyderlandai. 9.30, 11.10 Europos futbolo fanai. 
9.40, 23.15 Dviračių sportas. „LeMond“ turas. 
10.40, 0.15 Dviračių sportas. Austrijos turas. 
11.20 Futbolas. Erikas Kantona - „Eurosport“ 
futbolo komisaras. 11.25 JAV futbolo lyga. 
18.45, 0.40 „Eurosport 2“ naujienos. 0.45 Joji-
mas. FEI nacijų taurė. Švedija. 

„BRANGUSIS DŽONAI“
drama. JAV. 2010.
Režisierius: Angel Garcia.
Vaidina: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Scott Porter.

Jie susitiko visiškai atsitiktinai - jis išgelbėjo jos rankinę, nuo tilto nusly-
dusią į jūros bangas. Armijoje tarnaujantis Džonas sugrįžo namo trumpų 
atostogų, bet pažintis su jauna, žavia koledžo studente amžiams pakeis 
jo likimą. Po žaibu prabėgusių romantiškiausių jų gyvenime dviejų sa-
vaičių jaunuoliai priversti išsiskirti ištisiems metams.

„PASKUTINĖ TVIRTOVĖ“
trileris. JAV. 2001.
Režisierius: Rod Lurie.
Vaidina: Robert Redford, 
James Gandolfini, Mark Ruffalo.

Vadovavęs daugeliui sėkmingų kovi-
nių operacijų, generolas Judžinas Ir-
vinas už nepaklusnumą išsiunčiamas 
į griežtai saugomą karo nusikaltėlių 
kalėjimą. Jam vadovauja valdingas ir 
žiaurus pulkininkas Vinteris...

LNK
21.40

TV6
22.30

LNK
23.55

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.14 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“
7.00 „Bidamanų turnyras“.
7.30 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N-7).
9.00 „Kung Fu Panda“.
9.30 Mes pačios. Vasara.
10.00 Fantastinė istorinė 

drama „Kamelotas“.
11.10 „Simpsonai“ (N-7).
11.45 Filmas šeimai „Būk 

savimi“ (N-7).
13.55 Komedija „Kaip 

atsikratyti vaikino  
per 10 dienų“.

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 „Eurojackpot“. 
Loterija.

19.30 Didžiosios traktorių 
lenktynės (N-7).

20.30 Komedija „Seni vil-
kai“ (N-7).

22.15 Trileris „Apgaulinga 
aistra“ (N-14).

0.30 2 barai. 
Naktis (S).

1.00 Komedija „Statyk už 
favoritą“ (N-14).

2.45 Komedija „Paskutinis 
uošvių išbandymas“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Garfildas“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Krokodilas Gena“.
10.00 „Na, palauk!“
10.10 „Džimis Neutronas. 

Genialus berniukas“.
11.50 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Vikis ir 
vikingai“.

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.05 Nuotykių komedija 

„Rožinė pantera“ 
(N-7).

16.30 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

18.30 Žinios. EURO 2016. 
Orai.

19.30 „Medžioklės sezonas 
atidarytas 3!“

21.00 Veiksmo komedija 
„Ponas ir ponia 
gangsteriai“ (N-7).

22.55 Komedija 
„Griaustinis tropi-
kuose“ (N-14).

0.55 Veiksmo f. „Užtikrintas 
teisingumas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai. 
8.30 Girių horizontai.
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.
12.00 „Beždžionių pasaulis“. 
12.55 „Žmogaus galimybių 

ribos“. 2 d. „
13.50 „Daktaro Bleiko 

paslaptys 4“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Koncertas „Tegu 

saulė Lietuvoj...“
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Lietuvos moksleivių 

dainų šventė 2016. 
0.35 Trumposios žinios.
0.40 Romantinė komedija 

„Meilės kerai“ (N-7).
2.00 „Beždžionių pasaulis“. 

 13.50  „Daktaro Bleiko 
  paslaptys 4“

 13.55  „Kaip atsikratyti 
vaikino per 10 dienų“

ŠeŠtadienis

„NETIKRA VIENUOLĖ“
Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius: Hans-Jurgen Togel.
Vaidina: Nadine Warmuth, Jan Hartmann, Carin C.Tietze.

Kai keletą kartų buvo užpultas vienuolyne įsikūrusios vaikų prieglaudos 
valdytojas, sesuo Merė paprašo savo dukterėčios, dirbančios policijoje, 
išsiaiškinti, kas už tai atsakingas. Tuomet pareigūnė apsimeta norinti 
tapti vienuole ir infiltruojasi į prieglaudą. Jos tikrąją tapatybę žino tik 
teta Merė. Prieglaudoje mergina sutinka žavųjį architektą Tomą, kuris 
ieško savo tikrųjų tėvų.

rekomenduoja

„SENI VILKAI“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Walt Becker.
Vaidina: Robin Williams, 
John Travolta, Seth Green.

Čarlis - užkietėjęs senbernis, besi-
naudojantis visais tokio gyvenimo 
būdo teikiamais privalumais. Denas 
buvo vedęs, tačiau veikiai žmona jį 
paliko. Šie vyrukai yra geriausi drau-
gai, kurių gyvenimai, nepaisant skir-
tingų požiūrių, norų ir istorijų, galų 
gale tampa panašūs. Per vargus ir 
kančias jiedu nelauktai pradės su-
prasti, kas iš tikrųjų svarbu gyvenime.

„PONAS IR PONIA 
GANGSTERIAI“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Robert Luketic.
Vaidina: Katherine Heigl, 
Ashton Kutcher, Tom Selleck.

Spenseris dirba slaptuoju vyriausy-
bės agentu. Jo specializacija - užsa-
komosios žmogžudystės, todėl jam 
dažnai tenka keliauti. Tačiau kai sutin-
ka Dženą, jis supranta - tai jo gyveni-
mo meilė. Praėjus trejiems metams 
jie tebesidžiaugia tobula santuoka. 
Tačiau visa tai baigiasi, kai Spenseris 
sužino, kad jis yra medžiojamas. 

„JOKIŲ STABDŽIŲ!“
VeiKsmo tRileRis. Vokietija. 2008.
Režisierius: Axel Sand.
Vaidina: Erin Cahill, Andrew 
W.Walker, Alexia Barlier.

Keturiems Vokietijoje gyvenantiems 
draugams - Ketei, Maikui, Nikolei ir 
Erikui - greitis yra gyvenimo būdas ir 
vienintelis kelias patirti tikrą gyvenimo 
skonį. Tačiau greitis turi savo kainą, ne-
retai didesnę nei pinigai. Kartais lenk-
tynininkams tenka sumokėti krauju, 
paaukoti svajones ar netgi gyvybę...

TV3
20.30

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 
9.00 „Mano mažasis ponis“. 9.30 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
11.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 11.30 
Svajonių sodai. 12.30 Šokiai! (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.10 „Skandalas“ 
(N-7). 17.25 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.30 
Namų dekoravimas (N-7). 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 „Tavo gyvenimas“ (N-7). 
23.00 „Brangusis Džonai“ (N-7). 1.00 „Skan-
dalas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00, 
5.30 Už vaikystę. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 Dvi-
račio šou. 19.30, 3.40 Valanda su Rūta. 21.10 
Pagalbos skambutis (N-7). 22.00 Dabar pasau-
lyje. Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Autopilotas. 
23.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 5.05 
Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Grok, mylimas akordeone! 7.30 „Maša ir lokys“. 
7.45 Kas? Kur? Kada? 8.45 Ganytojo žodis. 
9.10 Idealus remontas. 10.00 „Mašos pasakos“. 
10.25 Skanėstas. 11.00, 17.30 Naujienos. 11.30 
„Detektyvė“. 12.25 „Liudmila Gurčenko. Viena-
tvės spindesy“. 13.25 „Stotis dviems“. 16.25 
Šventinis koncertas „Šeimos, meilės ir ištikimy-
bės diena“. 17.55 Šventinis koncertas „Šeimos, 
meilės ir ištikimybės diena“. Tęsinys. 19.00 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis 14. 22.30 „Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.05, 8.10 „Ciao, Federikai!“ 7.40, 11.25, 14.25 
Žinios. Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ži-
nios. 9.10 Eismo taisyklės. 10.05 Elina Bystric-
kaja. 11.35 Visa Rusija. 11.55, 14.35 „Dangaus 
mana“. 21.00 „Šansas“. 0.55 „Saldi moteris“. 

 REN
6.40 „Fiksikai“. 6.50 Kviestinė vakarienė. 11.25 
A.Čapman paslaptys. 13.20 „Mintransas“. 14.05 
Sąžiningas remontas. 14.45 „Arijai. Paslaptingi 
žmonės“. 16.45 „Jumorina“. 18.30 „Viskas sugrįš“. 
22.05 „Atspindžiai“. 23.50 „Imperijos žlugimas“.  

LNK
21.00

TV1
19.00

BTV
22.00

 9.30  „Krokodilas Gena“
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6.15 Pričiupom! (N-7).
6.40 Pagalbos skambutis 

(N-7).
7.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionatas iki  
105 kg. 2015 m.

12.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

13.00 FAILAI X. „Kazanova. 
Gundymo menas“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo trileris 

„Jokių stabdžių!“ 
(N-14).

23.55 Siaubo trileris „Akies 
krašteliu“ (N-14).

1.35 „Kortų namelis“ 
(N-14).

3.10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

4.00 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Tigrų sala“.
10.00 „Vandenyno 

milžinai“ (N-7).
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
13.40 Rio 2016. Speciali 

laida.
13.50 „Mama detektyvė“ 

(N-7).
15.00, 16.00, 17.00 Žinios. 

Orai.
15.20, 16.20, 17.27 Ar 

žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 „Pėdsakas“ (N-7).
19.30 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
20.30 „Tigrų sala“.
21.00 Žinios. Orai.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30 „Šetlando 

žmogžudystės“ 
(N-7).

24.00, 4.10 Romantinė 
komedija „Didvyris“ 
(N-7).

2.20 „Šetlando žmogžu-
dystės“ (N-7).

6.10 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus).
7.45 IQ presingas.
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias (evangelikams).
11.15 LRT Kultūros 

akademija. 
12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 Justinas Marcinke-

vičius. Mindaugas.
15.30 XIV tarptautinio 

teatralizuoto vaikų ir 
jaunimo muzikos festi-
valio „Mes - Pasaulis“ 
šokio pasaka. 

16.40 „Kinijos skoniai“. 2 d. 
17.30 Mokslo sriuba.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Drama „Laisvė“ (N-7).
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
21.30 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30, 23.30 Žagarės vyš-

nių festivalis 2014. 
0.20 Karinė drama „Gimęs 

liepos ketvirtąją“.
2.40 Rusų gatvė. Žinios.
3.15 Didžioji Lietuva. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Akloji“.
8.00 „Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai“.
8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 „Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai“.
10.30 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Pasaulio burtinin-

kai“ (N-7).
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Netikra vienuolė“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Paulina“ (N-7).

22.45 „Laiko gijos“ (N-7).
0.25 „Derenas 

Braunas“.
1.15 Romantinė drama 

„Nakties provincija“.
2.45 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
3.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“ (1).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Futbolo.TV.
12.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara. 

Lenktynės (N-7).
16.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Romantinė 

komedija  
„Ambicinga  
blondinė“ (N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Veiksmo drama 
„Amerikietiškas api-
plėšimas“ (N-14).

0.20 Trileris „Paskutinė 
tvirtovė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.00 „Virtuvės 
karaliai“.

13.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

14.00 „Barija“ 
(N-7).

16.40 „Lelijos“
(N-7).

17.50 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.20 „Ilga 
mažo kikilio  
kelionė“.

20.00 Svajonių 
kruizai.

21.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

22.00 „Komediantas“ 
(N-7).

0.05 „Paskutinė 
naktis“  
(N-7).

 8.15  Duokim garo! 21.30  „Šetlando 
  žmogžudystės“

 19.30  Muzikinė kaukė  18.20  „Ilga mažo kikilio 
  kelionė“

 12.30  Reičelės Alen 
  pyragų dienoraštis

TV PROGRAMAliepos 9 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.50 Jų papročiai. 9.25 Gaminame su A.Ziminu. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 „Gyvas ir ne-
gyvas maistas“. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Važiuosime, pavalgysime! 14.00, 16.20 „Detek-
tyvo Gurovo naujas gyvenimas. Pratęsimas“. 
18.00 Tyrimą atliko. 19.00 „Centrinė televizija“ su 
V.Takmenevu. 20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
21.00 Tu nepatikėsi! 21.50 „Devintasis skyrius“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija 
24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.15 Žydros atos-
togos. 13.45 „Tėvas Mateušas“. 14.40 „Ir gė-
riui, ir blogiui“. 15.45 „Senosios girios sakmė“. 
16.45 Turistinė kelionė. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Akcija - atostogos. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Pri-
glausk mane. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
21.45 „Aš jums parodysiu!“ 22.40 „Beržynas“. 

 TV1000
10.00 „Su meile, Rosie“. 12.00 „Aukšta klasė 2“. 
14.00 „Maksas ir Maksimonstrai“. 16.00 „Haris 
Poteris ir Fenikso brolija“. 18.15 „Naktis muzieju-
je“. 20.00 „Bėgantis labirintu 2“. 22.10 „Šaulys“.  

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Nesėkmių 
garažas. 9.10 Turto gelbėtojai. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 10.55 Garažų auksas. 11.50, 0.30, 
5.45 Karai dėl bagažo. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 15.25 Aukso karštinė. 16.20 
Sunkvežimių vairuotojai. 17.15 Įveikti baimes 
su B.Grilsu. 18.10 Nepaprasti inžinierių spren-
dimai. 19.05 Mitų griovėjai. 20.00 Kaip veikia 
daiktai. 21.00, 2.50 Gatvių lenktynės. 22.00, 
3.40 Laukinės vairuotojų gentys. 23.00, 4.30 
Sandoriai, ratai ir vagystės. 23.30, 4.55 Dalaso 
automobilių rykliai. 24.00, 5.20 Likvidatorius. 
1.00 Greiti ir triukšmingi. Griovimo teatras. 

 TraVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.05 Mano namelis ant ratų. 
10.00 Karai dėl bagažo. 11.00, 20.00 Namai 
ant ratų. 12.00 Viešbučių verslas. 15.05 Eks-
tremalios jachtos. 16.00 Neįtikėtini namai ant 
vandens. 17.00, 24.00 Ekstremalieji vandens 
parkai. 18.00, 23.00 Merginos-banglentininkės. 
19.00 Gimtadienio kelionė į Meiną. 21.00 Mo-
tociklininko dienoraščiai Afrikoje. 22.00, 4.00 
Pavojingiausi Amerikos keliai. 2.00 Neįprastas 
maistas. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas.

 aNiMal PlaNeT
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55 Karališkosios 
kobros paieškos. 12.50 Tigražuvė. 13.45 Afri-
kos autsaideriai. 14.40 Afrikos didysis septy-
netas. 15.35 D.Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 
17.25 Tigražuvė. 18.20, 22.00 Laukinių gyvūnų 
veterinarijos klinika. 19.15 Namelis Uolėtuo-
se kalnuose. 20.10 Bondai Byčo veterinaras. 
21.05 T.Folkneris apie laukinę gamtą. 22.55 
Ieškant karališkosios kobros. 23.50 Aligatorių 
tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 Čempionai LT. „Žemaitijos ralis - 2016“. 
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Pirmosios 
rungtynės. 9.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Antrosios rungtynės. 12.00 Čempionų kelias. 
„Twente“ - „PSV Eindhoven“. 14.00 Pasau-
lio rali-kroso čempionatas. Švedijos etapas. 
16.00, 4.00 Čempionų kelias. „Dinamo“ - 
„CSKA“. 18.00 Čempionai LT. „Žemaitijos 
ralis - 2016“. 19.00 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Didžiosios Britanijos 
etapas. 22.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Trečiosios rungtynės. 0.30 KOK World GP. 
Bušido kovos. Moldova. 3.00 „M1 Iššūkis“. 
Kovinis sportas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.25 Futbolas. Copa America. Mačas dėl tre-
čios vietos. 9.25 Futbolas. Copa America. 
Finalas. 11.45 „Formulė-1“. Didžiosios Britani-
jos GP treniruotė 3. 13.05 Krepšinis. Olimpinis 
kvalifikacinis turnyras. Pusfinalis. 14.55 „For-
mulė-1“. Didžiosios Britanijos GP kvalifikacija. 
16.15 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionato 
etapas. 17.35 „Formulė-1“. Didžiosios Bri-
tanijos GP kvalifikacija. 19.00 Motosportas. 
Spidvėjus. Kardifo GP lenktynės. 21.55 Krep-
šinis. Olimpinis kvalifikacinis turnyras. Fina-
las. Tiesioginė transliacija. 0.10 Boksas. 1.00 
„Formulė-1“. Austrijos GP lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
6.30, 13.30, 4.00 Dviračių sportas. Pasaulio 
turas. 8.00 Lengvoji atletika. Europos čempi-
onatas Amsterdame. Nyderlandai. 9.30, 2.00 
Dviračių sportas. „LeMond“ turas. 10.30, 1.35 
Dviračių sportas. Austrijos turas. 11.00 Sporto 
linksmybės. 11.30 JAV futbolo lyga. 12.00, 19.05, 
3.15, 5.30 Lengvoji atletika. Europos čempi-
onatas Amsterdame. Nyderlandai. 19.00, 1.25 
„Eurosport 2“ naujienos. 23.00 Jojimas. Pasaulio 
čempionų taurė. Portugalija. 0.30 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas „Mazda Laguna Seca“ 
trasoje, JAV. 3.00 Motosportas. Šilko kelio ralis. 

 19.00   „Ambicinga 
  blondinė“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 22.50  „Meilė manęs 
    neišduos“

 17.30  Mokslo sriuba 20.30    Panorama

 

 16.25   „Didžioji scena“ 19.30  2 Barai

 TV8
6.55 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.20 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 7.50 Senoji animacija. 
8.50 „Mano mažasis ponis“. 9.20 „Šunyčiai 
patruliai“. 9.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
10.50 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 11.50 
Svajonių sodai. 12.50 Šokiai! (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 17.00 „Skandalas“ 
(N-7). 17.55 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 19.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Romeo ir 
Džiuljeta“ (N-7). 23.15 „Tavo gyvenimas“ (N-7).
1.05 „Skandalas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 
19.30, 0.10 „Penktoji pavara“. 7.55, 1.55 KK2 
(N-7). 10.00, 4.10 Dviračio šou. 12.00 Valanda 
su Rūta. 13.40 Beatos virtuvė. 14.30 24 va-
landos (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 
21.00 „Berluskonio ryšiai su mafija. Itališki 
skandalai“. 22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 
Žinios rusų k. 22.30 Pagalbos skambutis (N-7). 
23.20 Nuo... Iki. 1.00 Ne vienas kelyje. 1.30 
Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.10 Naujienos. 
6.40 Tarnauju Tėvynei. 7.20 Animacija. 8.00 
Sveikata. 9.10 Kol visi namie. 9.55 „Mašos pa-
sakos“. 10.05 „Sodų fėjos“. 10.40 Fazenda. 11.40 
„Negimk gražia“. 12.50 Šiandien vakare. 14.55 
„Maršrutas nutiestas“. 15.30 „Drakono sindro-
mas“. 17.40 „Autorius užveda“. 18.55 „Praktika“. 
21.00 Laikas. 22.05 Humoristinis koncertas „95 
kvartalas“. 0.05 „Mūsiškiai mieste“. 1.30 EURO-
NEWS. 2.00 „Namas, kuriame aš gyvenu“. 3.35 
Ekstrasensų mūšis 14. 5.20 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.10 Juoko kambarys. 4.50 „Šansas“. 8.20 Pats 
sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 
9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 
11.00, 14.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 
14.15 „Pareigos. Žmona“. 16.15 „Sapnas kaip 
gyvenimas“. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 6.55 „Retromanija 2“. 7.55 Pa-
skutinę akimirką. 8.25 „V ir M“. 9.15 Rusiškas 
vairavimas. 10.15 „Viskas sugrįš“. 13.55-21.10 
„Kriminaliniai žaidimai“. 0.30 „Druska“ muziki-
nis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 „Centrinė televi-
zija“. 9.25 Valgome namie. 10.25 Pirmoji pavara. 
11.00 Technikos stebuklai. 11.50 Sodininkų atsa-
kas. 12.50 Vartotojų priežiūra. 13.40 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.05, 16.20 „Detektyvo Gurovo 
naujas gyvenimas. Pratęsimas“. 17.20 Tyrimą atli-
ko... 19.00 Savaitės akcentai. 19.49 Pozdniakovas. 
20.00 „Komanda“. 23.45 „Savas tarp svetimų“. 

 TV PolonIa
7.25 Vasara su radiju 2016 TVP televizijoje. 
8.25 „Senosios girios sakmė“. 9.20, 18.25, 1.25 
Lenkija su Miodeku. 9.30 Telerytas. 10.00, 2.25 
„Drakono Polo nuotykiai“. 10.20 Petersburskio 
muzikos šou. 10.50 Grūdas. 11.25 „Mergina ir 
vaikinas“. 12.20 Kultūros informacija. 12.55 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.55 Laukia Pa-
saulio jaunimo dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.25 Vasara su radiju 2016 TVP 
televizijoje. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.55 
„Šeimynėlė.pl“. 17.55, 0.55 Nykstančio pasaulio 
žemėlapis. Šri Lanka. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.35 Akis į akį. 20.25 „Drakono Polo 
nuotykiai“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Prieplauka“. 22.35, 5.10 „07, 
atsiliepk“. 0.15 Pramoginė laida. 

 TV1000
10.05 „Naktis muziejuje“. 11.50 „Bėgantis labi-
rintu 2“. 14.00 „Visko teorija“. 16.00 „Diena po 
rytojaus“. 18.00 „Insurgentė“. 20.00 „Viešnagė“. 
22.00 „Savas žmogus“. 0.05 „Slėpkit pamerges!“

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Auto-
mobilių kolekcininkai. 11.50 Nesėkmių garažas. 
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Ne-
kilnojamojo turto karai. 14.30 Likvidatorius. 15.25 
Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Dyzelinio pasau-
lio broliai. 17.15, 5.20 Variklių entuziastai su Dži-
miu de Viliu. 18.10 Kaip tai pagaminta? 19.05, 3.40 
Laukinės vairuotojų gentys. 20.00, 4.30 Laukinių 
kalnų karaliai. 21.00, 2.50 Nesuplanuota kelionė. 
22.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 23.00 Šerpai. 

 TRaVel
9.05, 20.00 Mano namelis ant ratų. 10.00 Karai 
dėl bagažo. 11.00 Beprotiškos šeimos nuotykiai. 
12.00, 17.00, 24.00 Namų medžiuose gyventojai. 
13.00, 18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 15.00 Gyvenimas ant 
ežero. 16.00 Turto gelbėtojai. 19.00 Viešbučių 
verslas. 21.00 Didžiosios paslaptys. 22.00 Pilių 
paslaptys ir legendos. 2.00 Neįprastas maistas.  

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.30 „Žvaigždžių 

karai. Sukilėliai“  
(N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kapitono Granto 

beieškant“.
9.55 „Kamelotas“ 

(N-7).
11.05 „Barbės - 

princesės galia“.
12.35 Komedija 

„Jei tai būtų tiesa“ 
(N-7).

14.20 Filmas šeimai 
„Gražuolės iš  
pieninės“ (N-7).

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 2 Barai. Išlikimo 

kovos. Tiesioginė  
transliacija  
(N-7).

21.30 Romantinė komedija 
„Piršlybos“  
(N-7).

23.50 Trileris 
„Pagrobimas.  
48 baimės valandos“ 
(N-14).

1.35 Komedija 
„Statyk už favoritą“ 
(N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Kūlverstukas“.
10.00 Komedija 

„Ragana Lilė ir 
Drakono knyga“.

11.45 Nuotykių komedija 
„Rembo sūnus“ 
(N-7).

13.40 Nuotykių komedija 
„Krokodilas  
Dandis 2“ (N-7).

15.55 Pričiupom! (N-7).
16.25 „Didžioji scena“ 

(N-7).
18.30 Žinios. 

EURO 2016.
19.30 Teleloto.
20.35 „Karas ir taika“ 

(N-7).
22.25 Veiksmo komedija 

„Operacija „Žaidimo 
pabaiga“ (N-14).

24.00 Kriminalinis trileris 
„Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“ 
(N-14).

1.35 Komedija 
„Griaustinis  
tropikuose“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 Gustavo enciklopedija.
10.20 Delfinai ir žvaigždės.
12.00 Didieji Žemaičių 

Kalvarijos atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija.

13.50 „Puaro“ (N-7).
15.35 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Kas ir kodėl?
16.45 Savaitė.
17.45 Šiandien.
18.20 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Venesuela. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus.

20.30 Panorama.
21.05 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
21.45 Europos futbolo 

čempio natas. Finalas 
ir apdovanojimai. 
Tiesioginė transliacija iš 
Sen Deni. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

0.30 Komiška drama 
„Kamikadzė“ (N-14).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

7.30 Pasaulio galiūnų čem   -
pionatas iki 105 kg.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 „BBC dokumentika. 

Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Už vaikystę.
14.00 Sveikinimų 

koncertas.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „44-as skyrius“ 

(N-7).
18.45 Veiksmo komedija 

„Aplink pasaulį  
per 80 dienų“ (N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
22.50 Muzikinė drama 

„Meilė manęs  
neišduos“ (N-7).

0.55 Veiksmo trileris 
„Jokių stabdžių!“ 
(N-14).

2.40 Siaubo trileris 
„Akies krašteliu“ 
(N-14).

4.10 Veiksmo komedija 
„Aplink pasaulį  
per 80 dienų“ (N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Amazonės 

džiunglės“.
12.15 „Įspūdingiausi 

gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

13.20 „Tigrų sala“.
13.50 „Mama detektyvė“ 

(N-7).
15.00, 16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.27 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 „Pėdsakas“ 

(N-7).
19.30 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
20.30 „Tigrų sala“.
21.00 Žinios. Orai.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30, 2.40, 6.10 24/7.
22.30, 3.50 

Mistinis kriminalinis f. 
„Laisvės šalis“ 
(N-14).

0.50 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

3.25 Vantos lapas.
5.40 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
7.00 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.00 Nacionalinei 

M.K.Čiurlionio menų 
mokyklai - 70. Renginys 
Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

10.00 XX Pažaislio muzi-
kos festivalis.

10.45 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 ORA ET LABORA.
12.15 Lietuvos moksleivių 

dainų šventė 2016. 
Dainų diena.

16.45 „Mano vardas 
Karas“.

17.30 Mokslo sriuba.
17.45 Žinios.
18.00 „Odė Lietuvos 

baletui“.
19.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - pianistas ir 
dir. Ch.Escenbach.

19.55 Mūsų dienos - 
kaip šventė.

21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.35 Džiazo muzikos 

vakaras. Vilnius 
Mama Jazz 2015. 

1.00 LRT OPUS ORE. 

 10.40  „Amazonės 
    džiunglės“
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liepos 10 d.

 14.40  „Nekenčiu 
Valentino dienos!“

 23.10  Nakties TOP. 
    Vasara+

 1.55  „Su kuo, po galais,
   aš susituokiau?“

 AnimAl PlAnet
10.05 T.Folkneris apie laukinę gamtą. 11.55, 22.55 
Ieškant milžiniškos anakondos. 12.50 Bahamų 
salose. 13.45 Artimųjų Rytų gamta. Egiptas. 14.40 
Šiaurės Amerikos džiunglės. 15.35 Didžiausi ir 
blogiausi. 16.30 Dramblių gelbėjimo operacija. 
17.25 Lotynų Amerikos platybėse. 18.20 Tai bent 
konstrukcija! 19.15 Laukinių gyvūnų veterinarijos 
klinika. 20.10 T.Folkneris laukinėje gamtoje. 21.05 
Bondai Byčo veterinaras. 22.00 Upės rekonstruk-
cija. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00 Čempionų kelias. „Twente“ - „PSV Eind-
hoven“. 8.00 ATP 250 Winston - Salem. Vyrų 
tenisas. Pierre-Hugues Herbert - Kevin Anderson. 
Finalas. 10.00 Čempionai LT. Grappling Vilnius 
2016. 1 d. 10.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Ketvirtosios rungtynės. 13.00 Čempionai LT. Mu-
ay-Thai. Mustangs Fight 4. 14.00 NBA Action. 
Paskutinė sezono laida. 14.30 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Penktosios rungtynės. 17.00 Čempionų 
kelias. Klyvlando „Cavaliers“ - Čikagos „Bulls“. 
19.30 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Real“ - „Valencia“. 21.30 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės. 
24.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Septintosios 
rungtynės. 3.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.30 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionato eta-
pas. 8.35 Krepšinis. Olimpinis kvalifikacinis 
turnyras. Finalas. 10.35 „Formulė-1“. Didžio-
sios Britanijos GP kvalifikacija. 12.00 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio čempionato etapas. Tie-
sioginė transliacija. 14.00, 2.50 Boksas. 14.50 
„Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 17.10, 21.40, 4.55 
Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionato etapas. 
19.15 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP 
lenktynės. 1.50 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 

 euroSPort
6.30, 12.15 Dviračių sportas. Pasaulio turas. 
7.30, 0.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas 
„Mazda Laguna Seca“ trasoje, JAV. 8.15, 22.30, 
1.30 Dviračių sportas. „LeMond“ turas. 9.15, 
23.30 Sporto linksmybės. 9.30 Motosportas. 
Šilko kelio ralis. 9.45 Dviračių sportas. Austri-
jos turas. 10.15, 18.45, 2.30 Lengvoji atletika. 
Europos čempionatas Amsterdame. Nyderlan-
dai. 20.15 Futbolas. Pasaulio universitetų čem-
pionatas Rio de Žaneire, Brazilija. 21.55, 0.10 
„Eurosport 2“ naujienos. 22.00 Sportas iš arti. 
24.00 Motosportas. Šilko kelio ralis. 0.20, 2.20 
Europos futbolo fanai.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Daktaras Ozas  (N-7).
8.55 „Sodininkų 

pasaulis“.
9.30 „Daktaras Ozas (N-7).
10.30 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
12.30 Šios vasaros valgiai.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
13.30 „Sodininkų 

pasaulis“.
14.00 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Pasaulio 

burtininkai“ (N-7).
17.05 Nemarus kinas. 

