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„LaisvaLaikio“ interviu

Paula: visada žinau, ko noriu
„Eurovizijos“ atrankose Lietuvą užbūrusi ir sužavėjusi jaunutė atlikėja PauLa 
VaLEntaitė ir toliau ryškiai šviečia pramogų pasaulio padangėje, o jos gerbėjų 
armija auga su kiekviena diena. neseniai 17-ąjį gimtadienį atšventusi mergina jau  
aiškiai žino, ko nori, ir atkakliai siekia savo tikslų - daryti tai, ką myli, ir savo kūryba 
įkvėpti kitus. Mergina prasitaria, kad vasarą jos laukia ne tik su muzika susijusi veikla, 
tad gal visai netrukus ji bus ne tik žinoma dainininkė... 
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Eimantė Juršėnaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Jau paskelbei, kad rudenį dalyvau-
si muzikiniame televizijos projekte 
„Lietuvos balsas“. Kam tau to reikia? 
Juk „Eurovizijos“ atranka buvo puiki 
karjeros pradžia...

- „The Voice“ formatu (lietuviška ver-
sija „Lietuvos balsas“ - red. past.) žaviuo-
si jau seniai. Šio formato televizijos pro-
jektus įvairiose šalyse stebėjau jau seniai 
ir tokio pobūdžio projekte norėjau išban-
dyti savo jėgas, manau, ne tik dalyviams, 
bet ir žiūrovams jis yra įdomus ir nenu-
spėjamas. Kodėl pasirinkau dalyvauti da-
bar? Nes noriu stebinti. Noriu, kad mano 
pasirodymai būtų išskirtiniai ir įdomūs, 
toliau noriu didinti ir savo klausytojų ratą, 
o svarbiausia - būti scenoje, nes muzika ir 
scena yra tai, kuo gyvenu, ir tai, kas mane 
daro laimingą. Neabejoju, kad dar labiau 
patobulėsiu, - aš tikrai nežadu sustoti, tu-
riu tikslą nugalėti. 

- Ar pati pasakytum, kad „Eurovi-
zijos“ atranka apvertė tavo gyvenimą 
aukštyn kojomis? 

- Atranka absoliučiai pakeitė mano gy-
venimą. Svarbiausia - suteikė galimybę 
būti įvertintai darant tai, ką myliu ir noriu 
daryti, išugdė mane kaip asmenybę. Aš 
patobulėjau, išmokau dirbti su kameromis, 
išlipau iš komforto zonos ir vos tris mė-
nesius pasimokiusi šokti išdrįsau lipti ant 
scenos su visa choreografija, kartu dar ir 
dainuoti. Taip pat subūriau nuostabų ger-
bėjų ir klausytojų ratą, kurie niekad nepa-
tingi pagirti mano veiklos ar parašyti ką 
nors jaukaus bei mielo, ne sykį esu ir su-
sigraudinusi iš laimės. Jie nuolat laukia 
naujų dainų ir pasirodymų, o tai mane be 
galo motyvuoja nesustoti ir eiti pirmyn. 

Pasikeitė ir žmonės, su kuriais bendrauju. 
Iš buvusio draugų rato liko tik patys arti-
miausi. Kartu atsirado ir naujų žmonių, 
kurie, be to, yra gerokai vyresni. Su dau-
geliu jų kartu dirbame. 

- Dažnas sako, kad interneto ko-
mentatoriai dažniausiai lieja pyktį, pa-
giežą ir drabstosi ne pačiais maloniau-
siais žodžiais. Kokio dėmesio daugiau 
sulauki tu - teigiamo ar neigiamo?

- Teigiamo. (Šypsosi.) Pati esu labai po-
zityvi ir energinga, manau, tuo užkrečiu 
žmones, todėl mano aplinkoje daug nuo-
širdumo, šilumos. Tikrai žinau, kad pykčio, 
pavydo visur pilna, dėl to stengiuosi ne-
skaityti komentarų, atsižvelgiu į kritiką, 
kuri yra pasakoma profesionalų arba žmo-
nių, kuriais pasitikiu ir kurių nuomonė 
man svarbi.

- Berniukai į pasimatymus nekvie-
čia? Veikiausiai socialiniai tinklai pa-
lengvina jiems užduotį...

- Kvietimų susitikti tikrai sulaukiu. 
Kai kurie iškart užduoda klausimą, ar no-
rėčiau draugauti, kiti tik pasiūlo susitikti, 
nes mano, kad esu įdomus žmogus. Buvo 
ir atvejų, kai vaikinai siunčia nuotraukas 
su gėlėmis sakydami, kad turi dovanų ir 
norėtų pasimatyti... 

- Ką geriau moki - priimti kritiką 
ar komplimentus?

- Komplimentus visada smagu gauti, 
smagu jaustis įvertintam, tačiau naudinga 
kritika irgi būtina. Į ją visuomet stengiuosi 
atsižvelgti, nes noriu tobulėti. Žinoma, kar-
tais būna nelengva sužinoti, kad kažką da-
rau ne taip, todėl iš paskutiniųjų stengiuo-
si neklysti ir atlikti viską tobulai. 

- Esi perfekcionistė?
- Tikrai esu perfekcionistė. Viską 

stengiuosi atlikti gerai ir be priekaištų. 
Kartais jaučiu, kad per daug stipriai save 
spaudžiu, per daug save kaltinu dėl pada-
rytų klaidų, ir tai atima dalelę džiaugsmo. 
Tačiau man patinka reikalauti iš savęs 
daug ir nuolat tobulėti. Sunkus darbas vi-
suomet duoda gerų rezultatų. Džiaugiuo-
si, kad turiu šį bruožą, ir manau, kad to 
reikia šou pasaulyje. 

- Atrodai šilta, maloni, ar įmanoma 
tave suerzinti ar supykdyti? 

- Žinoma, įmanoma. Tikrai ne visada 
esu geros nuotaikos, būna ir blogų dienų, 
tačiau visuomet stengiuosi, kad aplinkui 

mane esantys žmonės jaustųsi gerai. Vie-
nas dalykas, nuo kurio dažnai pavargstu ir 
tampu šiek tiek suirzusi, yra laukimas. 
Koncertams dažnai tenka skirti visą dieną 
ir ilgai laukti, nes vyksta repeticijos, o po 
jų - ilgos pertraukos ir ilgi pasiruošimai, o 
po jų - vėl laukimas. Taip pat nemėgstu, 
kai nesistengiama su manimi tartis ir ne-
mėgstu, kai mano nuomonė neišklausoma 
ar negirdima, nes tikrai visada žinau, ko 
noriu.

- Nors Lietuva apie tave sužinojo 
prieš keletą mėnesių, nesi scenos nau-
jokė. Kada ir kaip prasidėjo tavo kar-
jeros kelias? Matyt, kad dabar turėtum 
tai, ką turi, prireikė ne vienų metų dar-
bo. O gal čia kalta sėkmė? 

- Dainuoju nuo šešerių metų, profe-
sionaliai vokalo pradėjau mokytis aštuo-
nerių. Nuo pat mažens svajojau, kad bū-
siu atlikėja, tad nekilo abejonių, kad no-
riu eiti šiuo keliu. Daug pasirodymų 
neturėjau, tik daug dirbau, svajojau ir 
tikėjau, kad kada nors užlipsiu ant di-
džiosios scenos, galėsiu daryti tai, ką 
myliu. Manau, be darbo nebūčiau turė-
jusi to, ką turiu. Balsą reikia lavinti 
kiek vieną dieną, šokių treniruotes lan-
kau bent du kartus per savaitę, spor-
tuoju, daug laiko skiriu kūrybai, o įkvė-
pimas gali užklupti ir vidury dienos ar 
vidury nakties... Darbas studijoje kar-
tais taip pat užtrunka visą naktį. Tai tik 
nedidelis pasiruošimas, kurio reikia 
prieš lipant į sceną, o kur dar poilsis, 
įvaizdis, energija... 

- Dainuoji nuo vaikystės, galbūt sce-
nos baimė nebekankina? 

- Visuomet prieš lipant į sceną yra ne-
didelis jauduliukas. Manau, prieš pasiro-
dymą jis tiesiog būtinas, - tai patvirtina, 
kad klausytojams noriu atiduoti visą save. 
Tačiau vos tik ateinu į sceną, pamatau 
žmonių veidus ir pradedu dainuoti, jaudu-
lys dingsta.

- Turi kokių nors ritualų lipdama į 
sceną? 

- Turiu ritualą prieš pasirodymą pabū-
ti nors keletą minučių viena, kad susi-
kaupčiau, pasakyčiau sau, kad niekur ki-
tur nenorėčiau būti ir darau tai, ką myliu, 
o svarbiausia - noriu, kad ir žiūrovai jaus-
tų mano meilę, džiaugsmą bei pozityvumą 
ir galėtų smagiai pasilinksminti kartu su 
manimi. 

Man patinka 
reikalauti iš 
savęs daug ir 
nuolat tobulėti

Jau pasiekiau  
dalelę to,  
apie ką svaJoJau

kuriu tai, ką noriu, 
ir Man atrodo,  
kad tai skaMba 
labai gerai

n Gimimo data: 2000 m. gegužės 24 d. 
Vilniuje

Įdomūs faktai: 
n 8 metų pirmą kartą pasirodė didžiojoje scenoje, 
kur atliko solinį pasirodymą „Auksinių Kryžių“ 
ceremonijoje

n Ji yra baigusi Balio Dvariono muzikos mokyklą, 
pati kuria dainas, groja gitara ir pianinu

n 3 metus su šeima gyveno Didžiojoje Britanijoje

n Išgarsėjo šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ 
atrankoje, o jos daina pasiekė projekto finalą

n Pirmasis singlas „Let U Go“ internete sulaukė 
beveik pusės milijono perklausų. Neseniai išleido 
populiarumo sulaukusią dainą „So Fine“

n Kasdien dėvi skirtingas kojines

n Turėjo 7 jūrų kiaulytes

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Ne paslaptis, kad esi baigusi 10 
klasių. Neerzina, kad tau nuolat pri-
mena tavo jauną amžių?

- Kaip tik manau, kad būti jaunai pri-
valumas. Mano amžius man visiškai ne-
trukdo daryti tai, ką noriu. Nedaug kas 
turi galimybę tokiame amžiuje daryti tai, 
ką mėgsta. Netrukdo ir įkvėpti kitus jau-
nus žmones dirbti, svajoti ir siekti. Džiau-
giuosi, kad karjeros kelią pradėjau dabar, 
turiu dar daug ko išmokti, bet jau pasie-
kiau dalelę to, apie ką svajojau.

- Matyt, moksleivei toks karjeros 
šuolis sunkiai suderinamas su mo-
kyk la ir namų darbais, kaip tau se-
kasi tai padaryti?

- Svarbiausias dalykas - laiko plana-
vimas, bet visko suspėti irgi negaliu. Mo-
kykloje namų darbų kiekis tikrai labai 
didelis, tačiau aš mokausi gerai. Prisipa-
žinsiu, kai kurių namų darbų neruošiu - 
esu išsirinkusi tik keletą dalykų, kur tik-
rai labai stengiuosi ir kurie man atrodo 
naudingi ir reikalingi. Mokykloje mokytis 
nėra sunku, svarbu būti dėmesingai per 
pamokas, tuomet pamokoms nereikia 
skirti daug laiko namuose. 

- Tėvai nebūgštavo, kad mokslus 
apleisi? 

- Tėvai supratingi, bet nuolat prime-
na, kad turiu mokytis. Spaudimo iš jų 
sulaukiu, tačiau tai taip pat neleidžia at-
sipalaiduoti. Jie, kaip ir aš, tiki, kad ma-
no ateitis yra muzika, todėl per daug 
neišgyvena.

- Veikiausiai net neverta klausti, 
bet ar studijuosi su muzika susijusią 
specialybę? 

- Taip, esu tuo įsitikinusi. Neturiu pla-
no B. Muzika - mano pašaukimas, sceno-
je aš esu laimingiausia ir rodau tai, ką 
galiu geriausiai. Nematau savęs niekur 
kitur, nors šis kelias kartais labai sunkus 
ir varginantis, bet vos tik gaunu kelias 
dienas poilsio, jo pasiilgstu. 

- Atrodo, ir moksleivių atostogos 
bus veikiau darbingos, - filmuosiesi 
viename lietuviškame seriale... Gal 
ateityje derinsi dvi profesijas? 

- Apie serialą ir darbą jame kol kas 
negaliu daug pasakoti, tačiau ir vaidyba, 

Komplimentus 
visada smagu 
gauti, smagu 
jaustis įvertintam, 
tačiau naudinga 
KritiKa irgi būtina
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„LaisvaLaikio“ interviu

ir dainavimas man labai patinka. Jeigu pa-
vyktų tai suderinti, žinoma, norėčiau, bet 
didesnė dalis manęs priklauso muzikai, to-
dėl pirma noriu būti stipri čia. Be to, nesu 
daug susidūrusi su vaidyba, teko vaidinti 
teatre, tačiau neilgai. Taigi turiu dar labai 
daug ko išmokti...

- O ar spėsi pailsėti ir paatosto-
gauti?

- Ši vasara man kaip tik davė laiko pail-
sėti po pusmečio intensyvaus darbo. Sten-
giuosi leisti daugiau laiko su šeima, susitin-
ku ir su draugais, kurių buvau ilgai nema-
čiusi. Pagaliau vėl prisiminiau, ką reiškia 
skaityti knygą ar žiūrėti filmą. Nors darbų 
nemažai, stengiuosi skirti laiko sau, pailsė-
ti, manau, esu to verta.

- Apskritai, pasikeitus gyvenimo 
tempui ir būdui, teko perskirstyti prio-
ritetus? Ką darei, kad vidinės tvarkos 
būtų daugiau? Teko ko nors atsisakyti?