Komedija „Šarada“.
19.20 „Būrėja“.
19.55 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Bevardė mergina“ 
(N-7).

22.45 Istorinė drama 
„Anonimas“ (N-14).

1.00 Magai.
1.55 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

2.45 „Laiko gijos“ (N-7).

6.30 Teleparduotuvė.
6.50 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Aukščiausia pavara. 

Lenktynės (N-7).
9.00 Tavo augintinis (1).
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
15.00 Ledo kelias 

(1) (N-7).
16.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Didžiosios 
Britanijos prizo lenk-
tynės. Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.10 Nakties TOP. 

Vasara+ (S).
23.40 „Vikingai“ (N-14).
0.45 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai (N-14).

1.35 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

12.30 Svajonių 
kruizai.

13.30 „Lelijos“ 
(N-7).

14.40 „Nekenčiu 
Valentino  
dienos!“

16.20 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

17.20 „Į Vakarus“ 
(N-7).

19.00 „Kai šaukia 
širdis“.

20.00 „Už išlikimo 
ribų“.

21.00 „Išlikimo 
eksperimentas“ 
(N-14).

22.55 Svajonių 
kruizai.

23.55 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

„APlinK PASAulĮ Per 80 DienŲ“
Veiksmo komedija. Airija, Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Frank Coraci.
Vaidina: Jackie Chan, Steve Coogan, Robert Fyfe.

1872 m. apsukrus vagišius iš Kinijos neteisėtai pasisavina neįkainojamą 
relikviją ir tikisi pasprukti nuo teisėsaugos kartu su ekscentrišku išradėju 
Filu Fogu, kuris susilažino, kad apkeliaus visą pasaulį per 80 dienų. Filmo 
scenarijus sukurtas pagal XIX amžiaus prancūzų rašytojo klasikinį to paties 
pavadinimo romaną. Šįkart pagrindinis herojus - ne prancūzas, o... kinas!

BtV
18.45

„PirŠlYBoS“
Romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierė: Anne Fletcher.
Vaidina: Sandra Bullock, Ryan 
Reynolds, Mary Steenburgen.

Knygų redaktorė ir leidėja Marga-
rita vieną dieną sulaukia nemalo-
nios staigmenos. Paaiškėja, kad 
nelegaliai Amerikoje gyvenančiai 
Margaritai gresia deportacija į 
gimtąją Kanadą.

„ilGAS SAVAitGAliS. 
GAmtoS KerŠtAS“
kRiminalinis tRileRis. Australija.
2008.
Režisierius: Jamie Blanks.
Vaidina: James Caviezel, 
Claudia Karvan, Lara Robinson.

Piteris ir Karla išgyvena vedybų 
krizę. Vyras surizikuoja ir pasiima 
žmoną į kelionę. Jie abu atsiduria 
apleisto paplūdimio teritorijoje 
laukinėje gamtoje. 

„tAVo GYVenimAS“
dRama. Vokietija. 2015.
Režisierius: Thomas Nennstiel.
Vaidina: Suzan Anbeh, 
Hendrik Duryn, Tara Fischer.

Dėl knygų pamišusi bibliotekinin-
kė Eliza užtiks savo vyrą su kita. 
Tuo metu kitame Švedijos krašte 
sodininkyste ir kulinarija besido-
mintis veterinaras Markusas gedi 
savo mirusios žmonos...

tV3
21.30

tV8
23.15

lnK
24.00

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kung Fu Panda“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Monsunas“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 2 Barai. Išlikimo 

kovos (N-7).
12.00 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Svotai“.
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Dešimt 

jardų“ (N-7).
0.35 TV serialas 

„Skandalas“ (N-14).
1.30 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
1.55 TV serialas „Mažylė 

Houp“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
11.50 Su cinkeliu (N-7).
12.45 „Stebuklingi vaikai“.
13.10 „Rožinė pantera“.
13.35 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. EURO 2016. 

Orai.
19.30 TV serialas 

„Gyvenimo receptai“ 
(N-7).

20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. EURO 2016. 

Orai.
22.15 Fantastinis f. 

„Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas“  
(N-14).

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

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

1.35 TV serialas „Ties 
riba“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer 2“.
11.25 „Didysis Gregas 2“.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 TV serialas „Senis“.
17.05 Kas ir kodėl?
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 „Nemunu per Lietuvą“.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 TV serialas 

„Tanbachas - vieno 
kaimo likimas“.

23.55 Trumposios žinios. 
24.00 Dokumentinis f. 

„Pasiutęs šuo. 
Slaptasis Kadafio 
gyvenimas“.

1.30 TV serialas „Senis“ .
2.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro.

 10.35  „Džesika Flečer 2“ 20.00  „Svotai“  23.55  „Judantis 
  objektas“ 

Pirmadienis

 TV8
6.10 TV Pagalba. 8.00, 16.00 Valgyk ir lieknėk. 
9.05 „Mano mažasis ponis“. 9.40 Senoji anima-
cija. 10.40 „Romeo ir Džiuljeta“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00, 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Gyvenimo 
bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Ilgas 
kelias į laimę“. 22.50 „Gyvenimo bangos“. 

 Info TV
6.00, 12.50 Už vaikystę. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Pagalbos skambutis. 8.00 Savaitės kriminalai. 
8.30 Penktoji pavara. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 
11.15 Valanda su Rūta. 13.15 24 valandos. 15.15 
KK2. 16.00 „Berluskonio ryšiai su mafija. Itališki 
skandalai“. 17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.30 Labas rytas. 11.05 
Gyvenk sveikai. 12.00 Naujienos. 12.20 Tai aš. 
12.50 Stebuklų laukas. 13.50 Mados nuosprendis. 
14.55 Vyriška/Moteriška. 17.00 Naujienos. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas.  21.05 „Kazanovos auska-
ras“. 22.05 „Geros rankos“. 0.25 „Pabėgimas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 Tyrimo 
paslaptys. 15.00 „Gražus gyvenimas“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Mano sesuo, Liu-
bovė“. 0.45 „Pasmerktieji. Mūsų pilietinis karas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Kviestinė vakarienė. 7.55 
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 
11.05, 18.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
12.05 Paskutinę akimirką. 13.00 Keista byla. 
14.05 Čapman paslaptys. 15.05 Tinkama prie-
monė. 16.10 „Šeimos dramos“. 19.25 „Gauja“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Michailo Za-
dornovo koncertas. 23.30 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Prokurorų 
patikrinimas“. 15.00 „Likimo ženklai 2“. 16.20 
„Paieška 3“. 18.00 „Gatvių įstatymai“. 19.45 „Pa-
trulis 2“. 21.35 „Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga. 
24.00 „Jūrų velniai“. 1.55 „Teismo detektyvas“. 

„DeŠIMT jaRDŲ“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Howard Deutch.
Vaidina: Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet.

Buvusio kaimyno Nikolo Ozeranskio-Ozo dėka inscenizavęs savo mirtį, 
buvęs samdomas žudikas Džimis Tudeskis-Tulpė gyvena ramų gyve-
nimą. Ir staiga nekviestas ir nelauktas ant jų namų slenksčio išdygsta 
Ozas ir prašo padėti išgelbėti jo žmoną iš vengrų mafijos nagų. Tačiau 
pagrobėjai tik ir laukia, kada Ozas kreipsis pagalbos į Džimį.

TV3
22.30

„IlGaS KelIaS Į laIMĘ“
melodrama. Vokietija. 2000.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Barbara Wussow, 
Harald Krassnitzer, Michael Roll.

Likus vos kelioms dienoms iki sa-
vo vestuvių, Eleonora išsiaiškina, 
kad jos būsimas vyras ją apgau-
dinėja. Ji ieško paguodos savo 
geriausio draugo Tomo glėbyje, 
kuris jau seniai įsimylėjęs Eleono-
rą. Ar įvyks planuotos tuoktuvės? 
O gal likimas savo išbandymais 
herojus tiesiog veda tikrosios 
meilės link?

„KUnIGaS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Scott Stewart.
Vaidina: Paul Bettany, 
Cam Gigandet, Karl Urban.

Veiksmas vyksta alternatyviame pa-
saulyje, jau daug amžių siaubiama-
me žmonių ir vampyrų kovų. Filmo 
herojus - Kunigas Karys. Išgyvenęs 
paskutinįjį vampyrų karą, dabar jis 
gyvena drauge su kitais nelaimės 
draugais. Pažeminti ir tapę potencia-
liu vampyrų maistu, jie glaudžiasi 
aklinomis sienomis aptvertuose 
miestuose, kuriuos valdo Bažnyčia.

„KITaS PaSaUlIS 4. 
PaBUDIMaS“
Fantastinis Filmas. JAV. 2012.
Režisieriai: Mans Marlind, 
Bjorn Stein.
Vaidina: Kate Beckinsale, 
Charles Dance, Michael Ealy.

Pikta lyg tigrė ir trigubai žiauresnė 
Selena, prisikėlusi po 15 metų, at-
sidurs ateityje. Ji sužinos, kad turi 
ilgo miego metu gimusią dukterį 
Evą, kurios venomis teka vampyrų 
ir vilkolakių kraujas. 

TV8
21.00

lnK
22.15

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.30 „Kazanova. Gundymo 
menas“ (N-7).

7.25 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

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

9.50 Mistinės istorijos.
11.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

žibintų gatvės“.
15.50 TV serialas „Prokurorų 

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

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

tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Kunigas“ (N-14).
23.05 „Meilė manęs neiš-

duos“ (N-7).
1.05 TV serialas „Kultas“.
2.35 Kalbame ir rodome.
3.20 Pagalbos skambutis.
4.00 Farai (N-14).
4.25 Kalbame ir rodome.
5.10 Mistinės istorijos.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kaimo akademija.
7.50 Vantos lapas.
8.20 „Moterų daktaras“.
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Platinos karštinė“.
11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50 Rio 2016.
19.00 „Delta“ (N-7).
21.00, 23.40, 1.50 

Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.

21.30 „Leningradas. 
Pokario gatvės“ 
(N-7).

23.30 Rio 2016.
0.10 „Miškinis“ (N-7).
1.05, 3.00, 5.20 „Pėdsakas“ 

(N-7).
2.10, 4.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.40, 6.00 „Jaunikliai“ 

(N-7).
4.10 „Tigrų sala“.
6.30 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“.
6.50 Europos futbolo 

čempionatas. Finalas 
ir apdovanojimai. 

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Mūsų miesteliai. 
13.15 „Didysis Gregas 2“.
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija“.
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Vilniaus albumas.
17.45 Trembita (subtitruota).
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Menora (subtitruota).
18.45 Vilniaus sąsiuvinis.
19.00 Septynios Kauno 

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Džesika Flečer 2“.
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Meilės kerai“ (N-7).
23.50 „Likimas leido...“
0.15 ARTi. Animacija.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“

8.10 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.40 „Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

9.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Vangelija“ (N-7).
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“.
15.30 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės I. 
Ištikimybė iki mir-
ties“ (N-14).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.20 „Karadajus“ (N-7).
2.10 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

8.00 „Medikopteris“ 
(N-7).

9.00 Nuo amato iki 
verslo.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Naujakuriai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Pjūklas 4“ (S).
0.50 „6 kadrai“ (N-7).
1.00 Comedy club 

(N-14).
2.00 „Naujakuriai“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

12.30 „Barija“ 
(N-7).

15.05 Kas paleido 
šunis?

15.35 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

16.05 „Virtuvės 
karaliai“.

16.35 „Rifo 
pasaka 2.  
Potvynis“.

18.00 Svajonių 
kruizai.

19.00 „Kai šaukia 
širdis“.

20.00, 23.15 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 „Išnarstytas 
Haris“ (N-14).

23.45 „Į Vakarus“ 
(N-7).

 21.20  Euromaxx 17.00  „Moterų daktaras“ 13.55  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 15.05  Kas paleido 
  šunis?

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“

 15.30  „Mentalistas“

TV PROGRAMAliepos 11 d. 

 TV Polonia
7.10 „Tėvas Mateušas“. 8.05 Prie Nemuno. 
8.25 „Lešnevskių šeima“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.50, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05 Lenkai Trentine. 12.35 Priglausk mane. 
Realybės šou. 13.25 Lenkija su Miodeku. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Prieplauka“. 15.20 Akis į akį. 15.50 
„07, atsiliepk“. 17.25 Laukinė muzika. 17.55, 
1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Senosios girios sakmė“. 20.25, 6.45 Prie 
Nemuno. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Manimi ne-
sirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.25 „Jeigu juos užmiršime“. 
2.15 „Lešnevskių šeima“. 

 TV1000
6.10 „Geriausias pasiūlymas“. 8.25 „Pasiklydę 
vertime“. 10.10 „Mano stora, amžinai bjauri 
draugė“. 11.55 „Velnio smuikininkas“. 14.00 
„Geriausias pasiūlymas“. 16.15 „Apie Šmitą“. 
18.30 „Filomena“. 20.10 „Auklė Makfi“. 22.10 
„Nematoma pusė“. 0.25 „Įtėvis“. 2.15 „Pasikly-
dę vertime“. 4.05 „Velnio smuikininkas“. 