- Labai nukentėjo mano santykiai su 
draugais, kurį laiką net su šeima - retai ka-
da būdavau namuose, neturėjau laiko bend-
rauti. Matyt, taip turėjo būti, dabar sten-
giuosi brangiems žmonėms skirti daugiau 
laiko. Per nuolatinį bėgimą tikrai apleisda-
vau save, bet nusiraminti man padeda me-
ditacija. Nežinau, ar tai darau teisingai, bet 
kokiu atveju tai man yra geras būdas sutvar-
kyti savo vidinę būseną. Be to, yra keletas 
žmonių, į kuriuos visuomet galiu kreiptis, 
jeigu kažkas ne taip. Jie visuomet žino, ką 
reikia pasakyti, kad viduje viskas susitvar-
kytų. 

- Galbūt ne visi žino, tačiau daina 
„Let U Go“ - savos kūrybos. Ar lengva 
savo kūrybą pristatyti? Dauguma ku-
riančių neretai savo kūrinius taip ir pa-
lieka droviai dulkėti stalčiuose... 

- Visada įdomu, kaip reaguos žmonės. 
Kiekvieną sykį kurdama viliuosi, kad jiems 
patiks. Bet aš pati labai džiaugiuosi savo 
kūriniais ir labai didžiuojuosi ir viena, ir ki-
ta jau išėjusia daina, nes kuriu tai, ką noriu 
kurti, ir man atrodo, kad tai skamba labai 
gerai. O tai įrodo ir peržiūros „Youtube“ 
platformoje. Neapsakomas džiaugsmas, kai 
tavo muzika yra įvertinta. Todėl siūlyčiau 
visiems kuriantiems savo dainas leisti į pa-
saulį ir manau, kad kiekviena jų atras savo 
klausytoją.

- Nesulauki kritikos dėl to, kad kuri 
tokia jauna? Neretai sakoma, kad kur-
ti gali tie, kurie jau turi daug gyveni-
miškos patirties... Ar daug turi savo gy-
venimiškos patirties, išgyvenai pirmąją 
meilę?

- Dėl to, kad kuriu, dar niekada nesu-
laukiau kritikos. Veikiau sulaukiu susiža-
vėjimo. Aš kuriu apie tai, kas man yra 
brangu. Neturi būti nugyvenęs pusės gy-
venimo, kad galėtum kažką pasakyti: juk 
mes visi turime ką pasakyti. Kūryba yra 
mano kraujyje, man tai natūralu ir įprasta, 
kurti galiu bet kada. Pirmosios meilės dar 
nebuvo, bet ir tai netrukdo man būti kū-
rėja. 

- Kodėl kuri angliškai? Rimtai gal-
voji apie užsienio rinkas? 

- Beveik neklausau lietuviškos muzi-
kos, natūraliai taip išėjo, kad visada kūriau 
angliškai. Ir tikrai labai rimtai galvoju apie 
užsienio rinkas, norėčiau būti ta, kuri su-
gebėtų savo muziką išplatinti visame pa-
saulyje. Niekada nenorėjau likti tik čia, 
Lietuvoje, mano tikslai didesni.

- Pagalvoji apie albumą kompakti-
nėje plokštelėje ar to nesureikšmini? 
Gal dabar atlikėjams pakanka sociali-
nių tinklų, „Youtube“, muzikinių pro-
gramėlių grojaraščių... Vis dar norisi 
išleisti albumą kaip apčiuopiamą tam 
tikro karjeros etapo rezultatą ir savo 
darbo įprasminimą? 

- Labai norėčiau išleisti albumą ir vi-
liuosi, kad per metus tai pavyks padaryti. 
Noriu klausytojams parodyti kuo įvaires-
nių savo pusių, o per muziką tai tikrai ga-
liu padaryti. Man nereikia to kaip darbo 
įprasminimo. Noriu, kad žmonės galėtų 
išgirsti kuo daugiau mano kūrybos ir tu-
rėtų ko klausyti bei mėgautis. Noriu, kad 
kiekvienas mano muziką interpretuotų 
skirtingai ir kad tai galėtų įkvėpti, džiu-
ginti. 

- Ilgą laiką daugelis kratėsi popatli-
kėjo etiketės, bet atrodo, kad tau ji la-
bai tinka ir patinka. Tiesa?

- Aš esu popatlikėja, visuomet klau-
siau pop-, kuriu pop- ir tai mano mėgsta-
miausia muzika. Nuo pat ryto esu su mu-
zika, man patinka pradėti dieną su gera 

nuotaika. Visuomet turiu ausines ir mu-
zikos klausau nuolat. Pasaulyje be galo 
daug atlikėjų, sunku suspėti perklausyti 
ir išanalizuoti net pačių mėgstamiausių 
atlikėjų kūrybą, nes vis pristatoma kažkas 
naujo.  Klausau visokio žanro muzikos, 
nieko neatmetu, nes iš visko galima save 
įkvėpti, stengiuosi klausyti kuo įvaires-
nės muzikos, tačiau, žinoma, daugiausia 
pop-.

- Veikiausiai karjera kiek pakore-
gavo ir tavo stiliaus ritualus ar spin-
tos turinį. Kaip buvo iki šiol, makiažas 
ar aukštakulniai jau buvo tavo kas-
dienybė?

- Mano stilius nelabai pakito, tačiau ma-
kiažas ir aukštakulniai tikrai atsirado tik 
dabar. Šiaip esu labiau sportbačių mergaitė, 
tačiau scenoje dažniausiai aviu aukštakul-
nius, su jais ir šoku, tačiau nebuvo labai 
sunku išmokti. Makiažą man patinka dary-
ti, patinka pirkti kosmetikos priemones ir 
jas išbandyti, tai yra labai smagu. Be to, 
man labai patinka, kai mane dažo, - nieka-
da neatsibosta. Dėl kūno linijų niekada ne-
siskundžiu - daug judu ir iš prigimties esu 
smulki.

- Turi savo stiliaus ikonų ar įkvė-
pėjų?

- Rijana (Rihanna) ir Ariana Grande 
(Ariana Grande) yra atlikėjos, kurių stiliumi 
be galo žaviuosi, jos yra mano pagrindinės 
įkvėpėjos. 

- Nors atrodo, kad laisvalaikio dabar 
neturi, kokių turi pomėgių, laisvalaikio 
ritualų, kaip įkrauni savo baterijas?

- Buvimas gamtoje, važinėjimas riedlen-
te, buvimas su artimiausiais žmonėmis, 
nuoširdūs pokalbiai, filmai. 

- Kadangi nemažai dirbi apsupta 
žmonių, minios gerbėjų, turbūt reikia 
laiko pabūti vienai...

- Taip, kartais smagu atitrūkti. Nors su 
žmonėmis bendrauti man labai patinka, vie-
na pabūti irgi mėgstu. 

- Ar tikrai viskas, ko imiesi, tau leng-
vai pavyksta?

- Nemoku gaminti konditerinių gaminių, 
niekada nepavyksta, matyt, nesu sukurta 
tam... 

- Kokiu žodžiu ar sakiniu dabar api-
būdintum savo gyvenimą? 

- Svajonės pildosi!

Nemėgstu, kai 
maNo NuomoNė 
Neišklausoma 
ar Negirdima, 
Nes tikrai visada 
žiNau, ko Noriu

Neturiu plaNo 
B. muzika - maNo 
pašaukimas, 
sceNoje aš esu 
laimiNgiausia 
ir rodau tai, ką 
galiu geriausiai

NusiramiNti  
maN padeda 
meditacija
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Veidai

Dainininkė Gabrielė rutkauskienė-Vasha (22) ir 
krepšininkas ronalDas rutkauskas (25) praėjusią 
savaitę sukvietė gimines ir artimiausius draugus į vieną 
svarbiausių šeimos švenčių - savo pirmagimės - aštuonių 
mėnesių adrijos - krikštynas. Jos vyko kauno Šv.Jurgio 
kankinio bažnyčioje. Ceremonijos metu adrijai suteiktas 
anos krikšto vardas. 

Dainininkės dukros krikšto tėvais Gabrielė ir Ronaldas 
pakvietė savo artimiausius draugus Ievą Lenickaitę ir Vytau-
tą Kamarūną. Be jų, šventėje dalyvavo apie trisdešimt šeimai 
svarbių žmonių. 

„Adrija šiaip ramus ir geras vaikas, bet per krikštynas 
patriukšmavo“, - su šypsena pasakojo G.Rutkauskienė-Vasha. 

Krikšto rūbeliu ir žvake pasirūpino būsima krikšto mama. 
„Laikėmės bažnyčios tradicijų, kurios liudija, kad mergaičių 
krikšto metu reikėtų rinktis žydrą spalvą, nes toks rūbas 
būdavo Marijos“, - sakė G.Rutkauskienė. Krikštynų šventei 
Gabrielė pasirinko „Burbulų ir gėlių“ temą, kurioje domina-
vo pasteliniai tonai. Svečiai rašė savo pažadus mažajai Adri-
jai, linkėjimus į knygą, kūrė  bendrą piešinį, dalyvavo muilo 
burbulų kupinoje fotosesijoje. „Šventė buvo daug didesnė, 
nei iš pradžių planavome. Bet ji buvo tokia, kokios norėjo-
me“, - sakė G.Rutkauskienė. 

Kitą dieną po puotos Gabrielė su Ronaldu kelioms die-
noms išvyko pailsėti į Birštoną. „Po ilgo laiko pirmą kartą 
vėl būsime tik dviese“, - su šypsena kalbėjo dainininkė.

Plačiau apie krikštynų tradicijas, jų organizavimą ir apie 
tai, kaip savo vaikus krikštija žinomi žmonės, skaitykite ki-
tame „Laisvalaikio“ numeryje.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Braškių pica 
Jei močiutės darže pririn-

kote daugybę braškių, ši pica 
puikus ir labai skanus būdas 
jas panaudoti. Picą gaminu 
kiek neįprastai - su bananais 
ir juoduoju šokoladu. 

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 pusryčiai
pagal Simoną Burbaitę

Avokade kepti 
kiaušiniai

Rytais ne visuomet turime 

daug laiko, šis patiekalas kaip 

tik - sveikas, skanus, o svar-

biausia - greitai ir lengvai pa-

gaminamas! Jis tikrai suteiks 

energijos ruošiantis į darbus.

3

Bananų blyneliai
Tai seniai mano pamėgtas 

receptas. Kadangi blynelius pa-
gardinu avižiniais dribsniais, 
tai yra skanus ir sveikuoliškas 
energijos užtaisas visai dienai.

1

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Modelis, tinklaraštininkė ir knygos 
„Tavo geriausia draugė“ autorė 
SiMona BurBaiTė (25) veiklos
turi per akis, tad sočiai papusryčiau-
ti ir pasikrauti energijos jai tiesiog 
būtina. Žinoma mergina pristato 
tris savo pusryčių „topus“, kurie rytą 
pagardins dar tikrai nepabodusiais 
ir kiek netradiciniais skoniais.

BANANŲ BLYNELIAI

● 1 vidutinio lupto banano
● 1 kiaušinio
● Šiek tiek cinamono
● Šiek tiek kokosų aliejaus
● Pagardinimui (ko tik širdis geidžia): sėklų, 
riešutų, jogurto

Dubenyje su šakute sutriname bananą. Kitame 
dubenyje suplakame kiaušinį taip, kad kiaušinio 
trynys ir baltymas visiškai susimaišytų. Tada viską 
supilame ant trinto banano ir į tešlą įberiame cina-
mono. Įkaitiname keptuvę su šiek tiek kokosų aliejaus 
ir dedame po maždaug vieną šaukštą tešlos į keptuvę. 
Kepame, kol blyneliai gražiai paruduos. Patiekti galite 
su medumi, žemės riešutų sviestu, šviežiais vaisiais 
ar bet kuo kitu, kas jums labiausiai patinka.

● Braškių iš močiutės sodo (tiks ir iš turgaus, 
bet patikrink, kad būtų tikrai skanios ir lietuviškos)
● 50 g juodojo šokolado (ne mažiau kaip 70 
proc. kakavos)
● 2 bananų
● 100/150 g avižinių dribsnių (mirkytų bent 10 min.)
● 2 kiaušinių
● Cinamono
● Kokoso drožlių

Pirmiausia iškepk pagrindą: išplak kiaušinius, sudėk 
bananus ir juos sutrink šakute. Įberk cinamono, 
sudėk mirkytas avižas. Paruošk skardą su kepimo 
popieriumi ir iš masės formuok blyną. Kepk orkaitėje 
apie 15-20 min. 180 laipsnių temperatūroje, o vėliau 
leisk šiek tiek atvėsti. Tuo metu supjaustyk braškes ir 
ištirpink juodąjį šokoladą (aš tirpinu karšto vandens 
vonelėje). Vėliau juo apliek iškeptą blyną, sudėk 
braškes ir papuošk kokoso drožlėmis.

BRAŠKIŲ PICA AVOKADE KEPTI KIAUŠINIAI

● Avokado
● 2 kiaušinių
● Saujos špinatų
● 1 pomidoro
● Mėgstamų prieskonių (aš naudoju džiovintų 
daržovių prieskonius be druskos)
● Žiupsnelio kietojo sūrio „Džiugas“
● Žiupsnelio sezamų sėklų (jei patinka)

Įkaitiname orkaitę iki 180/200 laipsnių.
Avokadą perpjauname pusiau ir išimame kauliuką. 
Avokado minkštimą išskobiame šaukšteliu tiek, kiek 
reikia, kad tilptų įmušti kiaušinį. Siūlau perpjautas 
avokado puseles iškart sudėti ant kepimo skardos, o 
tada įmušti po kiaušinį į kiekvieną pusę.
Apibarstome prieskoniais ir kepame apie 20 minučių. 
Ištraukus iš orkaitės dar galima apibarstyti kietuoju sūriu. 
Šalia pasiruoškite mėgstamas šviežias daržoves. Man čia 
labai tiko pomidoras, tai dar sezamais jį apibarsčiau!
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Nežinomam ispanui pavyko įrodyti priklausomybę Iglesijų šeimai
Po ilgus metus trukusio teisminio ginčo 40-me-

tis vyras iš Valensijos oficialiai įrodė, kad šlagerių 
žvaigždė Chulijus iglesijas (Julio Iglesias, 
74) yra jo biologinis tėvas. JAV atliktas DNR tyri-
mas patvirtino įtarimus, kad jis gimė po savo mo-
tinos romano su visame pasaulyje garsiu ispanų 
atlikėju.

Remiantis Ispanijos konstitucijos 39-uoju 
straipsniu, kiekvienas pilietis turi teisę pažinoti 
savo biologinius tėvus. Todėl žiniasklaidos neį-
vardijamas vyras jau daug metų siekė įrodyti savo 
kilmę.

Chulijus Iglesijas, kuris visame pasaulyje yra 
pardavęs 150 mln. savo albumų, turi tris vaikus iš 
pirmosios santuokos su Filipinų žurnaliste Izabel 
Preisler (Isabel Preysler), tarp jų - tėvą garsumu 
pralenkęs atlikėjas ENRIkė IglEsIJAs (enrique 
Iglesias, 42). Chulijui Iglesijui dar penkis vaikus 
pagimdė antroji sutuoktinė, olandų modelis 
Miranda Rinsburger (Miranda Rijnsburger).

liepos 14 dieną Švedijos sosto 
įpėdinė princesė VIkToRIJA 
(Victoria) atšventė 40-ąjį gimtadie-
nį. Jubiliejų šventė visa šalis. Mat 
liepos 14-oji Švedijoje yra žinoma 
kaip „Viktorijos diena“ - ji taip pa-
vadinta sosto įpėdinės gimtadienio 
garbei. Iš tiesų, yra priežasčių visai 
šaliai švęsti drauge su sosto įpėdi-
ne: dar 2011-aisiais atlikta apklau-
sa parodė, kad 72 procentų švedų 
ja itin pasitiki, o 42 procentai apk-
laustųjų netgi norėtų, kad šalies 
karalius išeitų į pensiją ir užleistų 
sostą dukteriai. Šiuo metu Vikto-
rija yra populiariausia Švedijos ka-
rališkosios šeimos narė.

Enrikė Iglesijas (Enrique Iglesias) sužinojo 
turįs keturiasdešimtmetį brolį

Per įvairias šalies šventes  
princesė Viktorija (Victoria)  

pasipuošia nacionaliniais drabužiais
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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JAV popdainininkei AriAnAi GrAnde (Ariana 
Grande, 23) suteiktas Mančesterio miesto garbės pi-
liečio vardas.

Jaunoji dainininkė, per kurios koncertą Mančestery-
je buvo įvykdytas teroristinis išpuolis, surengė šiame 
mieste koncertą, skirtą surinkti lėšų išpuolio aukoms.

Miesto tarybos nariai vieningai balsavo, kad A.Grande 
dėl jos veiksmų po teroristinio išpuolio Mančesterio are-
noje būtų suteiktas garbės piliečio vardas. Miesto tarybos 
lyderio teigimu, būtų buvę suprantama, jei jauna moteris 
būtų daugiau niekada nenorėjusi matyti šio miesto ir lan-
kytis jame. Tačiau, po išpuolio praėjus beveik dviem sa-
vaitėms, dainininkė surengė labdaros koncertą.

Gegužės 22 dieną Mančesterio arenoje vykusio 
A.Grande koncerto metu susisprogdino savižudis Sal-
manas Abedis (Salman Abedi). Žuvo 22 žmonės, tarp 
jų - septyni vaikai. A.Grande pagerbiama už savo pa-
stangas surengti labdaros koncertą kriketo aikštyne 
„Old Trafford“. Labdaros koncerte dainavo tokie žymūs 
atlikėjai, kaip Džastinas Biberis (Justin Bieber), Keiti 
Peri (Katy Perry) ir grupė „Coldplay“.

Per koncertą surinkti beveik trys milijonai svarų, 
o jis surengtas praėjus 13 dienų po pražūtingo išpuolio. 
A.Grande taip pat ligoninėje aplankė sužeistus vaikus.

Nežinomam ispanui pavyko įrodyti priklausomybę Iglesijų šeimai
Po ilgus metus trukusio teisminio ginčo 40-me-

tis vyras iš Valensijos oficialiai įrodė, kad šlagerių 
žvaigždė ChuLiJuS iGLeSiJAS (Julio iglesias, 
74) yra jo biologinis tėvas. JAV atliktas DNR tyri-
mas patvirtino įtarimus, kad jis gimė po savo mo-
tinos romano su visame pasaulyje garsiu ispanų 
atlikėju.

Remiantis ispanijos konstitucijos 39-uoju 
straipsniu, kiekvienas pilietis turi teisę pažinoti 
savo biologinius tėvus. Todėl žiniasklaidos neį-
vardijamas vyras jau daug metų siekė įrodyti savo 
kilmę.

Chulijus iglesijas, kuris visame pasaulyje yra 
pardavęs 150 mln. savo albumų, turi tris vaikus iš 
pirmosios santuokos su Filipinų žurnaliste izabel 
Preisler (isabel Preysler), tarp jų - tėvą garsumu 
pralenkęs atlikėjas eNRiKė iGLeSiJAS (enrique 
iglesias, 42). Chulijui iglesijui dar penkis vaikus 
pagimdė antroji sutuoktinė, olandų modelis 
Miranda Rinsburger (Miranda Rijnsburger).
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Chulijus Iglesijas (Julio Iglesias)
EPA-Eltos nuotr.

Švedijoje - 
karališkas  
gimtadienis

Iškilmėse dalyvavo ir princesės Viktorijos (Victoria) 

vyras princas Danielis (Daniel) bei jų vaikai
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Žavus karališkasis 
desantas Lenkijoje
Didžiosios Britanijos princas Viljamas (William, 35) ir Kembridžo hercogienė Ketrina (Catherine, 35) bei mažieji princas 
DžorDžas (George, 3) ir princesė Šarlotė (Charlotte, 2) pirmadienį atskrido į Varšuvos Šopeno tarptautinį oro uostą ir pradėjo 
vizitą lenkijoje. Per penkias dienas trukusį vizitą europos sąjungoje britų karališkoji šeima aplankė lenkiją ir Vokietiją.  
neoficialiai šis vizitas pavadintas „Brexit“ diplomatijos turu.
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Varšuvos Šopeno oro uoste britų karališkąją 
šeimą pasitiko Lenkijos prezidentas Andžejus Du-
da (Andrzej Duda) su sutuoktine Agata, Jungtinės 
Karalystės ambasadorius Lenkijoje Džonatanas 
Notas (Jonathan Knott) su žmona, taip pat Lenki-
jos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Arkadijus 
Žegockis (Arkady Rzegocki). Išlipęs iš lėktuvo 
mažasis princas Džordžas buvo drovus ir bandė 
slėptis nuo minios visą laiką glaustydamasis prie 
tėvo, šiam teko padrąsinti sūnų, šeštadienį švę-
siantį ketvirtąjį gimtadienį. Mažoji Šarlotė buvo 
aktyvesnė ir smalsiai dairėsi nešama mamos ant 
rankų.

Karališkoji šeima buvo apgyvendinta Belve-
derio rūmuose. Čia mažiesiems karališkosios 
šeimos nariams specialiai buvo įrengtas vaikų 
kambarys ir žaidimų aikštelė prie rūmų.

Princas Viljamas su žmona Ketrina apsilan-
kė Varšuvos senamiestyje, susitiko su Antrojo 
pasaulinio karo veteranais bei lenkų ir britų 
verslininkais, taip pat lankėsi Varšuvos sukilimo 
muziejuje ir buvusioje Štuthofo koncentracijos 
stovykloje, kurią 1939 metais buvusioje Danci-
go miesto teritorijoje (dabartiniame Gdanske) 
atidarė nacistinė Vokietija. Uostamiestyje Vil-
jamas ir Ketrina apsilankė Europos solidarumo 
centro muziejuje. Britų karališkoji šeima susi-
tiko su lenkų laisvės simboliu buvusiu Lenkijos 
prezidentu Lechu Valensa (Lech Walęsa). Tre-
čiadienį karališkoji šeima išvyko į Vokietiją, ten 
susitiko su Vokietijos kanclere Angela Merkel.

Pirmąją atvykimo į 
Varšuvą dieną hercogienė 
Ketrina (Catherine) vilkėjo 
„Alexander McQueen“ 
sijoną ir švarkelį, avėjo 
kūno spalvos aukštakulnius

Karališkoji pora buvo Lenkijos prezidento Andžejaus Dudos (Andrzej Duda) ir Lenkijos pirmosios ponios Agatos svečiai

Diplomatinis pagarbos ženklas: 
iškilmingame priėmime 
hercogienė Ketrina (Catherine) 
pasipuošė lenkų dizainerės 
Gosios Bačinskos (Gosia 
Baczynska) suknele

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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OKSANA: stilingas įvaizdis ir 
pinigai neturi nieko bendra

n Pasak istorikų, pirmieji drabužiai atsirado prieš 
100-500 tūkst. metų. Bene seniausiu drabužiu 
laikomas sijonas, už kurį senesnė tik primityvi odos 
ar kailio atraiža, apjuosianti priešistorinių žmonių 
klubus. Pirmosios adatos, pagamintos iš gyvūnų 
kaulų, atsirado maždaug prieš 30 tūkst. metų.

n Seniausi žinomi batai - sandalai, atsiradę 
prieš 7000 m. pr. Kr., nors mokslininkai ištyrę 
priešistorinių žmonių pėdas mano, kad batus 
pradėjo avėti maždaug prieš 40 tūkst. metų. 

n Pirmasis prekybos centras, kuriame buvo prekiau-
jama drabužiais, atsirado dar senovės Romoje.

n Istorikai nesutaria, kada tiksliai atsirado 
aukštakulniai, tačiau istorijos šaltiniai rodo, kad 
jau IX a. juos avėjo raiteliai Persijoje. Tai padėdavo 
jiems išlaikyti koją balnakilpėse. XVI a. vystantis 
diplomatiniams ryšiams su Persija, ir Europos aris-
tokratams labai patiko aukštakulnių idėja, todėl visai 
netrukus jie išplito žemyne. Iki XVIII a. Europoje 
aukštakulnius avėjo netgi vaikai.

n Pirmasis mados žurnalas išleistas 1586 m. 
Vokietijoje. 

n Nors dabar dažna moteris renkasi trumpų plaukų 
kirpimą, XVII-XVIII a. pradžioje trumpi moters plau-
kai reiškė, kad ji buvo neištikima sutuoktiniui. 

n Vyrai apatinius dėvėti pradėjo tik XVII a., o mote-
rys - tik pačioje XIX a. pradžioje.

n Sagas ant švarkų rankovių XIX a. sugalvojo 
prisiūti Napoleonas Bonapartas. Tokiu būdu jis 
sumanė atpratinti kareivius valytis nosis ar burnas 
uniformų rankovėmis.

n XIX a. viduryje madingiausios suknelės buvo 
tokios pūstos, kad moterys net užstrigdavo tarp-
duryje. 

n Ar žinote, kas sukūrė liemenėlės užsegimą? 
1871 m. liemenėlės užsegimą užpatentavo 
Samuelis L.Klemensas (Samuel L.Clemens), 
visiems geriau žinomas Marko Tveno slapyvardžiu. 
Nesuklydote, liemenėlės užsegimą sukūrė ne kas 
kitas, o vienas žinomiausių pasaulio rašytojų, 
sukūręs garsiuosius herojus Tomą Sojerį, Heklberį 
Finą ir kitus. 

n Tik XIX a. pradžioje atsirado vaikų mada, iki tol 
suaugusiųjų ir vaikų apranga stilistiškai nesiskyrė. 

n Marškinėliai trumpomis rankovėmis atsirado 
XIX a. pabaigoje, kai Jungtinių Amerikos Valstijų 

laivyno kariai juos pradėjo dėvėti Ispanijos-
Amerikos kare. Tada šis drabužis buvo dėvimas 
kaip apatinis, tačiau po karo „Cooper Underwear 
Company“ pradėjo juos pardavinėti kaip viršutinį 
drabužį, itin patogų viengungiams. Dabar kasmet 
pasaulyje parduodama maždaug 2 milijardai 
marškinėlių.

n Pirmosios dirbtinės blakstienos atsirado 
1916 m., kai prodiuseris D.V.Grifitas (D.W.Griffith) 
filmavo filmą „Intolerance“. Prodiuserio manymu, 
pagrindinės aktorės Senos Oven (Seena Owen) 
akys buvo nepakankamai išraiškingos ir jis perukų 
meistrų paprašė sukurti ką nors, kas jos žvilgsnį 
padarytų įspūdingesnį. Taip iš natūralių žmogaus 
plaukų buvo pagamintos pirmos dirbtinės blaks-
tienos. 

n Ryškus akies kontūras išpopuliarėjo 1922 m., kai 
buvo atrastas Egipto faraono Tutanchamono kapas. 

n Iki Antrojo pasaulinio karo moterims dėvėti šortus 
viešumoje buvo nepriimtina.

n 1946 m. prancūzas Luji Riaras (Louis Reard) 
sukūrė bikinį. Šio drabužio pavadinimas kilo nuo 
Bikinio salos, tiksliau, koralinio atolo Ramiajame 
vandenyne, kur Jungtinių Amerikos Valstijų 
karininkai Antrojo pasaulinio karo metu išbandė 
bombas. L.Riaras tikėjo, kad jo sukurtas atviras 
maudymosi kostiumėlis žmonėms sukels tokį patį 
šoką kaip ir atominės bombos sprogimas. Iškart 
po to, kai bikinis buvo pristatytas visuomenei, 
Vatikanas jį pavadino nuodėmingu ir bikinis 
buvo uždraustas Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje ir 
Australijoje.

n Pirmąjį mini sijonėlį sukūrė dizaineris Andrė 
Kurezas (Andre Courreges) 1965 m. Pieštuko ir A 
formos sijonus sukūrė Kristianas Dioras (Christian 
Dior), kuris nenuginčijamai padarė milžinišką įtaką 
XX a. 6-ojo dešimtmečio madai ir vėlesniems 
laikams.

n Apskaičiuota, kad vidutiniškai per metus 
amerikiečių šeima išleidžia bent jau 3,8 proc. 
pajamų drabužiams. Iš viso per gyvenimą amerikietė 
savo garderobui išleidžia apie 125 tūkst. dolerių 
ir įsigyja apie 3 tūkst. daiktų. Statistika rodo, kad 
vidutiniškai per gyvenimą amerikietė įsigyja 271 
porą batų, 185 sukneles ir 145 rankines.

n Net 80 proc. pasaulio moterų dažniausiai perka 
vienu dydžiu per mažus batus. 

n Mados industrija kasmet sugeneruoja apie 17,5 
mlrd. eurų pajamų. 