 DiscoVery 
6.10 Dyzelinio pasaulio broliai. 7.00 Mitų 
griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Iš-
gyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 
Sunkvežimių vairuotojai. 11.50, 3.40 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05, 4.30 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pavojingiausio darbo 
interviu. 14.30, 22.00 Nuogi ir išsigandę. 
20.30, 5.20 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 
Aliaska: šeima iš miško. 23.00 Vyro nuotykiai 
Sibire. 24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nu-
tiko vėliau? 1.00 Aukso karštinė. 1.55 Aliaska: 
paskutinė riba. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 
Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gyvenimas 
ant ežero. 10.00, 14.40 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 17.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.30 Beprotiš-
ki amerikietiškieji kalneliai. 18.00, 2.00 Neį-
prastas maistas. 22.00, 3.00 Motociklininko 
dienoraščiai Afrikoje. 23.00, 4.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 

 animal PlaneT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Protingi gyvū-
nai. 8.15, 12.50, 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 
Afrikos tankmėje. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Nuo 
beglobių šuniukų iki šunų pasaulio žvaigždžių. 
0.45 Nasrų gimimas. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. „Eindhoven“ - 
„Roda“. 8.00, 20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 8.30, 20.30 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 9.00, 
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Unicaja“ 
11.00 Motosportas. Spidvėjaus didysis prizas. 
Didžiosios Britanijos etapas. 2016-07-09. 
14.00, 2.00 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. Portugalijos etapas. 16.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Pirmosios rungtynės. 23.00 
KOK World GP 2014. Bušido kovos. Vilnius. 
4.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Pirmosios 
rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionato eta-
pas. 9.05 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP 
lenktynės. 11.30 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynės. 15.30 Krepšinis. Olimpinis kvalifika-
cinis turnyras. 19.10 Krepšinis. Olimpinis kva-
lifikacinis turnyras. Finalas. 21.10 Motosportas. 
Spidvėjus. Kardifo GP lenktynės. 0.10 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio čempionato etapas. 2.15 Mo-
tosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
6.15, 9.00, 12.10, 24.00, 4.00 Motosportas. Pa-
saulio čempionatas „Mazda Laguna Seca“ tra-
soje, JAV. 7.00, 2.30 Lengvoji atletika. Europos 
čempionatas Amsterdame. Nyderlandai. 8.30 
Motosportas. Pasaulio čempionatas „Mazda La-
guna Seca“ trasoje, JAV. 9.30, 1.00 Motosportas. 
Šilko kelio ralis. 9.45 Dviračių sportas. „LeMond“ 
turas. 10.45 Europos futbolo fanai. 10.55, 19.15, 
23.15 JAV futbolo lyga. 12.00 Europos futbolo 
fanai. 12.45, 5.30 Futbolas. UEFA Europos U-19 
grupės čempionatas. Vokietija. 15.00, 21.45 Len-
gvoji atletika. Europos čempionatas Amsterdame. 
Nyderlandai. 16.30, 21.15, 1.15 Dviračių sportas. 
Pasaulio turas. 19.00 Jojimas. 20.05, 23.40 „Eu-
rosport 2“ naujienos. 20.15 Kova dėl aukso. 20.20 
Sportas iš arti. 20.45, 23.50 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.30  Pričiupom!  13.30  „Neprilygstamieji 
  gyvūnai“

 18.45  Bėdų turgus 18.20  Tarptautinis vyrų 
  krepšinio turnyras

 0.55  „Visa menanti“ 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.30, 16.00 Valgyk ir lieknėk. 
9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji ani-
macija. 11.05 „Ilgas kelias į laimę“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00, 0.45 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00 „Gyvenimo 
bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajo-
nių pakrantė“. 22.50 „Gyvenimo bangos“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.15 KK2. 12.15 Penktoji 
pavara. 13.10 „Berluskonio ryšiai su mafija. 
Itališki skandalai“. 14.15 24 valandos. 16.00, 
21.00 Yra, kaip yra. 17.00 Info diena. 22.00 
Dabar pasaulyje.  22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 
Tai aš. 12.50 Kartu su visais. 13.50 Mados 
nuosprendis. 15.05 Vyriška/Moteriška. 17.00 
Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Kazanovos auskaras“. 22.00 „Geros 
rankos“. 0.15 „Pabėgimas“. 2.00 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 Gražus gyve-
nimas. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 
„Mano sesuo, Liubovė“. 0.45 „Baltoji gvardija“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.10 Tinkama priemonė. 9.10 „Šeimos dramos“. 
11.10, 18.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
12.05 Žiūrėti visiems! 13.00 Keista byla. 14.05 
Čapman paslaptys. 15.05 Tinkama priemonė. 
16.10 „Šeimos dramos“. 19.25 „Gauja“. 21.30 
Michailo Zadornovo koncertas. 23.30 Rusiškas 
vairavimas. 0.20 „Gauja“. 1.05 Čapman paslaptys. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas“. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Prokurorų 
patikrinimas“. 15.00 „Likimo ženklai 2“. 16.20 
„Paieška 3“. 18.00 „Gatvių įstatymai“. 19.45 „Pa-
trulis 2“. 21.35 „Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga. 
24.00 „Jūrų velniai. Viesulas“. 

 TV PolonIa
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Cafe 
Historia. 8.25, 2.15 „Janka“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aš jums 
parodysiu!“ 15.20 „Rašymo džiaugsmas (filmas 
apie Vislavą Šymborską)“. 16.25 Pramoginė 
laida. 17.20 Lenkai Trentine. 17.55, 1.45 „Ga-
lerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.45, 1.25 Len-
kija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.25 
Astronariumas. 20.25, 6.40 Iki pasimatymo 
Krokuvoje. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 0.25 „Lenkų spinta 
1945-1989“. 1.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
6.10 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 
8.10 „Nematoma pusė“. 10.25 „Auklė Makfi“. 
12.10 „Įtėvis“. 14.10 „Mano stora, amžinai 
bjauri draugė“. 16.10 „Pasiklydę vertime“. 
18.05 „Velnio smuikininkas“. 20.10 „Gruodžio 
berniukai“. 22.10 „Žmonių vaikai“. 0.10 „Esko-
baras: Kruvinas rojus“. 2.15 „Auklė Makfi“. 3.55 
„Nematoma pusė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30, 
5.20 Kaip tai pagaminta? 7.00 Mitų griovė-
jai. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55, 
21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 13.35 Stori ir įsiutę: 
griausmas. 14.30 Nesėkmių garažas. 22.00, 
3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Įšalusio aukso 
prakeiksmas. 24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas 
nutiko vėliau? 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
1.55 Nuogi ir išsigandę. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.40, 16.00 
Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gyvenimas 
ant ežero. 10.00, 14.40 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 17.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.30 Beprotiški 
amerikietiškieji kalneliai. 18.00, 22.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Svotai“.
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo komedija 

„Rizikinga erzinti 
diedukus“ (N-14).

0.50 TV serialas 
„Skandalas“ (N-14).

1.40 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje (N-14).

2.05 TV serialas „Mažylė 
Houp“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi 

vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu (N-7).
12.45 „Stebuklingi vaikai“.
13.10 „Rožinė pantera“.
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 TV serialas 

„Gyvenimo receptai“ 
(N-7).

20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Dingę be žinios 2“ 
(N-14).

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

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

1.45 TV serialas „Ties 
riba“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer 2“.
11.25 „Didysis Gregas 2“.
12.15 „Nemunu per Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 „Giminės po 20 metų“.
16.00 TV serialas „Senis“.
17.05 Kas ir kodėl?
17.35 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandieni.
18.20 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Nyderlandai. 

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 „90 dainų - 90 

legendų“.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 „Karlas ir Berta“.
0.25 Trumposios žinios.
0.30 TV serialas „Senis“ .
1.30 Auksinis protas.
2.40 Klausimėlis.lt.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

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

7.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

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

9.50 Mistinės istorijos.
10.50 TV serialas „Tokia 

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

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

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

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

žibintų gatvės“.
15.50 TV serialas „Prokurorų 

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

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

tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Matadoras“ (N-14).
23.20 Veiksmo trileris 

„Kunigas“ (N-14).
0.50 Mistinės istorijos.
1.40 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
2.30 Kalbame ir rodome.
3.15 Pagalbos skambutis.
3.55 Farai (N-14).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.50 „80-ieji“ (N-7).
8.20 „Moterų daktaras“.
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Platinos karštinė“.
11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.30 Ar žinai, 

kad...?
18.55 „Delta“ (N-7).
21.00, 23.35, 1.50 

Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.

21.30 „Leningradas. 
Pokario gatvės“ 
(N-7).

0.05 „Miškinis“ (N-7).
1.05, 3.00, 5.20 „Pėdsakas“ 

(N-7).
2.10, 4.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.40, 6.00 „Jaunikliai“ 

(N-7).
4.10 „Tigrų sala“.
6.30 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“.
6.50 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.20 Euromaxx.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Girių horizontai.
12.50 Gimtoji žemė.
13.15 „Didysis Gregas 2“.
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija“.
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Pasaulio lietuvių jauni-

mo susitikimas 2016. 
18.45 Bėdų turgus.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“.
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Lietuvos moksleivių 

dainų šventė 2016. 
1.00 Mokslo sriuba.
1.15 Laba diena, Lietuva.
2.20 „Kijevas. Lietuvos 

epocha“.

49laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  8
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 18.00  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 18.00  „Kaulai“ 23.00  „Bėgantis laikas“

 AnimAl PlAnet
6.12, 8.15, 12.50 Nuo beglobių šuniukų iki šunų 
pasaulio žvaigždžių. 6.36 Liūno broliai. 7.25, 
11.00 Protingi gyvūnai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.25 Tokie mieli! 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30, 22.10, 3.25 Afrikos 
tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Nesutramdomas atkūrimas. 
0.45 Žmogus-auka. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. „CSKA“ - „Ural“. 
8.00, 20.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis sportas. 
9.00, 21.00 Lietuvių pasirodymai. NBA krep-
šinio lyga. „Spurs“ - „Raptors“. 11.00, 23.00 
KOK World GP. Bušido kovos. Gdanskas. I d. 
13.30, 1.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Vokietijos etapas. 15.30, 3.30 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Antrosios rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfi-
nalis. 11.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Mačas dėl trečios vietos. 13.40 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionato finalas. 15.55 Krepšinis. 
Olimpinis kvalifikacinis turnyras. Belgradas. 
17.45 Krepšinis. Olimpinis kvalifikacinis tur-
nyras. Serbija - Puerto Rikas. 19.35 Krepšinis. 
Olimpinis kvalifikacinis turnyras. Puerto Rikas -  
Angola. 21.25 Krepšinis. Olimpinis kvalifika-
cinis turnyras. Latvija - Čekija. 23.15 „Formu-
lė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenktynės. 1.40 
Futbolas. Copa America. Finalas.

 euroSPort
7.00, 9.00 JAV futbolo lyga. 8.00 Sporto links-
mybės. 9.30, 24.00 Motosportas. Šilko kelio ralis. 
9.45 Motosportas. Pasaulio čempionatas „Mazda 
Laguna Seca“ trasoje, JAV. 10.35, 20.20, 2.30, 5.30 
Futbolas. UEFA Europos U-19 grupės čempio-
natas. Vokietija. 12.00 Futbolas. Erikas Kantona - 
„Eurosport“ futbolo komisaras. 12.15, 19.00, 0.15 
Lengvoji atletika. Europos čempionatas Amster-
dame. Nyderlandai. 13.30, 22.30 Dviračių sportas. 
„LeMond“ turas. 14.30, 1.45, 4.00 Dviračių sportas. 
Pasaulio turas. 18.45 Futbolas. Erikas Kantona - 
„Eurosport“ futbolo komisaras. 20.10, 23.25 „Eu-
rosport 2“ naujienos. 23.35 Motosportas.       

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“

8.10 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.40 „Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

9.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Vangelija“ (N-7).
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“.
15.30 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės I. Mirtis po 
priedanga“ (N-14).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.55 „Karadajus“ (N-7).
1.45 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.30 „Būrėja“.
3.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

8.00 „Medikopteris“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 „Naujakuriai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „12 galimybių“ 

(N-14).
0.15 „6 kadrai“ (N-7).
1.00 Comedy club 

(N-14).
2.00 „Naujakuriai“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

13.15 Svajonių 
kruizai.

14.15 „Kai šaukia 
širdis“.

15.15 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

16.15 „Žvėrelių 
būrys: Marko  
Polo kodas“.

18.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

18.30 „Virtuvės 
karaliai“.

19.00 „Už išlikimo ribų“.
20.00, 22.40 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

21.30 „Dingęs“ 
(N-7).

23.10 „Ieškotojas“ 
(N-7).

0.10 „Kai šaukia 
širdis“.

„mAtADorAS“
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Richard Shepard.
Vaidina: Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Hope Davis.

Denis Raitas - labai savimi nepasitikintis verslininkas, kurį kamuoja fi-
nansinės problemos ir slegia šeimyninės bėdos. Verslo kelionės Meksi-
ke metu Denis susipažįsta su vienatvėje skendinčiu samdomu žudiku 
Džiulijanu Noublu. Tarp visiškai skirtingų vyrų užsimezga artima drau-
gystė. Netrukus į Denio namų duris pasibeldžia jo naujasis draugas.

BtV
21.30

„DinGĘ Be ŽinioS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 1985.
Režisierius: Lance Hool.
Vaidina: Chuck Norris, 
Steven Williams, Soon-Tek Oh.

Pulkininkas Džeimsas Bredokas da-
lyvavo Vietnamo kare, vėliau ken-
tėjo nelaisvėje, kol galiausiai iš jos 
sunkiai ištrūko. Po daugelio metų 
jis grįžta į kovos vietas, kad išgel-
bėtų amerikiečių karo belaisvius...lnK

22.15

„riZiKinGA erZinti 
DieDuKuS“
Veiksmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Robert Schwentke.
Vaidina: Bruce Willis, Morgan 
Freeman, John Malkovich.

Frenkas, Džo, Marvinas ir Viktorija - 
buvę geriausi CŽV agentai. Jie žino 
per daug slaptos informacijos, todėl 
tampa žudikų taikiniais. Agentai turi 
pasitelkti visą savo patirtį, išmonę...tV3

22.30

„12 GAlimYBiŲ“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: John Cena, 
Aidan Gillen, Ashley Scott.

Detektyvas Denis Fišeris užkerta 
kelią puikiai parengtai ir suplanuo-
tai grandiozinei vagystei. Fišeriui 
pavyksta sučiupti ir patį vagystės 
organizatorių - Mailsą Džeksoną. 
Tačiau operacijos metu atsitiktinai 
žūva Mailso sužadėtinė. tV6

22.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Naisių vasara. 