20 mados istorijos faktų
Drabužiai ir kiti stiliaus atributai šiandien atrodo labai įprasti ir kasdieniški  
ir veikiausiai dažnas nė nesusimąsto, kad kai kurie jų turi labai seną ir įdomią  
istoriją. „Laisvalaikis“ pateikia 20 įdomių faktų apie madą, stilių ir drabužius,  
kurių galbūt dar nežinojote.
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Pirkdama drabužius, O.Pikul-Jasaitienė 
atsižvelgia į pasaulines mados tendencijas, 
tačiau svarbiausia jai - moteriški, elegantiški, 
tačiau patogūs drabužiai. Garsenybė tvirtina, 
kad visada liks ištikima klasikai, bet mėgsta 
ir paeksperimentuoti. Dažnai užsienyje su 
grupe viešinti dainininkė nevengia apsipirkti 
ir svetur, kartais drabužius perka ir internetu.

Keletą mėnesių Italijos saloje Sicilijoje gy-
venusi moteris pamilo ne tik šios šalies kul-
tūrą, bet ir madą. O.Pikul-Jasaitienė įsitikinu-
si - ne be reikalo Italija vadinama mados sos-
tine. „Gyvendama Sicilijoje labai mėgdavau 
apsipirkinėti. Nudžiugau sužinojusi, kad savo 
mylimų prekės ženklų drabužių ir aksesuarų 
galėsiu įsigyti Vilniuje“, - tvirtina O.Pi - 
kul-Jasaitienė. Ji atskleidė visai neseniai at-
naujinusi savo garderobą sostinės prekybos 
centre „Panorama“ esančiame itališkų prekės 
ženklų butike „Chic“, kur šiuo metu vyksta 
išpardavimas. Oksanos spintą papildė sukne-
lė, odinė striukė, palaidinė. Moteris neslepia, 

kad, kaip ir kitos moterys, kartais neatsispi-
ria išpardavimams: „Manau, nuolaidos patin-
ka visoms moterims. Per išpardavimus gali 
įsigyti patikusį drabužį su išties didele nuo-
laida. Tiesa, dažnai tenka nusivilti, nes pap-
rasčiausiai nebūna mano dydžių drabužių.“ 

Nors atlikėja scenoje virsta seksualia mu-
zikos dievaite, gyvenime jos su tokia apranga 
nepamatysi. Plataus silueto, žemę siekiančios 
suknelės, džinsai, odiniai švarkeliai, patogi 
avalynė - be šios aprangos O.Pikul-Jasaitienė 
neįsivaizduoja savo dienos. „Auginu mažą vai-
ką, tad drabužių patogumas man yra labai 
svarbu. Mano darbas nėra tik dainavimas. 
Grožio salone gražinu kitas moteris, tad šio-
je veikloje man taip pat svarbu patogūs rūbai. 
Grįžusi namo virstu namų šeimininke. Gyve-
nimas ir scena labai skiriasi. Gatvėje manęs 
tikrai nepamatysite apsirengusios taip, kaip 
aš atrodau scenoje. Scenoje nėra taisyklių, 
čia gali vilkėti, ką tik nori“, - šypsosi O.Pikul-
Jasaitienė.

Grupės „Naujos pupytės“ narė savo spin-
toje turi brangių vardinių, pasaulyje pripažin-
tų mados namų drabužių, lietuvių dizainerių 
kūrinių. Nenumoja ranka ir į greitosios mados 
prekės ženklų drabužius. „Nemanau, kad tik 
vardiniai, didžiulius pinigus kainuojantys 
daiktai yra jėga. Stilingas įvaizdis ir pinigai 
neturi nieko bendra. Ir paprastesnėse par-
duotuvėse galima rasti neprastų drabužių. Aš 
pati labai mėgstu pamiksuoti - prie paprastos, 
trikotažinės suknelės priderinu kokybišką, 
vardinę rankinę ar brangesnes basutes“, - 
pasakoja O.Pikul-Jasaitienė.

stilius

OKSANA: stilingas įvaizdis ir 
pinigai neturi nieko bendra

Sakoma, kad moterims drabužių niekada nebūna per daug. Tai gali paliudyti ir grupės 
„Naujos pupytės“ lyderė vizažistė OkSaNa Pikul-JaSaiTieNė (33). Žinoma moteris 
atskleidė, kaip renkasi drabužius ir kaip atnaujina garderobą. 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Taip mėgstamas „Ralph & Russo“ gėlių 
leitmotyvas dominuoja ir šioje kolekcijoje

Labiausiai svaiginanti
 „Ralph & Russo“ moteris

Naujojoje jų kolekcijoje dominuoja pastelinių spalvų 
šilkas, krepas, tiulis, organza su prabangiu opalų, auk-
so kristalų srautu, blizgučiais, perlais, plunksnomis, 
aukso siuvinėjimais. „Mes norėjome padaryti prabangią 
kolekciją, įkūnijančią mūsų moterį - žavią, elegantišką 
ir prabangią“, - sakė dizaineriai. Ir jiems pavyko.

„Ralph & Russo“ kolekcijos pristatymą vainikavo 
vestuvinė suknelė, kurią vėliau mados žurnalas „Vogue“ 
apibūdino kaip „labiausiai svaiginančią suknelę, kokią 
kada nors esate matę“. Su ja pasirodyti ant podiumo 

buvo patikėta Bolivudo aktorei Sonam Kapur (Sonam 
Kapoor). Jai žengiant podiumu nuo griausmingų ovaci-
jų teko ne kartą stabtelėti. 

Įspūdingai suknelei, siuvinėtai sidabru, auksu, gė-
lėmis, perlais, „Swarovski“ kristalais ir perlamutrinė-
mis mikrogranulėmis, prireikė 100 000 „Swarovski“ 
kristalų ir 8000 valandų rankų siuvinėjimo (dirbo apie 
100 meistrų). S.Kapur atrodė lyg šiuolaikinė prin- 
  ce sė. Beje, kaip ir visi kiti modeliai, nes moteris 
„Ralph & Russo“ kolekcijoje užkelta ant pjedestalo.

stilius
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Vestuvinę suknelę, kurią kritikai apibūdino kaip labiausiai svaiginančią vestuvinę 
suknelę, pristatyti patikėta Bolivudo aktorei Sonam Kapur (Sonam Kapoor)

EPA-Eltos nuotr.

Labiausiai svaiginanti
 „Ralph & Russo“ moteris

Dizainerių duetas Tamara Ralf (Tamara Ralph) 
ir Maiklas Ruso (Michael Russo), Paryžiaus 
aukštosios mados savaitėje pristatę savo 2017-
2018 m. žiemos kolekciją, dar kartą įrodė, kad 
yra verti garbės dalyvauti Paryžiaus aukštosios 
mados savaitėje, - ir šįkart jų kolekcija palydė-
ta audringomis ovacijomis. Tik 2007 m. įkūrę 
mados namus „Ralph & Russo“, talentingi di-
zaineriai pasiekė svaiginantį pasisekimą - britų 
prekės ženklas pirmąkart per pastaruosius 100 
metų neseniai gavo teisę dalyvauti Paryžiaus 
aukštosios mados savaitėje.

laisvalaikis 2 0 1 7  l i e p o s  2 120
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Įspūdingos detalės - įmantrūs 
ilgaauliai, galvos apdangalai  
su dirželiais po smakru

Kolekcijoje - itin daug seksualių ir 
nuogą kūną atidengiančių modelių
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Šilkas, krepas, organza gausiai puošti topazais, 
perlais, kristalų siuvinėjimais

Parengė Jurga drungilaitė
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grožio paletė

Auksinis žvilgsnis

Mados dizainerio Žano Polio Gotjė (Jean Paul Gaultier) 2017 m. rudens kolek-

cijos modeliams žengus ant podiumo, žiūrovų žvilgsnius patraukė išskirtiniai vei-

do aksesuarai, įkvėpti genčių meno ir puošybos. Masyvūs papuošalai apraizgė 

modelių veidą, tačiau ne mažiau nei aksesuarai auksu spindėjo ir modelių plaukų 

sklastymai bei akių vokai. Toks įvaizdžio sprendimas sufleruoja apie dar vieną 

tendenciją, kuri bus madinga kitų metų rudenį. Kadangi vienos madingiausios 

spalvos pasaulio makiažo meistrai neišskiria, bene ryškiausia tendencija - metalo 

spindesys. Populiarūs bus įvairūs metalo atspalviai, tačiau ant podiumo populia-

riausias - aukso. Vizažistai siūlo rinktis ne tik subtilų akies kontūrą ar detalę, bet 

visą voką padengti auksu. Pasirinkus tokį akių makiažą, prie jo dažniausiai derina-

mos neutralios, šviesios ar vadinamojo „nude“ atspalvio lūpos. 
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grožio paletė

Laidos KK2 vedėja Justė ŽičKutė (23) atskleidė, 
kaip puoselėja savo išvaizdą, kaip jos grožio rutiną 
pakoregavo darbas televizijoje ir be kokių priemonių 
ji neapsieina. 

Prie veidrodžio Praleidžiu

nedaug laiko, ypač vasarą. Dėl eteriui skirto grimo oda 
pavargsta, tad vasarą stengiuosi neslėpti jos po makiažo 
sluoksniu ir leisti pailsėti. Geriausias odos draugas šil-
tuoju laikotarpiu - kremas su apsauga nuo saulės, kurį 
naudoti rekomendavo kosmetologė. Anksčiau tikėjau mi-
tu, kad naudodama kremą su SPF neįdegsiu, tačiau pa-
stebėjau, kad kuo daugiau juo tepuosi, tuo mano įdegis 
gražesnis ir lygesnis, o nauda grožiui akivaizdi, todėl ir 
kitus skatinu į šią priemonę nenumoti ranka.

Savo koSmetinėS neįSivaizduoju be

prausiklių odai. Šiuo metu man svarbiau turėti sveiką 
odą nei slėptis po dekoratyvine kosmetika. Tiesa, anksčiau 
dariau klaidą ir prausiklius naudojau tik eidama miego-
ti ar kai reikėdavo nusivalyti makiažą, dabar be jų neįsi-
vaizduoju nei savo ryto, nei vakaro. Jei vis dėlto reikėtų 
pasirinkti vieną dekoratyvinės kosmetikos priemonę, pa-
sirinkčiau skaistalus - manau, kad esu dar jauna, tad 
man užtenka tik šiek tiek paryškinti skruostus, kad veidas 
atrodytų skaistesnis ir gyvesnis. 

daugiauSia dėmeSio Skiriu

odos priežiūrai. Stengiuosi nepamiršti svarbiausių kas-
dienių priežiūros taisyklių - žiemą odą daugiau maitinti, 
vasarą - drėkinti, pasitepti kremu nuo saulės ir pan. Pra-
dėjusi dirbti KK2 supratau, kad daug grimo veido odai 
ne į naudą, ji buvo išsausėjusi, tad pradėjau ir reguliariai 
lankytis pas kosmetologę. 

nemažą įtaką grožiui daro

mityba. Prieš kelerius metus svėriau kone 10 kg daugiau, 
tad laikausi griežto režimo ir kliaujuosi tvirta valia. Turiu 
pripažinti, kad saldumynai - mano didžiausia silpnybė, 
sunkiai atsispiriu ir močiutės cepelinams ar picai, tačiau 
vadžias paleidžiu tik viešėdama pas artimuosius. Nesveiku 
maistu stengiuosi nepiktnaudžiauti, nes tai ne į naudą ir 
mano savijautai. Žinoma, galėčiau išgerti kiek daugiau 
vandens, nes nelabai mėgstu jį tiesiog gurkšnoti. Mieliau 
renkuosi arbatą ar stengiuosi valgyti daug daržovių.

grožio Procedūrų 
esu bandžiusi nedaug, be to, nemanau, kad mano amžiui 
daug reikia. Apsilankymų pas kosmetologę metu išban-
džiau veido kaukę su pieno rūgštimi, kuri man tinka ir 
patinka, o efektas - akivaizdus. Grįžusi pas tėvus prašau, 
kad iškūrentų pirtį, - tikiu, kad tai labai paprastas, bet 
efektyvus būdas palepinti odą. 

Šiuo metu kvePinuoSi

CHLOE kvepalais, kuriuos man padovanojo tėvai uni-
versiteto baigimo proga. Juokauju, kad esu chameleonas, 
mėgstantis dažnai keisti kvepalus. Dažniausiai neperku 
didelio buteliuko kvepalų, o vos jis pasibaigia - ieškau 
naujo kvapo.

grožio štrichai

Ju
st

ės
 Ž

ič
ku

tė
s

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ



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

kokie ledai sveikiausi?

Mitybos specialistė ir dietologė Toma Dve-
lytė sutinka, kad ledai karštą vasaros dieną 
vilioja ne vieną, tačiau, anot jos, reikėtų nepa-
miršti, kad tai desertas, kuriame dažnai slepia-
si visos dienos cukraus norma. todėl prieš per-
kant ledus specialistė rekomenduoja atidžiai 
perskaityti pakuotę, o jei yra galimybė, ledus 
gamintis patiems iš šviežių vaisių bei uogų. 