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

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Svotai“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo komedija 

„Rizikinga erzinti 
diedukus 2“  
(N-14).

0.50 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

1.40 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje  
(N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi 

vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu 
(N-7).

12.45 „Stebuklingi 
vaikai“.

13.10 „Rožinė pantera“.
13.35 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 „Gyvenimo 

receptai“  
(N-7).

20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Nakties klajūnai“ 
(N-14).

0.20 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.10 „Visa menanti“ 
(N-7).

2.00 „Ties riba“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija 2“.
10.35 „Džesika Flečer 2“ 

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 „Giminės po 20 

metų“.
16.00 „Senis“ (N-7).
17.05 Kas ir kodėl?
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Stilius.
22.00 Trumposios žinios.
22.05 Komedija 

„Kaip Hektoras  
laimės ieškojo“ 
(N-7).

24.00 Trumposios žinios.
0.05 „Senis“ (N-7).
1.05 Auksinis protas.
2.15 Bėdų turgus.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro.

 13.10  Klauskite daktaro 13.30  „Simpsonai“  20.30   Nuo... Iki

trečiadienis

„RIZIKINGA ERZINTI DIEDUKUS 2“
Veiksmo komedija. JAV, Prancūzija. 2013.
Režisierius: Dean Parisot.
Vaidina: Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich.

Užtarnautu poilsiu besimėgaujantis CŽV agentas Frankas Mozė sukviečia savo 
elitinių operatyvininkų būrį į pasaulinę dingusio nešiojamojo branduolinio 
ginklo paiešką. Norėdami išlikti, jie turi susikauti su negailestingais samdytais 
žudikais, nuožmiais teroristais ir nuo valdžios pamišusiais valdžios pareigū-
nais, kuriems visiems knieti naujausios kartos ginklą pačiupti į savo rankas.

rekomenduoja

TV3
22.30

„VIZAS. NOJAUS ARKOS 
PASLAPTIS“
Veiksmo ir nuotykių filmas. 
Vokietija. 2011.
Režisierius: Tobi Baumann.
Vaidina: Stephan Luca, 
Julia Molkhou, Hilmi Sozer.

Ką iš tiesų gabeno Nojaus arka? Jei 
būtų rastas laivas, būtų surastas ir 
atsakymas, kokią ji iš tikrųjų turė-
jo misiją. Šią nelengvą ir pavojin-
gą paslaptį bando atskleisti ne tik 
profesorius Ziorensenas su sūnėnu 
Robertu. Galimą relikviją medžioja ir 
apsišaukėliai Kryžiaus riteriai.

„GELBSTINT EILINĮ RAJANĄ“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Hanks, Tom 
Sizemore, Edward Burns.

1944-ųjų birželio 6-oji - sąjunginin-
kų armijos išsilaipinimo Norman-
dijoje diena - nulėmusi Antrojo 
pasaulinio karo baigtį. Jauni ame-
rikiečių kareiviai, turintys užimti ne-
didelį molėto Normandijos pajūrio 
lopinėlį, nė neįsivaizduoja, koks 
pragaras jų laukia. Kupini ryžto ir 
vilties, jie veržiasi į krantą, kur siau-
čia švininis priešo ugnies uraganas.

 „NAKTIES KLAJŪNAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Forest Whitaker, 
Hugh Laurie, Keanu Reeves.

Detektyvas Tomas ketina savaran-
kiškai surasti savo ankstesnio pori-
ninko žudikus. Tomas susideda su 
jaunu Apiplėšimų ir žmogžudys-
čių skyriaus detektyvu ir pradeda 
sekti spėjamus porininko žudikus 
skirtingose Los Andželo bendruo-
menėse.

BTV
21.30

TV6
22.00

LNK
22.15

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Valgyk ir lieknėk. 
9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji ani-
macija. 11.05 „Svajonių pakrantė“ (N-7). 13.00 
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Valgyk ir lieknėk. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Erškėčių paukščiai“ (N-7). 23.10 „Gyveni-
mo bangos“ (N-7). 1.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.15 KK2 (N-7). 12.20 
Nuo... Iki. 13.15 24 valandos (N-7). 16.00, 
21.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Tai aš. 12.55 Kartu su 
visais. 13.50 Mados nuosprendis. 14.55 Vyriška/
Moteriška. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Ka-
zanovos auskaras“. 22.00 „Geros rankos“. 0.20 
„Pabėgimas“. 2.35 „Prie pat Juodosios jūros“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 Ty-
rimo paslaptys. 15.00 Gražus gyvenimas. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Mano sesuo, Liu-
bovė“. 0.45 „Baltoji gvardija“. 2.20 „Šeimos de-
tektyvas“. 3.05 „Hitleris, Stalinas ir Gurdžijevas“. 

 REN
7.05 Kviestinė vakarienė. 8.05 Tinkama priemonė. 
9.05 „Šeimos dramos“. 11.10 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 12.10 Rusiškas vairavimas. 13.15 Keista 
byla. 14.25 Čapman paslaptys. 15.25 Tinkama prie-
monė. 16.25 „Šeimos dramos“. 18.30 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 19.25 „Gauja“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 23.30 Pažink 
mūsiškius. 0.25 „Gauja“. 1.15 Čapman paslaptys. 
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6.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

8.55 „44-as skyrius“ 
(N-7).

9.50 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

11.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.

15.50 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo ir nuotykių f.

„Vizas. Nojaus arkos 
paslaptis“ (N-7).

24.00 Veiksmo komedija 
„Matadoras“ (N-14).

1.40 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.30 „Kortų namelis“ (N-14).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.50 „80-ieji“ (N-7).
8.20 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00, 20.00, 22.30 

Reporteris.
18.50, 23.30 

Ar žinai, kad...?
18.55 „Delta“ (N-7).
21.00 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.
21.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

23.35 Vasara tiesiogiai 
su D.Žeimyte.

0.05 „Miškinis“ (N-7).
1.05, 3.00, 5.20 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.50 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“.
6.50 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Nyderlandai. 
Transliacija iš Alytaus.

8.20 Laiko ženklai.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Mūsų miesteliai. 

Žiežmariai. 1 d.
13.15 „Didysis Gregas 3“.
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija 2“.
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Pasaulio lietuvių 

jaunimo susitikimas 
2016. „Propaganda - 
mūšis dėl tavo proto 
ir jausmų“.

18.45 Klauskite daktaro.
19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“.
21.20 Kelias į namus. 

Guoda Gedvilaitė.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Elito kinas. „Kafkos 

„Statinys“ (N-7).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
8.10 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuk-

lingos mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Vangelija“ (N-7).
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.30 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės II. Mirties 
šešėlis“ (N-14).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.50 „Karadajus“ (N-7).
1.40 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.30 „Būrėja“.
3.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 Naujakuriai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 UEFA Čempionų 

lygos atrankos 
rungtynės. Vilniaus 
„Žalgiris“ - Astanos 
„Astana“. Tiesioginė 
transliacija.

22.00 „Gelbstint eilinį 
Rajaną“ (N-14).

1.30 „Naujakuriai“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

10.30 „Dingęs“ 
(N-7).

11.40 „Nekenčiu 
Valentino  
dienos!“

13.20 „Paskutinė naktis“ 
(N-7).

15.00 „Į Romą 
su meile“  
(N-7).

17.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Dingęs“ 
(N-7).

0.25 „Virtuvė“ 
(N-7).

 22.00  Dabar pasaulyje 21.00  Vasara tiesiogiai 
    su D.Žeimyte

 12.55  „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 21.00  „Broukenvudo 
    paslaptys“

 17.00   „Kobra 11“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

TV PROGRAMAliepos 13 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
„Naujas rytas“. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.50 „Prokurorų patikrinimas“. 15.00 
„Likimo ženklai 3“. 16.20 „Auksinis rezer-
vas“. 18.00 „Gatvių įstatymai“ . 19.45 „Patrulis 
2“. 21.35 „Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga. 
24.00 „Jūrų velniai. Viesulas“. 1.55 „Susitikimo 
vieta“. 3.05 „Karpovas“. 5.00 Buto klausimas. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55 Žydros atostogos. 
8.25 „Rudojo Voro gauja“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.25 „Lenkų spinta 1945-1989“. 
16.30 Festivalis „Romane Dyvesa 2016“. 
17.30 Iki pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 
„Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Žydros 
atostogos. 19.25 Kaip tai veikia. 20.25, 6.40 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.25 „Karo žaidimai“. 1.20 Seroc-
kis vasarai. 2.15 „Rudojo Voro gauja“. 

 TV1000
8.10 „Žmonių vaikai“. 10.10 „Gruodžio berniu-
kai“. 12.10 „Eskobaras: Kruvinas rojus“. 14.15 
„Nematoma pusė“. 16.30 „Auklė Makfi“. 18.15 
„Įtėvis“. 20.10 „Pelėdų karalystės sargai“. 22.10 
„Sala“. 0.30 „Strečas“. 2.10 „Gruodžio berniukai“. 

 DiscoVery 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 Sun-
kvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Didžiosios mašinos. 14.30, 1.00 Nepaprasti inži-
nierių sprendimai. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 
2.50 Stori ir įsiutę: griausmas. 22.00, 3.40 Iš meilės 
automobiliams. 23.00, 4.30 Variklių entuziastai su 
Džimiu de Viliu. 24.00 Katastrofa ant ratų.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00, 21.30 Naujo būsto paieška. 
8.40, 16.00 Mano namelis ant ratų. 9.30, 15.30 Gy-
venimas ant ežero. 10.00, 14.40 Statybos Aliasko-
je. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 17.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.30 Beprotiški 
amerikietiškieji kalneliai. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 22.00, 3.00 Merginos-banglentininkės. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Protingi gyvū-
nai. 7.50 Tokie mieli! 8.15, 12.50 Nesutram-
domas atkūrimas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 
Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
0.45 Žymiausi pabėgę gyvūnai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Klivlando „Ca-
valiers“ - Majamio „Heat“. 8.00, 20.00 Šiuolai-
kinės penkiakovės pasaulio taurė. 9.00, 21.00 
Lietuvių pasirodymai. Ispanijos supertaurė. 
„Unicaja“ - „Real“. 11.00 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 11.30, 23.30 KOK World 
GP 2014. Bušido kovos. Moldova. 2 d. 13.30, 
1.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgi-
jos etapas. 15.30, 3.30 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Trečiosios rungtynės. 20.30 „Road to 
Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.00 Krepšinis. Olimpinis kvalifikacinis turny-
ras. Angola - Serbija. 9.50 Krepšinis. Olimpi-
nis kvalifikacinis turnyras. Čekija - Japonija. 
11.40, 19.20 Boksas. Felixas Diazas - Levanas 
Ghvamichava. 13.40 Krepšinis. Olimpinis kva-
lifikacinis turnyras. Pusfinalis. 17.20 Krepšinis. 
Olimpinis kvalifikacinis turnyras. Finalas. 21.20 
„Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP lenkty-
nių apžvalga. 22.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Atletico“. 1.25 Motosportas. 
Spidvėjus. Kardifo GP lenktynės. 5.10 Futbo-
las. Copa America. Ketvirtfinalis. 

 eurosPorT
7.00, 20.15, 5.30 Lengvoji atletika. Europos 
čempionatas Amsterdame. Nyderlandai. 8.30 
JAV futbolo lyga. 9.30, 1.00 Motosportas. 
Šilko kelio ralis. 9.45, 22.30 Dviračių sportas. 
„LeMond“ turas. 10.45, 19.15, 23.30 Futbolas. 
UEFA Europos U-19 grupės čempionatas. Vo-
kietija. 12.00, 21.45 Sportas iš arti. 12.30, 2.30 
Motosportas. Pasaulio čempionatas „Mazda 
Laguna Seca“ trasoje, JAV. 13.30, 1.15, 4.00 
Dviračių sportas. Pasaulio turas. 19.00 Futbo-
las. Erikas Kantona - „Eurosport“ futbolo ko-
misaras. 20.10, 23.25 „Eurosport 2“ naujienos. 
22.15 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  18.00  Reporteris  9.15    Labas rytas, Lietuva 15.10   „Giminės 
    po 20 metų“

 11.50  Su cinkeliu 19.30  „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“

 TV8
6.15 TV Pagalba (N-7). 8.10 Valgyk ir lieknėk. 
9.15 „Šunyčiai patruliai“. 9.50 Senoji animacija. 
10.50 „Erškėčių paukščiai“ (N-7). 13.00 „Lau-
kinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Val-
gyk ir lieknėk. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Meilė Niu-
jorke“ (N-7). 23.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Už vai-
kystę. 12.45 Valanda su Rūta. 14.15 24 valan-
dos (N-7). 15.10 Bus visko. 16.00, 21.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.

 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 17.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 
9.30 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.25 
Tai aš. 12.55 Kartu su visais. 14.00 Mados 
nuosprendis. 15.05 Vyriška/Moteriška. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas. 21.05 „Kazanovos auska-
ras“. 22.05 „Geros rankos“. 0.25 „Pabėgimas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 Tyri-
mo paslaptys. 15.00 Gražus gyvenimas. 18.15, 3.50 
Tiesioginis eteris. 21.00 „Mano sesuo, Liubovė“. 
0.45 „Baltoji gvardija“. 2.20 „Šeimos detektyvas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Kviestinė vakarienė. 8.05 
Tinkama priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“. 11.10 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.10 Pažink 
mūsiškius. 13.10 Keista byla. 14.20 Čapman pa-
slaptys. 15.20 Tinkama priemonė. 16.20 „Šeimos 
dramos“. 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
19.25 „Gauja“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
A.Čapman paslaptys. 23.30 „V ir M“. 0.15 
„Gauja“. 1.05 A.Čapman paslaptys. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Prokurorų patikrinimas“. 15.00 „Likimo 
ženklai 3“. 16.20 „Auksinis rezervas“. 18.00 
„Gatvių įstatymai“. 19.45 „Patrulis 2“. 21.35 
„Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Jūrų 
velniai. Viesulas“. 1.55 „Teismo detektyvas“. 
3.05 „Karpovas“. 5.00 Sodininkų atsakas. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.05 Istorijos aktu-
alijos. 8.25, 2.15 „Klasė ant kulniukų“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egza-
minas“. 16.15 Vilnoteka. 16.40 „Karo žaidimai“. 
17.35 Kelyje į Griunvaldą. 17.55, 1.45 „Galerija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.20, 7.00 Lenkija su 
Miodeku. 18.55, 6.40 Giminės saga. 19.25 Zon-
das 2. 20.25 Kultūros informacija. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Paradoksas“. 0.25 Vasara su radiju 
2016 TVP televizijoje. 1.25 Kelyje į Griunvaldą. 

 TV1000
8.15 „Sala“. 10.35 „Pelėdų karalystės sargai“. 12.25 
„Strečas“. 14.10 „Žmonių vaikai“. 16.10 „Gruodžio 
berniukai“. 18.05 „Eskobaras: Kruvinas rojus“. 
20.10 „Šefas ant ratų“. 22.10 „21“. 0.20 „Sesers 
sergėtoja“. 2.10 „Pelėdų karalystės sargai“.

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas ne-
paprastomis sąlygomis. 10.55 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Aukso karš-
tinė. 14.30 Aliaska: šeima iš miško. 21.00, 2.50 
Turtai pakelėse. 22.00, 3.40 Turto gelbėtojai. 23.00, 
4.30 Nekilnojamojo turto karai. 24.00 Katastrofa ant 
ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
8.40, 16.00, 22.00, 3.00 Mano namelis ant ratų. 
9.30, 15.30 Gyvenimas ant ežero. 10.00, 14.40 
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma 
ekspedicija. 14.15 Naujo būsto paieška. 17.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 17.30 Beprotiškiausi 
pasaulio atrakcionai. 18.00, 2.00 Neįprastas mais-
tas. 23.00, 4.00 Beprotiškos šeimos nuotykiai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“  
(N-7).

8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“  
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Svotai“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“  
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ 
(N-7).

20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 2 Barai. Gyvenimas 

greitkelyje  
(N-14).

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Karo drama 

„Išminuotojų būrys“ 
(N-14).

1.15 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje (N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Stebuklingi 

vaikai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu 
(N-7).

12.45 „Stebuklingi 
vaikai“.

13.10 „Rožinė pantera“.
13.35 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 „Gyvenimo 

receptai“  
(N-7).

20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Bejėgis  
teisingumas“  
(N-14).

24.00 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.40 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija 2“.
10.35 „Džesika Flečer 2“ 

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
12.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 „Giminės po 

20 metų“.
16.00 „Senis“ (N-7).
17.05 Kas ir kodėl?
17.35 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandien.
18.20 Tarptautinis vyrų 

krepšinio turnyras. 
Lietuva - Baltarusija. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kėdainių.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Istorinė drama 

„Žana d’Ark“ (N-14).
0.50 Trumposios žinios.
0.55 „Senis“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Emigrantai.

6.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.

8.55 „44-as skyrius“ 
(N-7).

9.50 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

11.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“.

15.50 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Arena“ (N-14).
23.20 Veiksmo ir nuotykių f.

„Vizas. Nojaus arkos 
paslaptis“ (N-7).

1.40 Mistinės istorijos 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.50 „80-ieji“ (N-7).
8.20 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.00 Reporteris. 
21.00, 23.35, 1.50 

Vasara tiesiogiai  
su D.Žeimyte.

21.30 „Leningradas. 
Pokario gatvės“ 
(N-7).

22.30 Reporteris. 
23.30 Ar žinai, kad...?
0.05 „Miškinis“ (N-7).
1.05, 3.00, 5.20 

„Pėdsakas“ (N-7).
2.10, 4.30 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“.
6.50 Duokim garo!
8.20 Laiko ženklai. Klaipė-

dos krašto grąžinimas 
Lietuvai, 1926 m. 
politinis perversmas.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Mūsų miesteliai. 

Žiežmariai. 2 d.
13.15 „Didysis Gregas 3“.
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija 2“.
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Pasaulio lietuvių 

jaunimo susitikimas 
2016. „Lygybė - pri-
vilegija ar norma?“.

18.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

19.35 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer 2“.
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Š.Barto filmų retrospek-

tyva. „Septyni nemato-
mi žmonės“ (N-14).
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 21.00   „Kai šaukia širdis“ 9.00  Vienam gale kablys 11.35  „Didingasis 
    amžius“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
8.10 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.40 „Žybsnis ir stebuk-

lingos mašinėlės“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Vangelija“ (N-7).
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
14.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
15.30 „Mentalistas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. Eliza“ 

(N-7).
22.50 „Užkampis“ (N-7).
23.45 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

0.35 „Karadajus“ (N-7).
1.20 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.10 „Būrėja“.
3.10 „Senojo Tilto 

paslaptis“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „Kobra 11“

 (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
12.30 „Naujakuriai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Taikinys #1“ 

(N-14).
1.15 Comedy club 

(N-14).
2.10 „Naujakuriai“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Trys muškietininkai“ 
(N-7).

13.00 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

14.00 „Už išlikimo 
ribų“.

15.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

16.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

17.00 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

18.45 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“.

22.00 Balticum TV 
žinios

22.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

23.30 „Už išlikimo 
ribų“.

0.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 
8.15, 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 
3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pa-
baisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Timo Folkneris 
laukinėje gamtoje. 0.45 Pabaisos manyje. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. „Estudiantes“ -
„Real“ 8.00, 20.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 8.30, 20.30 „Road to glory“. Ko-
vinio sporto laida. 9.00, 21.00 Lietuvių pasiro-
dymai. NBA krepšinio lyga. „Rockets“ - „Thun-
der“. 11.30, 23.30 KOK World GP 2014. Bušido 
kovos. Moldova. 3 d. 14.00, 2.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio taurė. 15.00, 3.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Ketvirtosios rungtynės.

 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Copa America. Ketvirtfinalis. 
12.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.30 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 14.00 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 14.30 
Boksas. Felixas Diazas - Levanas Ghvami-
chava. 16.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Real“. 18.20 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Manchester 
City“. 20.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Atletico“ - „Bayern“. 22.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“. 23.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Atle-
tico“. 3.45 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. 

 euroSPort
7.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas 
„Mazda Laguna Seca“ trasoje, JAV. 8.30, 18.45, 
20.15, 2.30, 5.30 Futbolas. UEFA Europos 
U-19 grupės čempionatas. Vokietija. 9.30, 1.00 
Motosportas. Šilko kelio ralis. 9.45, 22.30 
Dviračių sportas. „LeMond“ turas. 10.45, 12.15 
JAV futbolo lyga. 13.45, 1.15, 4.00 Dviračių 
sportas. Pasaulio turas. 20.10, 0.25 „Eurosport 
2“ naujienos. 23.30 JAV futbolo lyga. 0.35 
Sportas iš arti.

 

„ArenA“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Jonah Loop.
Vaidina: Samuel L.Jackson, Kellan Lutz, Johnny Messner.

Gaisrininkas ir paramedikas Deividas Lordas su nėščia žmona Lori pa-
tenka į siaubingą avariją. Ir tik jis vienas lieka gyvas. Negalėdamas susi-
taikyti su netekties jausmu, jaunas vyras yra pagrobiamas ir verčiamas 
kovoti arenoje, kur gladiatoriai kaunasi iki mirties. Mirtinos kovos yra 
filmuojamos ir transliuojamos internetu.

BtV
21.30

rekomenduoja

„tAiKinYS #1“
istorinė drama. JAV. 2011.
Režisierė: Kathryn Bigelow.
Vaidina: Jason Clarke, 
Reda Kateb, Jessica Chastain.

Dešimt metų žvalgybos ir karinių 
agentų komanda veikia atsidavusi 
vienam tikslui: rasti ir likviduoti Osamą 
bin Ladeną. Filme pasakojama visų 
laikų didžiausios pavojingiausio pa-
saulyje žmogaus medžioklės istorija.

„iŠminuotoJŲ BŪrYS“
karo drama. JAV. 2008.
Režisierė: Kathryn Bigelow.
Vaidina: Jeremy Renner, Anthony
Mackie, Brian Geraghty.

Irako konfliktas pačiame įkarštyje. 
Išminuotojų komandos vadas žūva 
mūšio lauke. Jį pakeičia seržantas 
Viljamas Džeimsas. Komandos ka-
riams tenka kautis dviem frontais: 
su priešu ir su pašėlusiu saviškiu - 
seržantu Džeimsu...

„BeJĖGiS teiSinGumAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Timothy Woodward Jr.
Vaidina: Timothy Woodward Jr.,
Mischa Barton, Vinnie Jones.

Režisieriaus Timočio Vudvardo jaunes-
niojo veiksmo filmas, kuriame jis pats 
atlieka pagrindinį advokato vaidmenį. 
Nusikalstamai grupuotei vadovaujan-
tis niekšelis jaunajam advokatui pa-
grasina nesiimti žmogžudystės bylos.lnK

22.15

tV3
22.30

tV6
22.00



54 laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  8

Kinas

Žalvarines žvaigždes gauna asmeny-
bės iš muzikos, kino ir televizijos sričių 
už pasiekimus pramogų industrijoje.

Oksforde gimęs H.Loris geriausiai ži-
nomas už vaidmenį medicinos dramoje 
„Daktaras Hausas“. E.Longorija tapo žino-
ma 2005 metais, kai vaidino vieną iš pag
rindinių vaidmenų seriale „Nusivylusios 
namų šeimininkės“ („Desperate Housewi-
ves“), o aktorius R. Reinoldsas yra geriau-
siai žinomas už vaidmenis juostose „Dead-
pool“ ir „Piršlybos“ („The Proposal“).

Tarp žvaigždes gausiančių paskelbti 
ir šie asmenys: amerikiečių aktorius 

Markas Rafalas (Mark Ruffalo), aktorė 
Eimi Adams (Amy Adams), aktorius 
Dveinas Džonsonas (Dway ne Johnson) 
ir aktorius Krisas Pretas (Chris Pratt).

Tarp muzikantų, gausiančių žvaigždę 
Holivudo alėjoje, yra reperis Ice Cube, 
dainininkas Džonas Ledžendas (John Le-
gend), grupė „Hall & Oates“ bei Ame-
rikos vaikinų grupė „NSync“. Žvaigždes 
gaus ir keli kiti asmenys. Bus pagerbta 
ir mirusi dainininkė Selena (Selena). 
1995 metais, eidama 23iuosius metus, 
ji buvo nušauta.

Eltos inf.

Holivudo alėjoje atsiras naujų žvaigždžių

Amerikiečių medicinos dramos „Daktaras Hausas“ („House M.D.“) pagrindinis  
aktorius Hju Loris (Hugh Laurie), Kanados aktorius Rajenas Reinoldsas  
(Ryan Reynolds) ir JAV aktorė Eva Longorija (Eva Longoria) gaus žvaigždes  
Holivudo šlovės alėjoje. Jie bus pagerbti 2017 metais.

Hju Loris (Hugh Laurie)
EPA-Eltos nuotr.

Eva Longorija  
(Eva Longoria)

Rajenas Reinoldsas (Ryan Reynolds)
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-14 d. 11, 16.10, 21.30 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 13.40, 18.40 val. (14 d. 18.40 val. seansas 
2D formatu).
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 11.40, 14.10, 16.30, 19, 21.45 val.
„išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 11.10, 13.50, 16.15, 18.50,  
21.20 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 19 val. (DELFI premjera).
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 11.30, 16.40 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 14, 19.15 val.
„nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 11, 16.20, 21.10 val.
„nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 13.40, 19.10 val.
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
11.20, 13.30, 16.05, 18.40, 21.15 val. (13 d. 18.40 val. 
seansas nevyks).
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 8-14 d. 
14.10, 16.30, 19.10, 21.50 val. (14 d. 19.10 val. seansas 
nevyks).
„ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 8-14 d. 
15.50, 17.50, 19.50, 21.45 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 8-14 d. 16.20, 18.50, 21.30 val. (12 d. 16.20 val. 
seansas nevyks; 13 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 11.10, 13.30 val.

„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 11.20 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 8-14 d. 13.35 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) - 8, 
10, 12 d. 21.20 val.
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 9, 11 d. 
21.20 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.40 val. (vasaros akcija 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-14 d. 11.20, 17 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 14, 16, 18.10 val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 10.50, 12.35, 15.50, 19.15, 21.40 val.
„išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 10.30, 13.50, 17.25, 18.50, 19,  
21.30 val. (18.50 val. seansas vyks 14 d.; 14 d. 19 val. 
seansas nevyks).
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 19 val. (DELFI 
premjera).
„nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 12.50, 18.40 val.  
(14 d. 18.40 val. seansas vyks 2D formatu).
„nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 11.10, 15.30, 21.20 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.40, 16.35 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 13.20, 20.40 val.

„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
8-14 d. 14.40, 18.30, 19.30, 21.50 val. (14 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
14.50, 16.20, 18.20, 21 val.
„ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 8-14 d. 
19.50, 21.55 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 10.10, 
12.25, 13.30 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.20 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 8-14 d. 13.10 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 8-14 d. 15.40, 20.50, 21.10 val. (14 d. 
20.50 val. seansas nevyks; 21.10 val. seansas vyks 14 d.).
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 8-14 d. 11 val. (vasa-
ros akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
liepos 8-14 d. - atostogos!

MulTiKinO OZAs
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 19 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 18 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-12 d. 16.15, 21.15 val. 13 d. 15.15, 21 val. 14 d. 
15.30, 20.30 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-12, 14 d. 11.45, 19 val. 13 d. 11.45, 16.30, 19 val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 14.45, 17, 19.15, 21.30 val.
„išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8, 10-14 d. 11.30, 14.15, 17.30, 19.45, 22 
val. 9 d. 14.15, 17.30, 19.45, 22 val.

„Maikas ir 
Deivas ieško 
pamergių“
„Mike and Dave Need Wedding Dates“

Šie du broliai manė, jog yra pasiutę, kol 
nesutiko „mielų“ merginų! Vakarėlių liūtai 
broliai Maikas ir Deivas nuolat sugadina 
gražiausias šeimos šventes. Jie be persto-
jo krečia šunybes ir į bėdas patenka ne tik 
patys, bet į jas įtraukia ir aplinkinius. Ar-
tėjant sesers vestuvėms, jų tėtis, tikėda-

masis sutramdyti nenuoramas brolius, įsa-
ko šiems susirasti padorias merginas, ku-
rios atlydėtų juos į šventę Havajuose. In-
tensyvios paieškos juos atveda net į tele-
vizijos pasimatymų šou. O štai ten brolių 
pasirodymą pastebi dvi nutrūktgalvės mer-
ginos Tatjana ir Alisa. Jos nei elegantiškos, 

nei išsilavinusios, nei padorios, tačiau ga-
limybė nemokamai nuvykti į Havajus pa-
siutėlėms apsuka galvą... Nuotaikingoje 
komedijoje žiūrovų laukia saulėti Havajai, 
vienerios vestuvės, šimtai nesusipratimų 
ir iki ašarų juokinga aktorių vaidyba.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 8 d.

n Komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Jake Szymanski („Įbroliai“)

n Vaidina: Zac Efron, Anna Kendrick, 

Adam DeVine, Aubrey Plaza, Stephen Root 

ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Paskutiniųjų keturių „Hario Poterio“ 

filmų režisierius pristato naują nuotykių 
epą apie beždžionių surastą ir išaugintą 
žmonių vaiką Tarzaną. Gyvenimo džiunglė-
se etapą palikęs praeityje, kartu su mylima 
gražuole žmona Džeine lordas Greistokas 
gyvena Londone ir yra gerbiamas visuome-
nės narys. Vis tik, praėjus keliolikai metų, 
likimas jį nuveda atgal į Afrikos džiungles.