- Kokiems ledams reikėtų skirti prio-
ritetus, o kurių geriau vengti?

- Reikėtų rinktis ledus, kuriuose mažiau-
siai cukraus ir riebalų. Kalorijų atžvilgiu tin-
kamiausi yra vaisiniai ledai, tačiau juose yra 
pakankamai cukraus, todėl ir tų pačių vaisinių 
ledų antsvorio neturintiems žmonėms užten-
ka vienos porcijos per dieną. Tinkamiausi le-
dai yra pagaminti iš natūralių produktų, ku-
riuose nebus rafinuotų riebalų ar rafinuoto 
cukraus. Tokius ledus galime pasigaminti pa-
tys, prireiks vos vieno šaldyto banano ir sau-
jelės šviežių uogų, apšlakstyti keliais lašais 
klevų sirupo ar medumi. Nereikia pamiršti, 
kad ledų porcija atitinka paros rekomenduo-
jamo cukraus normą, todėl rinkdamiesi ledus, 
kurie yra pagaminti iš natūralių vaisių ar uo-
gų, o ne iš sulčių ar grietinėlės, kartu su jais 
gausime ir maistinių skaidulų bei antioksi-
dantų. 

- Į ką reikėtų atkreipti dėmesį skai-
tant ledų sudėtį? 

- Cukrų ir riebalus. Peržvelgus parduoda-
mus ledus, rasti tuos, kuriuose yra mažai cuk-
raus ar riebalų, bus šioks toks iššūkis. Todėl 
rinktis reikia tuos, kuriuose jų yra mažiausia. 

- Kokių priedų reikėtų vengti? 
- Sintetinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų, 

konservantų. Puikūs ledų margintojai yra 
šviežių uogų tyrė, burokėlių, špinatų sultys, 
smulkinta ciberžolė ar matcha arbata, neke-
pintos (raw) kakavos milteliai. 

- Ar visada ledai, pagaminti namuose, 
bus sveikesni už pirktinius? 

- Namuose pagamintuose leduose nebus 
sintetinių priedų ar konservantų, tačiau jie ga-
li būti „netyčiomis” pagardinti per dideliu cuk-
raus, sirupo ar medaus kiekiu, taip pat „netyčia” 
gali būti persistengiama gaminant pieniškus 
ledus, naudojant gausų kiekį grietinėlės, rieba-
lų ir dar patiekiant juos trapiame naminiame 
vaflyje, kuriame riebalų tikrai netrūksta.

- Kiek ledų galima suvalgyti, nepikt-
naudžiaujant savo sveikata? 

- Natūralius ledus, pagamintus iš šviežių 
uogų ar bananų, valgykite kasdien (iki 200 ml). 
Kaip ir minėjau, organizmui suteiksite ir nau-
dingųjų maistinių skaidulų, vitamino C ir an-
tioksidantų bei „užpildysite” per dieną reko-
menduojamo suvalgyti vaisių kiekio skyrelį. 
Natūralius ledus, pagamintus iš riešutų, rin-
kitės rečiau, du kartus per savaitę, nes juose 
yra pakankamai riebalų (augalinių), tačiau gau-
su vitamino E, seleno, magnio, B grupės vita-
minų. O pirktinius ledus rinkitės tik kartą per 
savaitę. Geriausias būdas atsigaivinti vasarą - 
gerti pakankamai vandens. 

Tomos dvelyTės ledų 
recepTas

1 litrui ledų reikės:
l 500 ml kokoso pieno (neskiesto)
l 3 bananų
l 200 g anakardžių riešutų
l 1 citrinos
l grūdelių iš vanilės lazdelės
l juodojo šokolado (pagaminto tik iš kakavos 
produktų)
l 4 valg. š. klevų sirupo
l 1 valg. š. nerafinuoto kokoso aliejaus

Gaminimas:

Į trintuvą sudėkite ingredientus: ko-
koso pieną, 4 valg. š. klevų sirupo, vani-
lės grūdelius (1/4 arb. š.), bananus ir 
100 g anakardžių riešutų, 1 valg. š. ko-
koso aliejaus, 1 citrinos sultis. Viską ge-
rai išplakite.

Sausoje keptuvėje apskrudinkite li-
kusius anakardžių riešutus. Juodąjį šo-
koladą susmulkinkite į smulkius gaba-
liukus. 

Jei šaldysite šaldymo kameroje, su-
pilkite išplaktus ledus į formą, užbarsty-
kite šokoladu ir riešutais. Šaldymo ka-
meroje sustingsta maždaug per porą va-
landų.

Jei šaldysite su ledų gaminimo apa-
ratu, riešutus ir šokoladą suberkite tik 
patiekdami. ledų šaldymo aparatas le-
dus sušaldo per 15 minučių. 

SKONIO KODAS

Reikėtų sutikti, kad šaltas saldžių ledų rutuliukas ne tik atgaivins karštą dieną, bet ir 
pakels nuotaiką lietingą vasaros popietę. Todėl nepriklausomai nuo oro tai desertas, 
kuriam retas kuris gali atsispirti. Tik ar žinojote, kad liepos mėnuo yra paskelbtas Tarp-
tautiniu ledų mėnesiu, o trečiasis liepos sekmadienis - Tarptautine ledų diena? „Lais-
valaikis“ aiškinosi, kada atsirado ledai, kokie yra sveikiausi, kiek jų galima suvalgyti ir 
kaip jų patiems pasigaminti. 
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n Tiksliai sunku pasakyti, kada ir kur atsirado ledai. Anot istorikų, dar Aleksandras Didysis mėgdavo valgyti sniegą, pagardintą vaisių sultimis ar medumi. Tačiau tikrieji ledai ar bent tai, į ką panašus dabartinis šerbetas, į Europą  atkeliavo XIII a. pabaigoje. Jų receptą į Italiją atvežė keliautojas Markas Polas (Marko Polo), kai grįžo iš tolimos  ekspedicijos po Kiniją. Istorikai spėja, kad šis receptas virto tikraisiais ledais tik XVI a. Manoma, kad tokiu pačiu metu, o gal ir anksčiau, ledus išrado ir anglai, mat dar karalius Karolis I mėgavosi desertu, pavadintu „kreminis ledas“. Panašus šaldytas desertas 1553 m. buvo pristatytas ir Prancūzijoje. Vis dėlto plačiajai publikai ledai tapo prieinami tik 1660 m., kai sicilietis virėjas Frančeskas Prokopijas (Francesco Procopio) sugalvojo ledų receptą, artimiausią tam, pagal kurį ledai gaminami ir šiandien. 

isTorija

Ledai: kaip išrinktųjų privilegija  tapo visų mėgstamu desertu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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SKONIO KODAS

Ledai: kaip išrinktųjų privilegija  tapo visų mėgstamu desertu

n Daugiausiai ledų suvartoja JAV gyventojai. Per 
metus čia vienas žmogus vidutiniškai suvalgo apie 
22 litrus ledų.
n Populiariausi ledai yra vaniliniai, po jų eina 
šokoladiniai, braškiniai ir kiti.
n Be tradicinių skonių, ledų yra ir labiau egzotinių - 
krokodilo kiaušinių, krūties pieno, vištienos, kumpio, 
rūkytos lašišos, aštuonkojo, česnakų ir arklienos 
skonių, krienų, antienos kepenėlių pašteto, omaro, 
wasabi krienų, mėlynojo sūrio ir sūrainio skonių ledų. 
n Vaflinės ledų stiklinaitės buvo išrastos tik 1904 m. 
JAV, kai ledų prekeiviai mugėje išnaudojo visas 
popierines stiklinaites ir paprašė šalia esančio vaflių 
fabriko jiems padėti ir padaryti stiklinaites iš vaflių.
n Rinkos analitikai ištyrė, kad ledų pardavimas 
gerokai išauga karo ir okupacijos metu.
n Lietuvoje visų laikų populiariausi - vaniliniai ir 
kakaviniai ledai, plombyras. Vien per pirmąjį šių 
metų pusmetį nupirkta daugiau kaip 7 mln. šių ledų 
porcijų, kai vidutiniškai per metus jų nuperkama net 
16 mln. porcijų. 
n Vasarą Lietuvoje pirkėjai dažniau renkasi lengves-
nius - vaisinius ledus ar šerbetus, jų vasarą parduo-
dama apie 0,5 mln. porcijų. 
n Vasarą lietuviai dažniau į rankas ima ledus vafliuose, 
o šaltuoju metų laiku - ledus dėžutėse ir kibirėliuose.
n Vasarą Lietuvoje ledų nuperkama beveik dvigubai 
daugiau nei likusiais metų laikais kartu sudėjus ir net 
7 kartus daugiau nei žiemą.

Įdomūs faktai

Vaniliniai ledai. Kai kurie gali jus 
priimti kaip truputį primityvią asmenybę, bet 
jie tiesiog nesupranta klasikinio grožio. Jūs 
vertinate aukštą kokybę ir minimalizmą. 
Esate kantrus ir nestresuojantis žmogus. Mo-
kate rasti ramybę bei balansą kasdienybėje 
ir džiaugtis gyvenimu šią akimirką.

ŠoKoladiniai ledai. Jūs mėgauja-
tės gyvenimu ir meile sau. Nors turite tvirtą 
savo nuomonę, esate atviri naujoms idėjoms 
ir įvairioms patirtims. Jūsų namai yra jau-
kūs ir šilti, o virtuvėje dominuoja daugybė 
virtuvinių įrankių, kuriuos jums atvežė 
draugai iš įvairių pasaulio kampelių. 

BraŠKiniai ledai. draugai jus api-
būdina kaip ištikimą ir energingą asmenybę. 
Jūs visada esate tas, kuris neatsisakys išeiti 
papramogauti po darbų ar studijų, nors die-
na buvo ilga ir varginanti. Jums patinka 
sportuoti lauke ir jaučiate didelę simpatiją 
gyvūnams. 

KaVos sKonio ledai. Esate intra-
vertas, kurį dažnai galima sutikti kokioje 
mieloje kavinukėje skaitantį knygas. Jums 

patinka būti su savimi. Idealus vakaras 
jums - ilgas pasivaikščiojimas su draugu 
ar kolega, malonus pašnekesys apie gyve-
nimą. 

KaraMElINIaI lEdaI. Jūs turite 
įvairialypę sielą. didelė tikimybė, kad jums 
patinka joga, meditacija ir darbas, kuris kas-
dien suteikia iššūkių. Jums patinka katinai, 
o jūsų spintoje tikriausiai dominuoja juodi 
drabužiai. Nors kai kurie gali su jumis jaus-
tis nepatogiai, iš tiesų esate rūpestingas ir 
netgi drovus žmogus. 

PIstacIJų sKoNIo lEdaI. Iš pirmo 
žvilgsnio galite pasirodyti santūrus žmogus, 
bet iš tiesų esate stipri, unikali ir kūrybinga 
asmenybė. Galbūt iki šiol gyvenate mieste, 
bet visada svajojote persikelti į užmiestį, kur 
galėtumėte užsiimti sodininkyste. 

ŠerBetas. Esate sveiko gyvenimo bū-
do propaguotojas. Klausote savo organizmo 
ir gerbiate save net tuomet, kai kiti iš to juo-
kiasi. Namuose jums patinka turėti daug 
augalų, patinka žaluma ir nemėgstate dide-
lio triukšmo.

ką apie jus pasako mėgstamų ledų skonis?
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namams

Per du darbo dešimtmečius salonai ir internetinė parduotuvė 
www.baldainamams.lt sukaupė nemenką patirtį ir, pasak Egidi
jaus Gesevičiaus, bendradarbiauja su 80 skirtingų užsienio baldų 
gamintojų  italų kompanija „Camelgroup“, „Kler“, vokiška ko
kybe garsėjančia įmone „Nobilia“ ir kt. „Visi tinklo „Baldai na
mams“ partneriai siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį, 
yra patikimiausi užsienio šalių gamybos ir prekybos lyderiai“,  
sakė E.Gesevičius. 

Salonai „Baldai namams“ ir internetinė parduotuvė www.bal-
dainamams.lt siūlo platų klasikinių ir modernių baldų asortimen
tą, kurį sudaro:

n minkštieji odiniai ir gobeleniniai baldai (galima pasirinkti 
iš 120 skirtingų odos ir daugiau nei 100 gobeleno rūšių),
n valgomojo, 
n miegamojo,
n virtuvės.
„Kad jūsų namai taptų jaukesni ir patogesni, salonų tinklas 

siūlo ne tik itin kokybiškus baldus, bet ir profesionalų bei kvali
fikuotą aptarnavimą, interjero parinkimą, siūlo baldus, atitinkan
čius jūsų norus ir poreikius, taip pat užtikrina kompetentingų 
specialistų konsultacijas pasirenkant ir projektuojant baldus“,  
sakė Paulius Gesevičius. Baldai pristatomi visoje Lietuvoje, jei 
reikia, profesionalūs darbuotojai juos ne tik pristatys, bet ir su
rinks, o nutikus nenumatytiems įvykiams suteiks baldų restau
ravimo paslaugas. P.Gesevičius primena, kad baldus galima įsi
gyti išsimokėtinai. 

nuo kokybės iki jaukumo
„Baldai namams“ -

Salonai „Baldai namams“ jau daugiau nei 20 metų dirba tam, kad kiekvieno iš jūsų namai būtų jaukūs, stilingi ir išskirtiniai,  
atitinkantys jūsų poreikius bei pageidavimus. Ilgametę patirtį turintis prekybos tinklas sėkmingai dirba Lietuvoje ir už jos ribų.