Anglijos parlamentas paskiria lordą 
Greistoką prekybos emisaru Konge. Lordas 
noriai imasi jam paskirtų pareigų ir išvyks-
ta į Afriką, net neįtardamas, kad yra tik men-
ka figūra didžiuliame keršto ir godumo pla-
ne, kurio autorius - didikas Leonas Romas, 
žinomas „Belgo“ pravarde. Belgas, savo 
ruožtu, ir baisiausiame sapne negalėjo tikė-
tis, kad stodamas prieš lordą Greistoką ir 
pagrobdamas jo žmoną Džeinę, pažadins tik-
rą žvėrį - džiunglių žmogų Tarzaną.

„Forum Cinemas“ inf.

„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 12.15, 14, 16.30 val.
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 11.15, 18.45, 21.30 val.
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-12, 
14 d. 16.30, 19.15, 21.30 val. 13 d. 19.15, 21.30 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-12 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45 val. 
13 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.30 val. 14 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 21.30 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, 3D, N-7) - 8-12, 14 d. 10.30, 13, 15 val.  
13 d. 15 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) - 
8-13 d. 16.45 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
8-13 d. 19, 21.45 val. 14 d. 16.45, 21.45 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 8-13 d. 21.15 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 10.15, 12.30, 14.15 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 9 d. 11 val. (specia-
lus seansas mažiukams).
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, N-7) - 13 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

KAuNAs

FORuM CINEMAs
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-14 d. 11.10, 17, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 8-9 d.).

„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 13.50, 15.30, 18.20 val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 10.50, 13.10, 15.30, 19, 21.30, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 13.45, 16.10, 18.40, 21.20,  
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D. V) - 14 d. 19 val. (DELFI premjera).
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 13, 18, 20.40 val.
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 10.40, 15.40, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 8-9 d.).
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.20, 16.20 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 12.50, 21 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 8-14 d. 
14.40, 17.50, 19.30, 21.50, 23.10 val. (14 d. 17.50 val. 
seansas nevyks; 23.10 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
13.20, 15.55, 18.30, 21.10, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 8-9 d.).
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 9, 11, 13 d. 
20.10 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 8, 10, 12 d. 
20.10 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.10 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 11.20, 12.20 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 8-14 d. 10.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

CINAMON
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 19.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 14 d. 18 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D) - 
8-14 d. 11.25, 17.15, 19.45 val. (14 d. 19.45 val.  
seansas nevyks).
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV) - 
8-14 d. 16, 21 val.
„Išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 17, 22.10 val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 14.45, 21.45 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ 
(nuotykių filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, 
Jungtinė Karalystė, Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d.  
12 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai,  
Jungtinė Karalystė, Kanada, JAV, V) - 8-14 d.  
10.30, 13, 15.30, 18 val. (14 d. 18 val. seansas nevyks).
„Nepriklausomybės diena: atgimimas“ (mokslinės 
fantastikos trileris, JAV, 3D) - 8-14 d. 13.45, 16.15, 19 val. 
(12 d. 19 val. seansas nevyks).
„Nepriklausomybės diena: atgimimas“ 
(mokslinės fantastikos trileris, JAV) - 8-14 d.  
21.30 val.
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV) - 8-14 d. 12.15, 
19.20 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 8-14 d. 
18.30, 20.30 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV) - 
8-14 d. 14.30 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 11.10, 
13.30 val.

Premjera

Kino teatruose nuo liepos 8 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2016

n Režisierius: David Yates

n Vaidina: Alexander Skarsgard, Samuel L. 

Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim 

Broadbent, Christoph Waltz ir kiti

n IMDB: 7,2/10

„Tarzanas: džiunglių legenda“
„Legend of Tarzan“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Klaipėda

FORUM CiNEMaS
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-14 d. 10.30, 11.30 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 13.40, 16.40, 21.30 val.
„Maikas ir deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 19.10, 21.40, 23.59 val. (23.59 val. sean-
sas vyks 8-9 d.).
„išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 13.20, 16, 18.30, 21.10, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 8-9 d.).
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 19 val. (DELFI premjera).
„dGM: didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.20, 15.30 val.
„dGM: didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 12.55, 18.50 val. (14 d. 
18.50 val. seansas nevyks).
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 11, 18.15, 23.45 val. (23.45 
val. seansas vyks 8-9 d.).
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 14, 16.10, 21 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
8-14 d. 14.35, 19.30, 21.20, 23.55 val.  
(23.55 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 13, 
16.55, 21.50, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 8-9 d.).
„piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 12.20, 15.40 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.10 val.
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 8, 10, 12, 
14 d. 18 val.

„Warcraft: pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
Kinija, Kanada, N-13) - 9, 11, 13 d. 18 val.
„Kung fu panda 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
V) - 8-14 d. 10.50  val. (vasaros akcija vaikams).

ŠiaUliai

FORUM CiNEMaS
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-14 d. 10.50, 16.20 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 13.20, 21 val.
„Maikas ir deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 14.40, 19.10, 21.30 val.
„išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 17, 19.25, 21.50 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 19 val. (DELFI premjera).
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 10.20, 15.40, 18.35 val.
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 13, 21.15 val.
„dGM: didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 13.30, 18.20 val.  
(14 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„dGM: didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 10.40, 16 val.
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
13.10, 18.10 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 8-14 d. 
15.50, 20.45 val.
„piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d. 10.10, 12.25 val.
„Kempiniukas plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

paNEvėžyS

FORUM CiNEMaS  
BaBilONaS

„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 8-14 d. 12.20 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 18 val.
„Maikas ir deivas ieško pamergių“ (komedija, JAV, 
N-16) - 8-14 d. 14.40, 19.20, 21.10 val.
„išvalymas: rinkimų metai“ (siaubo f., Prancūzija, 
JAV, N-16) - 8-14 d. 8-14 d. 21.40 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 14 d. 19 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) -
 8-14 d. 13.30, 18.50 val. (14 d. 18.50 val. seansas 
nevyks).
„dGM: didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių 
filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviškai,  
Jungtinė Karalystė, Kanada, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 12.45, 
15.20 val.
„dGM: didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas 
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV, V) - 8-14 d. 10.20 val.
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 16 val.
„Nepriklausomybės diena 2“ (mokslinės fantastikos 
trileris, JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 20.30 val.
„piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 8-14 d.  
11 val.
„Centrinės pajėgos“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
16.50 val.
„avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 8-14 d. 10.10 val. 
(vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro  
pakeitimus neatsako

Išvalymo nakties tradicija, kurios metu 
12 valandų leidžiami bet kokie nusikaltimai, 
jau seniai įsitvirtinusi amerikiečių kultūro-
je. Tačiau yra politikų, kurie šiai tradicijai 
prieštarauja. Viena aktyviausių priešinin-
kių - senatorė ir kandidatė į prezidentus 
Čarlė Roan, prieš 15 metų vienintelė iš sa-
vo šeimos išgyvenusi Išvalymo naktį.

Senatorė supranta, kad nenumaldomai 
artėjančios Išvalymo nakties metu ji taps 
pagrindiniu politinių konkurentų taikiniu. 
Moters apsaugos vadas - buvęs policijos 
seržantas Leo Barnsas, prieš dvejus metus 
pats atsispyręs troškimui atkeršyti žmogui, 
Išvalymo naktį nužudžiusiam jo sūnų - ima 
ruoštis senatorės namų šturmui. Apsaugos 
komandoje atsiradus išdavikui, Išvalymo 
naktį Barnsas ir senatorė priversti išeiti į 
miesto gatves, kur kiekvienas žingsnis ga-
li baigtis mirtimi.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Išvalymas: rinkimų metai“
„Purge: Election Year“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo liepos 8 d.

n Siaubo filmas, JAV, 2016

n Režisierius: James DeMonaco

n vaidina: Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, 

Mykelti Williamson ir kiti

n iMdB: 6,7/10
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teatras/koncertai

Kartu su Vilniaus mažojo teatro trupe 
Kinijoje viešės ir pasaulyje garsus režisierius 
bei Vilniaus mažojo teatro meno vadovas Ri-
mas Tuminas. „Savo religiniais įsitikinimais 
kinai - arti dangaus ir mes turime vaidinti 
dangui, debesims, trečiajai akiai. Tik tada 
tema gali suskambėti“, - prieš gastroles sakė 
režisierius. Pasak jo, visus tris spektaklius, 
kuriuos pasikvietė festivalio organizatoriai, 
vienija bendra tema - noras gyventi kitaip. 

Rimas Tuminas: „Mums tai ypatingas išbandymas“
Vilniaus mažasis teatras liepos 8-17 d. vie-
šės Kinijos „Nanluoguxiang“ teatrų festiva-
lyje, kuriame parodys du režisieriaus Rimo 
Tumino spektaklius: „Trys seserys“, „Mada-
gaskaras“ bei Gabrielės Tuminaitės „Dėdės 
ir dėdienės“. Vilniaus mažasis teatras su 
savo spektakliais lankėsi daugelyje pasau-
lio šalių, tačiau gastrolės į Kinijos Liaudies 
Respubliką yra istorinės ir pirmosios.

Maestro Rimas Tuminas
Stasio Žumbio nuotr.

Teatras
Vilnius

„DOMinO“ TEATRAs
12 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

KAunAs

KulTŪROs CEnTRAs  
„GiRsTuTis“

12 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
13 d. 18.30 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
14 d. 20 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikov.

KiTi MiEsTAi

13 d. 18 val. Alytaus kultūros centre - M.Gavranas 
„Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
8 d. 19 val. - „Džiazuojantys klasikai“. Atlikėjai 
F.Wojciechowski trio (Lenkija): F.Wojciechowski (fortepijo-
nas), P.Panta (kontrabosas), P.Biskupski (mušamieji).
9 d. 21 val. - Fortepijoninio trio koncertas „Vieno šokio 
istorija“. Atlikėjai: S.Vaitkevičiūtė (smuikas), J.Punytė  
(fortepijonas), R.Savickas (klarnetas).
13 d. 19 val. - „Tu ateik į pasimatymą...“ Auksinės 
Benjamino Gorbulskio dainos. Solistai: E.Sašenko 
(mecosopranas), L.Mikalauskas (bosas), Vilniaus miesto 
savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. 
Dir. D.Katkus.

ŠV.KAZiMiERO BAŽnYČiA
12 d. 19 val. - Sakralinės muzikos valandos. Luca Ratti 
(vargonai, Italija).

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
12 d. 20 val. - Festivalis „Midsummer Vilnius“. 
Joss Stone.
13 d. 20 val. - Festivalis „Midsummer Vilnius“. 
Violončelių trio „Melo-M“: K.Auzanas, M.Dobičinas, 
J.Paulas (Latvija).
14 d. 20.30 val. - Festivalis „Midsummer Vilnius“. 
Alina Orlova.

„ARTisTAi“ KiEMElis
12 d. 20 val. - Gitaros virtuozas Keegan McInroe. 
„Amerikietiškos muzikos dvelksmas“.
13 d. 20 val. - Neda ir Olegas „Muzikiniai monologai“.

Vu BOTAniKOs sODAs
10 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis: „Emocijos“. 
Giedrė Kilčiauskienė ir grupė.

KAunAs

ŠV.ARKAnDGElO MYKOlO (ĮGulOs) 
BAŽnYČiA

10 d. 16 val. - XXI Pažaislio muzikos festivalis. Juliaus 
Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 
„Muzikinė malda“. R.Beinaris (obojus), T.Tuskienis (barito-
nas), V.Barkauskas (vargonai), E.Andziulis (mušamieji).

MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
8 d. 17 val. - Renginių ciklas „Birželio vakarai“. Jokūbas 
ir Saulius Bareikiai. „Autorinių dainų vakaras“.

KlAiPĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
8 d. 20 val. Parko estradoje - „Dainuoti nuostabu!“ 
Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas ir dir. 
A.Vildžiūnas). Dalyvauja A.Valentienė (fortepijonas).
13 d. 20 val. - „Cafe De Paris“ Chris Ruebens Ensemble: 
Ch.Ruebens (gitara, vokalas), S.Petreikis (pučiamieji), 
N.Bakula (akordeonas), A.Kairys (mušamieji).

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
11 d. 20 val. - Aistringa flamenko meno programa „Estado 
Flamenco“. Jazmin Centeno (šokėja), El Mase (gitara).

KuRHAuZAs
8 d. 20 val. - Vakaras su Donatu Montvydu, Mariumi 
Leskausku ir Juozu Martinkėnu.
9 d. 20 val. - Petras Geniušas (fortepijonas). Tarptautinio 
M.K.Čiurlionio muzikos festivalio atidarymo koncertas.
12 d. 20 val. - Martynas Levickis: „Ekstremalus klasikos 
pliūpsnis“. M.Levickis (akordeonas), Styginių kvartetas 
„SinChronic“: S.Tankevičius (smuikas), R.Chijenaitė 
(smuikas), M.Kriščiūnas (altas), I.Pikalavičiūtė (violončelė).

KluBAs „VAnDEnis“
8 d. 20 val. - Ievos Narkutės akustinis koncertas.

GinTARO MuZiEJus
8 d. 20 val. - Penktadienio džiazas: Egidijus Buožis 
(fortepijonas), Valerijus Ramoška (trimitas).
10 d. 20 val. Muziejaus menėje - Vilija Kuprevičienė 
(sopranas), Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas).

BiRŠTOnAs
KuRHAuZAs

13 d. 19 val. - Bliuzo vakaras. Dalyvauja: Keegan 
McInroe, A.Belkin (JAV, Lietuva).

ŠV.AnTAnO PADuViEČiO BAŽnYČiA
9 d. 20 val. - „Gaudete Birštonas!“ 2016. Dalyvauja: VDU 
Styginių instrumentų kvartetas: R.Žiaugaitė (I smuikas), 
R.Bieliauskaitė (II smuikas), R.Balniūtė (altas), S.Vėbraitė (vio-
lončelė), I.Kažemėkaitė (sopranas). Įėjimas - nemokamas.