Salonai „Baldai namams“ yra: 

Savanorių pr.180, Vilnius 

Savanorių pr.192B, Kaunas 

Dubysos g.19, Klaipėda 

Tilžės g.225, Šiauliai 

Daugiau informacijos ir internetinė 

parduotuvė „Baldainamams.lt“.
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Parengė eimantė juršėnaitė

kaunas, savanorių pr.192B, kaunas@baldainamams.lt, www.baldainamams.lt
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Galimybės

Algirdas Daunoravičius, VšĮ Vilniaus Je-
ruzalės darbo rinkos mokymo centro profe-
sijos mokytojas, teigia, kad suvirintojo spe-
cialybę žmonės dažniausiai renkasi dėl dide-
lės paklausos darbo rinkoje. Anot jo, darbas 
yra labai įdomus ir kūrybingas. Vienas iš 
veiksnių, kodėl žmonės renkasi būtent jų 
cent rą, tai moderniausia Lietuvoje suvirinimo 
bazė bei aukštos kvalifikacijos mokytojai.

Dažnas įsivaizduoja, kad, įgijus suvirinto-
jo specialybę, laukia darbas prie staklių, ta-
čiau mūsų pašnekovas skuba šį mitą paneig-
ti: „Mūsų mokiniai, baigę mokymus, dirba 
įvairiuose inžinerinės pramonės ir statybos 
sektoriuose, t.y. nestandartinių metalo gami-
nių gamybos įmonėse, dujotiekių statybose, 
statybinių konstrukcijų gamyboje.“

Kiekvienais metais vien VšĮ Vilniaus Je-
ruzalės darbo rinkos mokymo centre suvirin-
tojų specialybei besiruošiančių mokinių skai-
čius išauga maždaug 7 procentais.

Mokytis ir įgyti kvalifikaciją 
kviečiama nemokamai

Jau šių metų rudenį VšĮ Vilniaus Jeruza-
lės darbo rinkos mokymo centre naujus 
mokslo metus pradės pirmoji suvirintojo mo-
dulinės profesinio mokymo programos grupė. 
Dvejus metus trunkančią mokymosi progra-
mą visiškai finansuoja Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerija siekdama ska-
tinti labai trūkstamų šios srities aukščiausios 
kvalifikacijos specialistų parengimą.

Pasak Jurgitos Bražinskienės, minimo 
mokymo centro direktoriaus pavaduotojos, 
suvirintojo modulinė mokymo programa, ku-
ri finansuojama valstybės lėšomis, sudarys 
didesnes galimybes darbo rinkai parengti taip 
reikiamų suvirintojų. Galima džiaugtis, kad 
valstybiniu požiūriu žengiami ilgai laukti 
žingsniai stiprinant ir skatinant profesinio 
mokymo sritį - finansavimas yra svarbus pro-
fesinį mokymą skatinantis veiksnys.

Pasak VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 
mokymo centre suvirintojo specialybę įgiju-

sio Justino Lipnickio, pradėjus mokytis ir 
dirbti pameistrystės būdu uždirbama mažiau, 
tačiau tai natūralu - mat besimokant darbo 
valandų dirbama mažiau. Tačiau baigus moks-
lus jau turima aukštesnė kvalifikacija ir darbo 
įgūdžiai, sugebama sukurti daugiau vertės ir 
atlyginimas sparčiai kyla. Vienus metus dir-
bančio suvirintojo atlygis rinkoje gali siekti 
net 1600 eurų atskaičius mokesčius.

Mokymas vyksta Suvirinimo sektorinia-
me praktinio mokymo centre, kuriame su-
komplektuota unikali įranga, leidžianti pa-
rengti aukštos kvalifikacijos suvirintojus. Su-
teikiamos visos galimybės išmokti kokybiškai 
ir teisingai atlikti darbus visais suvirinimo 
procesais - MMA (elektrodais), TIG (argonu), 
MIG/MAG (pusautomačiais) ir dujomis, savo 
darbe pritaikant modernias suvirinimo tech-
nologijas.

visi besimokantieji - įdarbinami

Mokymas organizuojamas pameistrystės 
forma - mokiniai dar iki mokymo pradžios 
turi galimybę pabendrauti su potencialiais 
darbdaviais - inžinerinės pramonės įmonė-
mis. Mokymo metu sudaromos mokymo ir 
darbo sutartys. Didesniąją mokymo proceso 
dalį sudaro praktinis mokymas, mokiniai ne-
mokamai aprūpinami darbo įrankiais ir dra-
bužiais. Baigus mokymo programą, specialis-
tas turi galimybę likti dirbti įmonėje, kurioje 
įgijo neįkainojamos patirties.

Įmonės taip pat palankiai vertina siūlomas 
modulines profesinio mokymo programas. 
„Moduliniu mokymo principu specialistai pa-
ruošiami ne tik kaip puikūs suvirintojai, tačiau 
jie taip pat turi galimybę įgyti komandos ly-
derių gebėjimų - tereikia pasirinkti tam skir-
tą modulį“, - sako Algirdas Daunoravičius.

„Pameistrystės būdas labai tinkamas tiek 
darbdaviams, tiek pameistriams. Pameistrys, įgi-
jęs pagrindus mokymo centre, pritaiko žinias 
darbo vietoje. Darbdaviams tai taip pat priimtinas 
būdas, nes pameistrys įgyja įgūdžių, reikalingų 
specifinei darbo vietai“, - papildo pašnekovas.

Nuo 2020 m. įprastų programų nebeliks - 
tik modulinės, kurios suteiks galimybę mo-
kytis visą gyvenimą. Tai, kad programa mo-
dulinė, reiškia galimybę mokytis atskirais 
moduliais, užtikrinant mokymosi tęstinumą 
siekiant įgyti kvalifikaciją.

Galimybė įgyti  
tarptautinę kvalifikaciją

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mo-
kymo centre suvirintojo modulinę mokymo 
programą pasirinkusiems mokiniams bus su-
daromos galimybės lygiagrečiai įgyti tarptau-
tinę suvirintojo kvalifikaciją. Pasak darbo 
paieškos specialistų, šiandien darbo rinkoje 
deramai gali konkuruoti tik turintieji pasau-
liniu mastu pripažįstamą išsilavinimą - tokių 
darbuotojų ieško ir Lietuvos bei užsienio įmo-
nės, kurios parduoda savo paslaugas bei ga-
minius Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.

Minėto mokymo centro atstovas Algirdas 
priduria: „Tarptautinius standartus atitinkan-
ti suvirintojo kvalifikacija pirmiausia atveria 
galimybę būti pripažintiems visame pasauly-
je. Tai reiškia, kad Lietuvoje pagal tarptauti-
nius reikalavimus parengtas specialistas pri-
sijungia prie harmonizuotos pasaulinės suvi-
rintojų kvalifikacijos sistemos ir jo Lietuvoje 
įgyta kvalifikacija pripažįstama daugelyje pa-
saulio valstybių.“

Susidomėjusieji galimybe įgyti suvirinto-
jo kvalifikaciją ir turintieji vidurinį išsilavini-
mą kviečiami registruotis į mokymus. Priė-
mimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų asociacijos bendram priėmimui organi-
zuoti (LAMA BPO) sistemą iki 2017 m. rug-
pjūčio 31 d.

Užs.400

karjera vilioja jaunimą
Suvirintojo 
Ne pirmus metus girdime, kad Lietuvos darbo rinkoje itin trūksta inžinerinių profe-
sijų atstovų, todėl visi profesinių mokyklų absolventai greitai išgraibstomi. Darbo 
paieškos specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad pastarieji daugelį aukštųjų absol-
ventų lenkia ir savo atlyginimu, nes darbdaviai pasiruošę siūlyti didesnį atlygį geram 
inžinieriui ar suvirintojui, o ne lingvistui ar praktikos neturinčiam vadybininkui.

Išsamesnė informacija apie mokymosi galimybes  

www.mokymas.eu

Tel. (8-5) 269 73 69, mob. (8-646) 20 976

El.p. registracija@mokymas.eu

Straipsnis finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, skirtomis įgyvendinti projektą „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrių(-ų) mokymas ir pameistrystės 
populiarinimas“, Nr.2015-1-LT01-KA202-013415. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Įdomybės

Tiek daug svajonių automobilių vienoje vietoje galima pamatyti Automobilių pasaulio  
muziejuje Briuselyje (Belgija). Čia „Ferrari“ 70 metų jubiliejaus proga pristatyta „Ferrari“ 
automobilių paroda, veiksianti iki rugsėjo mėnesio.

Paroda jubiliejui

EPA-Eltos nuotr.

 aukcione - Mėnulio dulkės

Viename Niujorko aukcionų bus ga-
lima įsigyti Mėnulio dulkių, kurias su-
rinko pirmą kartą Mėnulyje išsilaipinęs 
JAV astronautas Nylas Armstrongas (Ne-
il Armstrong). N.Armstrongo surinktos 
Mėnulio dulkės ir keli akmenukai, lai-
komi nedideliame sandariame maišelyje, 
vertinami nuo 2 iki 4 mln. JAV dolerių. 
Tai - tik pora daiktų iš serijos su kosmo-
su susijusių objektų, kuriuos aukcionų 
namai „Sotheby’s“ siūlė įsigyti pažymė-
dami 48-ųjų pirmojo žmogaus išsilaipi-
nimo Mėnulyje metinių sukaktį. Šis is-
torinis įvykis minimas liepos 20 dieną.

Be kita ko, aukcione buvo parduoda-
mas ir dokumentuotas skrydžio planas, 
kurį astronautai naudojo grįždami į Žemę. 
2012 metais miręs N.Armstrongas buvo 
pirmasis Mėnulyje išsilaipinęs žmogus.

Buriuotojas rekordiniu 
greičiu įveikė atlantą

49 metų prancūzų buriuotojas rekor-
diniu greičiu įveikė Atlantą. Tomas Ko-
vilis (Thomas Coville), plaukdamas be 
palydos, atstumą nuo JAV iki Europos 
įveikė per mažiau nei penkias dienas.

Jo kelionė užtruko lygiai keturias die-
nas, 11 valandų ir 10 minučių. T.Kovilis 
išplaukė iš Niujorko ir šeštadienio vakarą 
savo laivu „Sodebo Ultim“ pasiekė Lizar-
do kyšulį Didžiosios Britanijos pakrantėje.

Rekordas, kurį pagerino T.Kovilis, 
buvo pasiektas tik prieš tris dienas ir pri-
klausė jo priešininkui bei konkurentui 
Fransiui Žuajonui (Francis Joyon). Šiam 
Atlantas pakluso per 5 dienas, 2 valandas 
ir 7 minutes.

T.Kovilis yra rekordų kolekcionierius. 
Prieš septynis mėnesius jis pasiekė rekor-
dą pats vienas apiplaukdamas pasaulį: 
kelionei aplink Žemės rutulį jam prirei-
kė 49 dienų, 3 valandų ir 4 minučių. 
Ligšiolinį rekordą jis viršijo aštuoniomis 
dienomis. Iš viso prancūzas per savo bu-
riavimo karjerą pasiekė 17 rekordų.

truMpai
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MEDIKAI PACIENTĖS AKYJE 
RADO 27 KONTAKTINIUS LĘŠIUS

Britų medikai vienos pacientės akyje ra-
do 27 kontaktinius lęšius. Moteris buvo nu-
stebinta radinio lygiai taip pat, kaip ir gydy-
tojai, žurnalui „Optometry Today“ sakė me-
dikė Rupal Morcharija (Rupal Morjaria).

Moteris esą lęšių nepasigedo. 67 me-
tų pacientė į kliniką netoli Birmingamo 
atvyko operuotis kataraktos. Taikydami 
gydymą, medikai jos akiduobėje pradžio-
je pastebėjo „melsvą masę“ - paaiškėjo, 
kad tai 17 kontaktinių lęšių. Dar dešimt 
lęšių aptikta per vėlesnį tyrimą. „Nė vie-
nas mūsų iki šiol nebuvome to matę. Mes 
tikrai stebėjomės, kad pacientė nieko ne-
pastebėjo“, - pasakojo R.Morcharija.

Gydytojų duomenimis, moteris 35 
metus naudojo mėnesinius lęšius.

PAAUGLĖ DUKART PER SAVAITĘ 
LAIMĖJO LOTERIJOJE

Paauglė iš JAV Kalifornijos valstijos 
džiaugėsi du kartus per savaitę loterijose 
laimėjusi didžiulius piniginius prizus.

19 metų Rosa Dominges (Rosa Do-
minguez), degalinėje nusipirkusi 5 dole-
rius kainuojantį nutrinamą loterijos bi-
lietą, laimėjo 555 tūkst. 555 dolerius. 
Laimėjusi mergina teigė susinervinusi ir 
pradėjusi verkti. Po kelių dienų R.Domin-
ges kitoje degalinėje nusipirko dar vieną 
5 dolerius kainuojantį nutrinamą loteri-
jos bilietą ir laimėjo 100 tūkst. dolerių.

Iš viso mergina per savaitę loterijose 
laimėjo 655 tūkst. 555 dolerius.

KAIP REGISTRUOTĄ  
PRIDAVĖ ALAUS SKARDINĘ

Į kelionę lėktuvu išsiruošęs australas 
kaip registruotą bagažą oro uoste pridavė ne 
lagaminą ar rankinę, o vieną vienintelę 
alaus skardinę. Personalas Melburno oro 
uoste negalėjo atsistebėti, kai keleivis Dynas 
Stinsonas (Dean Stinson) prie registracijos 
stalo ištiesė „Emu Export“ markės alaus 
skardinę. Tačiau ši buvo be problemų priim-
ta. Prie skardinės buvo pritvirtinta bagažo 
etiketė ir ji pakrauta į lėktuvą. Po nusileidi-
mo D.Stinsonas savo skardinę, kaip įprasta 
bagažui, atsiėmė prie bagažo išdavimo kon-
vejerio. „Man tai atrodė be proto puiku“, - 
sakė keleivis, kurio alaus skardinė po skry-
džio buvo „nepriekaištingos būklės“.

Oro bendrovė „Quantas“ šios akcijos 
komentuoti nepanoro. Saugumo sumetimais 
skysčių įsinešimas į lėktuvą rankiniame 
bagaže yra griežtai reglamentuojamas. 

TRUMPAI

ĮDOMYBĖS

Savito stiliaus 
kavinės Hanojuje

Kava - vienas populiariausių gėrimų Ha-
nojuje (Vietnamas). Tad nenuostabu, jog šalia 
įprastinių kavinių atsidaro vis daugiau ir dau-
giau įvairiausio stiliaus kavos gėrimo vietų: 
bibliotekose, parduotuvėse, valyklose, kirpyk-
lose. Formuojasi savita kavos gėrimo kultū-
ra - gerti kavą susirenkama bet kuriuo paros 
metu, o kavinės tampa vieta, kur susirenkama 
bendrauti su draugais, paaugliai prisėda nau-
dotis socialiniais tinklais išmaniuosiuose te-
lefonuose. Kartais kavinukė tampa savitu biu-
ru, kur dirbama ir bendraujama su kolegomis. 
Kavos puodelis Hanojuje kainuoja nuo vieno 
iki penkių dolerių.

Savito stiliaus 

Populiarioji kiaušinių kava 
(„ca phe trung“), patiekiama 
ir karšta, ir šalta

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Smaragdinė Slovėnijos gražuolė
Europos sodu vadinama mažutė Slovėnija, garsėjanti savo kurortais ir nuostabaus grožio gamta, turi ir turistus 

itin traukiančią upę Sočą. Soča - 140 km ilgio upė, tekanti iš Trentos slėnio Julijaus Alpėse, pro aukščiausią Slovėni-

jos kalną Triglavą (2864 m) per Vakarų Slovėniją, įteka į Triesto įlanką Adrijos jūroje ties Italijos miestu Monfalkone 

(Italijoje upė vadinama Isonzo upe). Upę ypač vertina vandens turistai, mėgstantys įvairiausias vandens pramogas. 

Slovėnijoje Sočą kartais vadina „Smaragdine gražuole“ dėl ryškiai žalio vandens. Sakoma, kad Soča yra viena iš ne-

daugelio pasaulio upių, kurių vanduo per visą upės ilgį lieka tokios spalvos. Soča yra vadinama ne tik viena gražiausių, 

bet ir viena švariausių upių Europoje. Dar ji žinoma dėl joje gyvenančios unikalios upėtakių rūšies - marmurinio upė-

takio Salmo marmoratus. Šie upėtakiai gyvena Sočos aukštupyje ir intakuose.

kaleidoskopas

Berlyne - žaliųjų zonų mada
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kaleidoskopas

Viena gražiausių ir švariausių upių Europoje - Soča
EPA-Eltos nuotr.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Berlyne sparčiai plečiasi žaliosios miesto zo-
nos ir daugėja žmonių, užsiimančių sodo ir daržo 
darbais mieste. Savivaldybių ar įmonių adminis-
tracija, kaip, pavyzdžiui, maitinimo įmonė 
„Vattenfall“, net išskiria tam tikslui žemės, kur 
miestiečiai laisvai gali auginti daržoves, gėles bei 
mėgautis sodo darbais ir poilsiu žaliojoje zonoje.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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ištirpti priverčianti  
muzikos elito dama

Bliuzo, R&B, džiazo dainininkė ir dainų 
autorė Toni Lin Vašington iš Bostono šiemet 
švęs garbingą 80 metų jubiliejų! Ilgą ir legen-
domis apipintą scenos patirtį turinti atlikėja 
septynis kartus buvo nominuota „Blues Music 
Award“, o 1999 m. „Boston Blues Festival“ 
pelnė apdovanojimą už viso gyvenimo pasie-
kimus. Keturis dešimtmečius besitęsianti dai-
nininkės karjera yra tiesiogiai susijusi su R&B 
istorija, apimant turus ir pasirodymus su šio 
žanro muzikos gigantais Džeki 
Vilson (Jackie Wilson), duetu 
„Sam&Dave“ bei kt.

Atlikėja 1992 m. kartu su 
Briusu Bersu (Bruce Bears) 
suformavo kolektyvą „Toni 
Lynn Washington Band“, kuris 
greitai įtvirtino vienos stipriau-
sių vietinių bliuzo ir R&B gru-
pių reputaciją. Debiutinis albu-
mas „Blues and Midnight“ (1995 m.) sulaukė 
daugybės entuziastingų atsiliepimų, pelnė dvi 
„W.C.Handy Awards“ nominacijas, „NAIRD 
Awards“ apdovanojimuose „Soul Album of 
the Year“ vardą ir užtikrino teisėtą vietą tarp 
moterų atlikėjų elito. Įrašas tapo tikra sensa-
cija nacionalinėje arenoje - T.L.Vašington at-
sidūrė dėmesio centre ir buvo pripažinta di-
džiausiu vokaliniu lobiu bliuzo scenoje.

Ši scenos deivė visuomet žavi didingu, 
emocingu bei jausmingu vokalu, perkeliančiu 
klausytojus į ypatingą ir dvasingą vietą, kuri, 
pasak „Boston Magazine“, „privers jus ištirp-
ti“. T.L.Vašington yra išleidusi keturis soli-

nius albumus, o jos dar 1955 m. kartu su pro-
diuseriu Edvardu Franku (Edward Frank) 
įrašytas singlas „Dear Diary“ pateko į muzi-
kos hitų TOP-50.

Geidžiamiausias saksofono virtuozas

Saksas Gordonas yra vienas ryškiausių, 
niekam nuobodžiauti neleidžiančių saksofo-
nininkų. Sukaupęs ilgametę patirtį ir pasi-
žymėdamas neprilygstama energija, atlikėjas 
naujam gyvenimui prikelia bliuzą, jausmin-
gas balades, soul, svingo muziką, įpučia gy-
vybę Amerikos R&B tradicijoms. Nepapras-

tai drąsus, ekstremaliai ekspresyvus bei ro-
keriškas jo saksofonas dažnai balansuoja ties 
nuostabaus chaoso riba.

S.Gordonas yra tarp geidžiamiausių sak-
sofonininkų įrašų studijose, klubuose ir kon-
certų salėse visame pasaulyje. Jį galima iš-
girsti daugiau nei šimte kompaktinių plokšte-
lių kartu su klasikinio bliuzo, džiazo ir R&B 
stiliaus atlikėjais. Nepaprastas gebėjimas 
„žaisti“ stiliumi, primenančiu didžiuosius 
R&B saksofono meistrus, suteikė progą užim-
ti solisto vietą muzikos legendų Čempiono 
Džeko Diurpi (Champion Jack Dupree), Dži-
mio Makgrifo (Jimmy McGriff), Čarlio Brauno 
(Charles Brown), Paintopo Perkinso (Pinetop 
Perkins), Bilio Arnoldo (Billy Boy Arnold) ir 
Rosko Gordono (Rosco Gordon) įrašuose.

Penkis solinius albumus išleidusio S.Gor-
dono šlovės lentyną puošia daugybė bliuzo 
muzikos apdovanojimų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Aukščiausios klasės duetas: 
S.Gordonas ir T.L.Vašington

Scena

Sprogstančiai galingą muzikos derinį į 
Lietuvą atveža garbinga Bostono bliu-
zo scenos dama Toni Lin Vašington (Toni 
Lynn Washington) kartu su amerikietiško 
R&B saksofono tradicijų tęsėju Saksu Gor-
donu (Sax Gordon) iš Detroito. Pagrindinis 
bei svarbiausias pasaulyje šio žanro sak-
sofonininkas idealiai skamba su viena ge-
riausių modernaus bliuzo dainininkių, ne-
eilinių galių balso savininke T.L.Vašington, 
drauge sukurdami aukščiausios klasės 
soul ir R&B duetą.

Toni Lin Vašington (Toni Lynn Washington) ir  
Sakso Gordono (Sax Gordon) duetas kartu su „Luca 

Giordano Band“ žada galybę bliuzo bei R&B muzikos
Organizatorių nuotr.

l  Rugpjūčio 4 d. 19 val. Raudondvario dvaro kieme (Pilies takas 1, 

 Raudondvaris)
l Rugpjūčio 5 d. 20 val. klube „Ramybė“ (Palanga)

l Rugpjūčio 6 d. 19 val. VU Botanikos sodo Vingio skyriuje  

 (Vilnius, M.K.Čiurlionio g.110)

s.Gordono ir T.l.vašinGTon koncerTai
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Scena

„Kodaline“ yra viena populiariausių pas-
tarųjų metų Airijos „indie“ roko grupių. Tik
riausiai visi atsimenate ir iki šiol klausotės 
nuostabiųjų dainų „All I Want“, „High Ho-
pes“, „The One“, „Love Like This“, o dabar 
ir naujausio kūrinio „Brother“, kuris savo 
tekstu ir vaizdo klipu pravirkdė milijonus ger-
bėjų visame pasaulyje.

„Kodaline“ sukūrė du vaikystės draugai  
pagrindinis grupės vokalistas Stivas Gariga-
nas (Steve Garrigan) ir gitaristas Markas 
Prendergastas. Vėliau prie jų prisijungė kiti 
du grupės nariai  būgnininkas Vinis Mėjus 
(Vinny May) ir bosistas Džeisonas Bolanas 
(Jason Bolan). Grupė įkurta 2005 m. pavadi-
nimu „21 Demands“, 2011 m. jis buvo pakeis-
tas į dabartinį  „Kodaline“. Būtent pakeitus 
pavadinimą grupė pradėjo labai greitai popu-
liarėti ir iš niekam nežinomos virto viena po-
puliariausių šių dienų „indie“ roko grupių.

Grupės mini albumas pavadinimu „Kodali-
ne“ buvo išleistas 2012aisiais, o pirmasis stu-
dijinis albumas „In a Perfect World“  2013 m. 
Abu albumai buvo puikiai sutikti tiek kritikų, 
tiek klausytojų, o iki šiol žymiausias jų kūri-
nys „All I Want“ buvo išrinktas radijo stoties 
„BBC Radio 1“ savaitės daina. Ši romantiška 
baladė taip pat buvo panaudota seriale „Grei 
anatomija“, ir taip niekam nežinomas kolek-
tyvas tapo pasaulinio garso grupe. Jų antrasis 
albumas „Comming Up for Air“ buvo išleistas 
2015 m. ir buvo ne mažiau populiarus nei 
pirmasis.

Po dvejų metų pertraukos „Kodaline“ 
grįžta su labai jautria daina „Brother“, ku-
riai sukurtas vaizdo klipas pravirkdė mili-
jonus gerbėjų visame pasaulyje. Grupės 
gerbėjai nekantriai laukia naujojo albumo 
ir rudenį prasidėsiančio koncertinio turo, 
kurio metu „Kodaline“ pirmą kartą aplan-
kys ir Lietuvą.

„Laisvalaikio“ inf.

Airijos pasididžiavimas 
„Kodaline“ atvyksta į Lietuvą

Šiuos metus drąsiai galime pavadinti muzikaliausiais metais per visą Lietuvos pra-
mogų verslo istoriją. Tiek dėmesio vertų pasaulinio garso grupių ir atlikėjų per vienus 
metus Lietuvoje dar nėra buvę. Ir prie jų neabejotinai reikia prirašyti dar vieną vardą - 
„Kodaline“, kurie surengs vienintelį koncertą Baltijos šalyse - lapkričio 27 d. Vilniuje, 
koncertų salėje „Compensa“.

Bilietai į lapkričio 27 d. vyksiantį 
koncertą jau prekyboje
Organizatorių nuotr.
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Jei reikėtų patikėti savo gyvybę, kokią Ho-
livudo žvaigždę rinktumėtės? Nors aktorius 
DžeisoNas stetHemas (Jason statham) 
tvirtina, kad niekada nesijautė svajonių jau-
nikiu, apginti moterį drąsiai galėtų ne tik fil-
muose, bet ir realybėje. Liepos 26 d. penkias-
dešimtmetį minėsiantis aktorius sportuoja 
nuo vaikystės. Šiandien jis ne tik švaistosi 
kumščiais filmavimo aikštelėse, bet ir puikiai 
išmano įvairias kovos menų sritis. Be to, pu-
sę amžiaus nugyvenęs aktorius iki šiol visus 
triukus filmuose atlieka pats. Praėjusį mėnesį 
pirmojo sūnaus susilaukęs Dž.stethemas sa-
vo gyvenimo tempo stabdyti neketina. Kaip 
tvirtina aktorius, sportas ir sveikas gyvenimo 
būdas visada buvo jo prioritetai. 

apie sportą

„Visada sportuoju rytais. Apskritai esu ryto 
žmogus. Dar tuomet, kai užsiiminėdavau šuo-
liais į vandenį, treniruodavausi anksti iš ryto. 
Be to, tai labai patogu. Kai atsikeli anksti, pa-
sportuoji, paskui nebegali sakyti, kad treniruotei 
neliko laiko, nes užtrukai darbe, susitikime ar 
pan. Jei treniruotė yra pirmas darbų, kuriuos 
reikia padaryti per dieną, sąraše, niekada nerei-
kės galvoti pasiteisinimų, kodėl to nepadarei.“ 

apie darbą su Gajumi ričiu (Guy 
ritchie) 

„Savo karjeros pradžioje, kol dar nebuvau 
aktorius, priėmiau labai gerą sprendimą. Re-
žisierius Gajus Ričis pakvietė mane kartu 
kurti filmus. „Lok, stauk arba šauk“ ir „Vagi-
šiai“ buvo tie filmai, kurie man suteikė tram- plyną į Holivudą. Jei ne tokia galimybė, ma-

nau, iki šiol dirbčiau gatvėje, kur pardavinėjau 
įvairius niekučius.“

apie atsakomybę būti veiksmo 
filmų žvaiGžde

„Man nepatinka žmonėms klijuoti etike-
tes. Nesijaučiu kitoks nei prieš 25 metus. 
Taip, dirbu kitokį darbą, bet esu tas pats žmo-
gus. Esu įsitikinęs - kad ir ką dirbtum, ga-
liausiai ne tai apibrėžia tave kaip asmenybę. 
Tai tėra kažkas, ką tu kasdien darai, ir jei tau 
tai patinka, puiku. Todėl nemanau, kad yra 
kokių ypatingų atsakomybių būnant veiksmo 
filmų žvaigžde. Gal tik tokios, kaip ir kitiems 
aktoriams, - laiku atvykti į filmavimus ir pa-
daryti viską geriausiai, kaip tik gali. Kol žmo-
nės eina žiūrėti filmų, tol viskas yra gerai.“ 

apie moteris

„Niekada po durimis negaudavau meilės 
laiškų su žinutėmis, kad kokia nors mergina 
nori būti su manimi. Visada maniau, kad mo-
terys nori būti su tokiais aktoriais kaip Raje-
nas Goslingas (Ryan Gosling). Bet jei jos no-
ri to, kuris galėtų jas apsaugoti, šitą aš galiu.“ 

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Dž.StethemaS - sveikame 
kūne sveika siela

l Būdamas jaunas Dž.Stethemas grojo šeimos grupėje. 