Vakarai
Vilnius

MOKYTOJŲ nAMAi
10 d. 19 val. VMN vasaros terasoje - Vytauto 
V.Landsbergio ir V.Lesitrumo kūrybos vakaras.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Rimas Tuminas: „Mums tai ypatingas išbandymas“
„Norisi, bet neišeina: gyvenimas per trum-
pas, pernelyg daug smūgių arba per sudėtin-
ga istorija. Kai gyvenimas triuškina, lieka 
viltis. Statom vilties paminklą, kitiems tą 
viltį perduodam, o tame vilties bokšte egzis-
tuoja Teatras, kurio misija harmonizuoti pa-
saulį. Nieko nėra gražiau, kilniau ir išmintin-
giau“.

Gastroles praturtins ir liepos 13 d. numa-
tyta maestro Rimo Tumino paskaita, kurioje 
jis dalysis mintimis apie klasiką ir šiuolaikinį 
meną. Jis atskleis savo darbo su aktoriais me-
todus, spektaklio statymo principus, kvies 
diskutuoti apie tai, kiek šiandien reikia žmo-
gaus, kad jis galėtų transliuot šiandienį gy-
venimą per įvairius žanrus: komediją, dramą, 
tragediją. „Mane stebina kinų smalsumas. Ne 
kartą buvau Kinijoje, kur pamačiau jų bepro-
tišką veržlumą pažinti, suprasti, patirti. Jie 
imlūs, atviri, suprantantys kiekvieną niuansą. 
Man įdomu, kaip jie seks mūsų jausmų, emo-
cijų, įvykių raidą, kaip supras mūsų spektak
lius“, - sako Rimas Tuminas.

Iš karto po gastrolių Kinijoje garsus reži-
sierius vyksta į Graikiją, ten liepos 2930 d. 
Epidauro amfiteatre teatro gerbėjai laukia jo 
režisuoto „Karaliaus Edipo“ premjeros, kurią 
Rimas Tuminas stato su Rusijos J.Vachtango-
vo ir Graikijos Nacionaliniu teatru. Epidauro 
amfiteatras yra vienas geriausiai išsilaikiusių 
antikinių teatrų Graikijoje, jame telpa apie 12 
tūkstančių žiūrovų.

Kinijoje bus rodomi trys spektakliai 
(„Trys seserys“, „Madagaskaras“ , „Dėdės ir 
dėdienės“), kiekvienas jų  po tris kartus.

Į istorines gastroles Kinijoje išvyksta Vil-
niaus mažojo teatro aktoriai Elžbieta Latėnaitė, 
Agnė Šataitė, Valda Bičkutė, Indrė Patkauskaitė, 
Mantas Vaitiekūnas, Mindaugas Capas, Alman-
tas Šinkūnas, Vytautas Rumšas jaunesnysis, Jo-
kūbas Bareikis, Ilona Kvietkutė, Tomas Rinkū-
nas, Daumantas Ciunis, Balys Latėnas, taip pat: 
Tomas Kliukas, Tomas Stirna, Vainius Sodeika, 
Arvydas Dapšys, Arūnas Sakalauskas ir dauge-
lis kitų pripažintų ir pasaulyje įvertintų aktorių.

Parengė Rūta Jakimauskienė
Režisierė Gabrielė Tuminaitė



60 laisvalaikis 2 0 1 6  l i e p o s  8

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788,  
(8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
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
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

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, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„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
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

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

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

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

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   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089,  
www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
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
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

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms 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 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.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
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.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 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.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 FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.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
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.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. 12% 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 „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% 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
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
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 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.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
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.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
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.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 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
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
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
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

Kitos preKės

     
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 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
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
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.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
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

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 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
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

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
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.

Koncertai, renginiai

      
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

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.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
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Gali tekti priimti svarbius 
sprendimus, susijusius su asmeniniu 
gyvenimu ar meile. Jeigu turite antrąją 
pusę, teks apsispręsti, skirtis ar tuoktis. 
Darbe norėsite pradėti ką nors svarbaus, 
reikšmingo, neskubėkite, o jei pradėsite, 
nerizikuokite, tada finansai bus stabilūs. 
Daugiau laiko praleiskite gryname 
ore,  pasivaikščiojimai tikrai jums bus į 
naudą, stiprinsite imuninę sistemą. 

JAUČIUI

Tai laikas, kai jums puikiai 
seksis kurti naujus santykius ar atnau-
jinti senus. Šiuo metu neskubėkite 
tvarkyti karjeros ar verslo reikalų, nes 
norėdami pasiekti gerų rezultatų turite 
greitai reaguoti į situacijas. Finansinė 
situacija bus stabili, jeigu neinvestuosite 
į nekilnojamąjį turtą. Ramybė, gamta 
ir poilsis bus ypač reikalingi sveikatai 
palaikyti.

DVYNIAMS

Puikiai klostysis meilės reikalai. 
Atsiras naujų galimybių susirasti antrąją 
pusę, tik netingėkite jomis pasinaudoti. 
Dirbdami komandoje, pasieksite puikių 
rezultatų, aktyviai tvarkysite finansinius 
reikalus, sulauksite viliojančių pasiūly-
mų. Neužmirškite užsukti į sporto salę, 
tada tikrai gera savijauta ir atvaizdas 
veidrodyje jus džiugins ir dovanos gerą 
nuotaiką bei  pasitikėjimą savo jėgomis.

AVINUI

Prognozė liePos 8-14 d. 

Santykiai su mylimu žmogumi gali 
jums varžyti laisvę, todėl teks imtis nema-
lonių ir skausmingų sprendimų. Šioje 
situacijoje jums geriau daugiau klausytis, 
ką kalba jūsų antroji pusė, ir rečiau kalbė-
ti. Būsite labai darbingi. Pajamos bus sta-
bilios, keliones atidėkite, galite investuoti 
į vaikų mokslą ir pramogas, daugiau laiko 
skirti ligų profilaktikai. Būkite gryname 
ore, eikite į turistinius žygius.

ŠAULIUI

Labai palanku puoselėti anksčiau 
sukurtus santykius ir  pradėti naujus, 
bus svarbūs reikalai, susiję su partne-
riais, sutartimis. Stenkitės padaryti tai, 
ko ilgą laiką nesiryžote atlikti. Dabar 
užteks drąsos sėkmingai įgyvendinti 
sudėtingus planus. Galite investuoti į 
verslą. Dviratis, baseinas, joga, šokis - 
tai geros nuotaikos ir puikios sveikatos 
šaltinis jums.

SKORPIONUI

Jums sėkmingai klostysis asme-
ninis gyvenimas, santykiai su partneriu 
nebus nuobodūs, sugalvosite, kaip juos 
paįvairinti. Vienišių laukia įdomios ir 
intriguojančios pažintys. Teks spręsti rei-
kalus, susijusius su finansais ir kreditais. 
Finansinė situacija bus stabili, nežadanti 
pajamų didėjimo. Ribokite išlaidas, skir-
tas laisvalaikiui, pasimėgaukite ramiais 
pasivaikščiojimais gamtoje.

SVARSTYKLĖMS

Pasistenkite šiuo metu neužmerkti 
akių, taip pat nepasiduokite kitų apžavams 
ir įtakai, nes galite pražiopsoti ką nors 
svarbaus ir reikšmingo. Jums bus aktualūs 
kolektyviniai darbai arba sumanymai, gimę 
kartu su draugais. Finansai bus stabilūs, 
didelių išlaidų nenumatoma, jeigu nepra-
dėsite remonto darbų, sveikatos sutrikimai 
neturėtų jūsų varginti. Venkite alkoholinių 
gėrimų, nepiktnaudžiaukite vaistais.

VĖŽIUI

Jums puikiai seksis bendrauti su 
priešingos lyties atstovais. Neužmirškite, 
kad ilgalaikių santykių pagrindas - tar-
pusavio pagarba. Galite gauti naujų 
pasiūlymų dėl darbo, atidžiai tvarkykite 
dokumentus, venkite konfliktų kolektyve. 
Finansinė situacija bus stabili, jeigu 
atidžiai skaičiuosite savo biudžetą, 
nevyksite į keliones. Pasistenkite neper-
vargti darbe. 

LIŪTUI

Labai malonių akimirkų pažers  
jūsų antroji pusė, galimos išskirtinės 
staig menos ir dėmesys, todėl jums labai 
svarbu pasitikėti ir puoselėti jums rodo-
mus jausmus. Darbe lydės sėkmė, ypač 
seksis srityse, susijusiose su administra-
vimu, vadovavimu, tarptautiniais ryšiais. 
Finansinė padėtis bus stabili. Puikus laikas 
pasirūpinti savo sveikata, atlikti organizmo 
valymo procedūras, užsukti į sporto salę.

MERGELEI

Dabar jums - meilės metas, tad 
nešvaistykite laiko su neįdomiais žmonė-
mis. Leiskite sau mylėti ir džiaugtis gyve-
nimu, labai palankus metas tvarkyti su 
nekilnojamuoju turtu susijusius reikalus. 
Finansinė situacija gali pasikeisti į gerąją 
pusę, jeigu turite verslo partnerių užsieny-
je. Pasirūpinkite savo sveikata ir poilsiu, 
neužmirškite dažniau užsukti į baseiną.

OŽIARAGIUI

Asmeniniame gyvenime netrūks 
romantikos ir malonių akimirkų. Nuotaika 
bus pakili. Tai metas, kai sutiksite jums 
skirtą žmogų arba iš mylimo žmogaus 
išgirsite ilgai lauktą pasiūlymą. Tinkamas 
metas  jūsų karjerai, šiuo metu jums nėra 
neįveikiamų užduočių, aplinkybės dabar 
klostosi labai palankiai. Jeigu turite žalingų 
įpročių, dabar tinkamas metas jų atsikratyti. 

ŽUVIMS

Asmeninis gyvenimas turėtų 
tekėti ramiai, jei per daug nevadovausite 
savo antrajai pusei, nesikišite į jos 
asmeninius reikalus. Darbe galite gauti 
viliojantį darbo ar pelningo projekto 
pasiūlymą. Parankus metas pasirūpinti 
savimi, užsukite į grožio saloną, atlikite 
sveikatinimo procedūras SPA centruose. 
Saugokitės prie vandens telkinių.

VANDENIUI

Aktorius Dainius Kazlauskas 
1971 07 14

Aktorius Ramūnas Rudokas 
1968 07 11

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Dainininkė  
Šorena Džaniašvili  
1988 07 12

Dainininkė Giedrė Girnytė 
1989 07 12

GEROS DIENOS: liepos 9, 10, 14 d. BLOGOS DIENOS: liepos 11, 12 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Debrecenas. 
Livonija. Aiva. Obeliai. Eris. Sunka. 
Benas. Larisa. Go. Helis. Krata. Yra. 
Kalis. Maišais. Nėris. Daimas. Felinis. 
Kintai. Pm. Ūkis. Kirtis. RI. Nešas. 
Larsas. Man. „Aris“. Karvės. Bora. Ėdis. 
Mintis. Dabar. Ak. Spindis. Stadija. 
Saikingas. Butrosas.
Horizontaliai: Rafinadas. Banga. 
Erika. Triko. Lūšis. Eva. Nikas. SK. 
Ca. Kėnis. Pi. Haris. Min. Nobelis. 
King. Tabelis. Landa. Senis. Kartis. 
Las. Kirvis. Lis. Dirsės. Čia. Mantas. 
Su. Vilkaitis. TT. Arimas. Dar. Nerašai. 
Bado. Iritas. Mobis. Jisai. Praraja. Kasa. 
Seminaras.
Pažymėtuose langeliuose: 
Madrigalas. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį  

purškiamąjį pienelį nuo saulės su 
bronzatu.

Atsakymą į kryžiažodį 
iki liepos 12 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir mies-
tą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio  
laimėtoja 
Monika 
Burbaitė 
iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktas 
apsauginis 
purškiamasis 
pienelis nuo 
saulės.

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

PASUK GALVĄ
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Šalies problema ne ta, kad negali išmai-
tinti vargetų, o ta, kad turtuoliai niekaip ne-
gali „priėsti“.

l

- Alio, vandentiekis?
- Taip.
- Kodėl mano bute iš čiaupo bėga vanduo?
- O kas turėtų iš jo tekėti?
- Sprendžiant iš praėjusio mėnesio sąs-

kaitos, prancūziškas konjakas - arba mažų 
mažiausiai brendis!

l

- Kodėl neklausi, kaip gyvenu?
- Na, kaip gyveni?
- Oi, geriau neklausk...

l

Visiškai girtas vyras vidury nakties at-
kakliai spaudžia savo buto durų skambutį. 
Pagaliau duris atidaro įsiutusi žmona:

- Tu ką, prigėręs kvaily, išdarinėji? Rak-
tu negalėjai atsirakinti?

- Matai, mano žiedeli, kokia situacija. 
Taip jau nutiko, kad pragėriau atlyginimą. 
O skandalo, kai ryte būsiu pagiringas, man 
visai nesinori. Geriau varyk dabar, kol aš 
geros nuotaikos!

l

Profesorius klausia blondinės studentės:
- Ar jūs galite įrodyti, kad vanduo pri-

traukia elektrą?
- Taip. Kaskart, kai aš būnu vonioje, 

skamba telefonas.
l

Sakoma, koks šeimininkas, toks telefo-
nas. Štai, maniškis 95 procentus baterijos 
„išsiurbia“ per pusdienį. Užtat likusių 5 
procentų jam užtenka kelias dienas. Lygiai 
kaip aš ir mano atlyginimas.

l

Interneto pažinčių svetainės narių pasi-
matyme:

- Panele, o jums tikrai 25-eri?
- Taip.
- Seniai?

l

Daugiabučio laiptinėje krovikai į aštuntą 
aukštą baldus neša. Liftas, žinoma, neveikia. 
Ima keiktis, bet ne bet kaip - sudėtingos saki-
nių konstrukcijos, išradingai parinkti priedė-
liai ir įdomios priesagos. Apačioje prie laipti-
nės stovi darbų vadovas, rūko sau tyliai. Pir-
mame aukšte atsidaro langas, išlenda galva:

- Klausyk, kas čia darosi? Dar nesu gir-
dėjus, kad taip keiktųsi!

Darbų vadovas:
- Taip, žinau... Čia mes vasarai antro 

kurso filologus praktikai atlikti paėmėm...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

 KARALIENĖS. Kinų dizainerė Guo Pei, Paryžiaus 
aukštosios mados savaitėje pristatydama nau-
jausią kolekciją, moterims uždėjo karūnas. 
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