Jo tėtis buvo dainininkas, o vyresnysis brolis grojo 
gitara. Džeisonas buvo būgnininkas
l Nors aktorius vairuoti išmoko būdamas vos 15 
metų, sulaukęs pilnametystės ir nutaręs gauti vairuotojo 

pažymėjimą, vairavimo egzamino neišlaikė net tris kartus

l Dž.Stethemas yra vienas tų aktorių, kuris visus 
triukus filmuose atlieka pats. Juokaujama, kad jis yra 
britiška Džekio Čano (Jackie Chan) versija 
l Ruošdamasis filmui „Mirties lenktynės“, jis tiek tre-
niravosi, kad jo kūno riebalų kiekis nuo 20 proc. nukrito 

iki 6 proc. 
l Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą, Dž.Stethemas 
buvo modelis, o prieš tai - profesionalus šuolininkas į 
vandenį 
l Kartą jis buvo išprašytas iš „Playboy“ įkūrėjo namų, 

kai Dž.Stethemas atsisakė pozuoti nuotraukoms su 
apsinuoginusiomis merginomis 
l Aktoriaus ūgis - 178 cm, svoris - 85 kg 

faktai n Džeisonas Stethemas (Jason Statham) gimė 1967 m. liepos 26 d. Anglijoje
n Savo kaip aktoriaus karjerą pradėjo 1993 m. 
n Nuo 2010 m. susitikinėja su modeliu Rouzi Hantington Vaitli (Rosie Huntington-Whiteley, 30), birželio 24 d. jiems gimė pirmasis sūnus

dosjĖ

Aktorius Džeisonas Stethemas 
(Jason Statham) prieš mėnesį 
su savo širdies drauge  
Rouzi Hantington Vaitli 
(Rosie Huntington-Whiteley) 
susilaukė sūnaus

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.
Daugiau apie „Emmy“ apdovanojimus - 40 p.

Tarp „Emmy“ geriausiųjų -  
ir Robin Wright

2017 m. liepos 21-27 d.
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TV1 4,1%
TV6 4,1%
Lietuvos rytas TV 3,5%
TV8 2,7%
Info TV 2,4%

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

Lietuvos rytas TV 4,6%
TV1 3,8%
TV6 3,5%
Info TV 2,9%
NTV Mir Lietuva 2,8%

TV8 2,3%
PBK 1,7%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,4%

LNK 13,8%

TV3 13,4%

TV3 14,5%

LNK 14,3%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 6,9

2 KK2   LNK   6,6

3 LNK ŽINIOS   LNK   6,5

4 DUOKIM GARO!   LRT   5,5

5 TELELOTO   LNK   5,2

6 LNK VAKARO ŽINIOS   LNK   5,2

7 TV3 VAKARO ŽINIOS   TV3   5,0

8 KK2 PENKTADIENIS   LNK   4,9

9 DĖMESIO CENTRE   LRT   4,9

10 2 BARAI   TV3   4,5

Duomenys: TNS LT, 2017 m. liepos 10-16 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 6,7%BTV 6,6%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,1%

LRT Televizija 
9,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
9,2%

Kiti  
kanalai 25,5%

Kiti  
kanalai 24,7%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,9%

Praėjusią savaitę buvo paskelbti 
serialai, pretenduojantys į kasme-
čius 69-uosius „Emmy“ apdovano-
jimus. Kasmet vykstanti ceremo-
nija pagerbia geriausius televizijos 
kūrinius ir kūrėjus. Laimėtojai pa-
aiškės oficialiame renginyje rug-
sėjo 17 d. Los Andžele. Ceremonija 
patikėta TV laidų vedėjui Stivenui 
Kolbertui (Stephen Colbert).

Daugiausia nominacijų - net po 
22 - šiemet pelnė du televizijos pro-
jektai - serialas „Vakarų pasaulis“ 
(„Westworld“) ir humoro laida „Šeš-
tadienio vakaras“ ( „Saturday Night 
Live“). Šis šou JAV yra rodomas jau 
daugiau nei keturis dešimtmečius. 
Šiemet yra jo 42-asis sezonas. Pu-
sant ros valandos trunkančioje laidoje 
netrūksta nei pokalbių, nei muzikos, 
nei politinių satyrų, kurios ir sulaukia 
daugiausia diskusijų. 

Nominacijų skaičiumi kitus sa-
vo konkurentus lenkiantis serialas 
„Vakarų pasaulis“ gali pasigirti ne 
tik išsiskiriančiu siužetu, bet ir ži-
nomais aktoriais, tokiais kaip En-
tonis Hopkinsas (Anthony Hop-
kins) ir Evan Reičel Vud (Evan Ra-
chel Wood).

Dar vienas serialas, pelnęs 18 no-
minacijų, - „Keisti dalykai“ („Stran-
ger Things“). O televizijos kritikų 
liaupsintas serialas „Likusieji“ („The 
Leftovers“) gavo vos vieną nomina-
ciją už aktorės En Doud (Ann Dowd) 
pasirodymą.

„Emmy“ apdovanojimai: kas šiemet  taps geriausi

Džulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus)

Kevinas Speisis 
(Kevin Spacey)

Robin Rait (Robin Wright)
EPA-Eltos nuotr.
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Pagrindinės 69-ųjų „Emmy“ aPdovanojimų nominacijos

Draminis serialas:
n „Geriau skambink Solui“ („Better Call Saul“)
n „Karūna“ („The Crown“)
n „Tarnaitės pasakojimas“ („The Handmaid’s Tale“)
n „Kortų namelis“ („House of Cards“)
n „Keisti dalykai“ („Stranger Things“)
n „Mes“ („This Is Us“)
n „Vakarų pasaulis“ („Westworld“)

KomeDinis serialas:
n „Atlanta“ („Atlanta“)
n „Juodokas“ („Black-ish“)
n „Visų galų meistras“ („Master of None“)
n „Moderni šeima“ („Modern Family“)
n „Silicio slėnis“ („Silicon Valley“)
n „Nepalaužiamoji Kimė Šmit“ 

(„Unbreakable Kimmy Schmidt“)
n „Viceprezidentė“ („Veep“)

Draminio serialo aKtorė:
n Viola Deivis (Viola Davis), „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“ („How to Get Away with Murder“)
n Kler Foj (Claire Foy), „Karūna“ („The Crown“)
n Elizabet Mos (Elisabeth Moss), 

„Tarnaitės pasakojimas“ („The Handmaid’s Tale“)
n Keri Rasel (Keri Russell), „Amerikiečiai“ („The Americans“)
n Evan Reičel Vud (Evan Rachel Wood), 

„Vakarų pasaulis“ („Westworld“)
n Robin Rait (Robin Wright), „Kortų namelis“ 

(„House of Cards“)

Draminio serialo aKtorius:
n Sterlingas K.Braunas (Sterling K.Brown), 

„Mes“ („This Is Us“)
n Entonis Hopkinsas (Anthony Hopkins), 

„Vakarų pasaulis“ („Westworld“)
n Bobas Odenkirkas (Bob Odenkirk), „Geriau skambink 

Solui“ („Better Call Saul“)
n Metju Rysas (Matthew Rhys), „Amerikiečiai“ 

(„The Americans“)
n Lievas Šraiberis (Liev Schreiber), „Rėjus Donovanas“ 

(„Ray Donovan“)
n Kevinas Speisis (Kevin Spacey), „Kortų namelis“ 

(„House of Cards“)
n Milo Ventimilja (Milo Ventimiglia), „Mes“ („This Is Us“)

KomeDinio serialo aKtorius:
n Entonis Andersonas (Anthony Anderson), 

„Juodokas“ („Black-ish“)
n Azizas Ansaris (Aziz Ansari), „Visų galų meistras“ 

(„Master of None“)

n Zakas Galifianakis (Zach Galifianakis), „Krepšiai“ („Baskets“)
n Donaldas Gloveris (Donald Glover), „Atlanta“ („Atlanta“)
n Viljamas H.Meisis (William H.Macy), „Begėdis“ 

(„Shameless“)
n Džefris Tamboras (Jeffrey Tambor), 

„Permatomas“ („Transparent“)

KomeDinio serialo aKtorė:
n Pamela Adlon (Pamela Adlon), „Viskas tik į gera“ 

(„Better Things“)
n Treisi Elis Ros (Tracee Ellis-Ross), „Juodokas“ 

(„Black-ish“)
n Džein Fonda (Jane Fonda), „Greisė ir Frenki“ 

(„Grace and Frankie“)
n Lili Tomlin (Lily Tomlin), „Greisė ir Frenki“ („Grace 

and Frankie“)
n Elison Dženi (Allison Janney), „Mama“ („Mom“)
n Eli Kemper (Ellie Kemper), „Nepalaužiamoji Kimė 

Šmit“ („Unbreakable Kimmy Schmidt“)
n Džulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus), 

„Viceprezidentė“ („Veep“)

mini serialas:
n „Nekaltas melas“ („Big Little Lies“)
n „Fargo“ („Fargo“)
n „Dvikova“ („Feud“)
n „Kartą naktį“ („The Night Of“)
n „Genijus“ („Genius“)

mini serialo aKtorius:
n Rizas Ahmedas (Riz Ahmed), „Kartą naktį“ („The Night Of“)
n Benediktas Kamberbečas (Benedict Cumberbatch), 

„Šerlokas: meluojantis detektyvas“  
(„Sherlock: The Lying Detective“)

n Robertas De Niro (Robert De Niro), „Melo burtininkas“ 
(„The Wizard of Lies“)

n Evanas Magregoras (Ewan McGregor), „Fargo“ („Fargo“)
n Džefris Rašas (Geoffrey Rush), „Genijus“ („Genius“)
n Džonas Turturo (John Turturro), „Kartą naktį“ 

(„The Night Of“)

mini serialo aKtorė:
n Keri Kun (Carrie Coon), „Fargo“ („Fargo“)
n Felisiti Hafman (Felicity Huffman), „Amerikietiškas 

nusikaltimas“ („American Crime“)
n Nikolė Kidman (Nicole Kidman), „Nekaltas melas“ 

(„Big Little Lies“)
n Džesika Leng (Jessica Lange), „Dvikova“ („Feud“)
n Siuzan Sarandon (Susan Sarandon), „Dvikova“ („Feud“)
n Rys Viterspun (Reese Witherspoon), „Nekaltas melas“ 

(„Big Little Lies“)

„Emmy“ apdovanojimai: kas šiemet  taps geriausi

Viola Deivis (Viola Davis)

Rys Viterspun  
(Reese Witherspoon)

Entonis Hopkinsas 
(Anthony Hopkins)

Nikolė Kidman 
(Nicole Kidman)
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 18.30  „Savas žmogus“  16.50  „Likimo melodija“ 21.00  Duokim garo! 16.30  Labas vakaras, 
             Lietuva

 19.30   „Žuviukas Nemo“

 TV8
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 TV Pagalba (N-7). 8.10 
„Šunyčiai patruliai“. 8.45 Senoji animacija. 9.45 
„Romeo ir Džiuljeta“ (N-7). 12.00, 17.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 13.00, 18.00 „Kerštas ir meilė“ 
(1) (N-7). 15.00, 0.40 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00, 23.40 „Medikopteris“ (1) (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Kriminalinė drama „Eli-
tinis jaunimas“ (N-14). 22.40 „Skandalas“ (N-7). 

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

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Meilė ir balandžiai“. 
14.20 Padriki užrašai. 15.05 Mados nuospren-
dis. 16.05 Vyriška/Moteriška. 17.00 Lauk manęs. 
18.00 Stebuklų laukas. 19.00, 21.27 „Laima. Ran-
devu. Jūrmala`17“. 20.50 Laikas. 23.20 Jumorina. 
0.10 Komedija „Barmenas“. 2.00 „Teheranas-43“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Karštais 
pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Humoro 
laida. 23.25 Jubiliejinis Olego Gazmanovo koncer-
tas. 1.20 „Visada sakyk visada“. 2.55 „Įpėdiniai“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Tėvelio sūnelis“. 8.00 
Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 „Šei-
mos dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.15 Čapman 
paslaptys. 13.55 Kosminių istorijų diena. 14.50 Pa-
saulio paslaptys su Anna Čapman. 15.40 „Kietuo-
lis. Žaidimas iškrentant“. 17.30 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.25 „Specialus projek-
tas“. 16.30 „Meteoritas“. 18.25 Ypatingas įvykis. 
Tyrimas. 19.50 „Kitas majoras Sokolovas“. 23.40 
„Kurorto policija“. 1.35 „Kurtinys“. 3.35 Mes ir 
mokslas. Mokslas ir mes. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 7.55, 
19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, 
Polonija. 13.05 Paragauk su Senkevičiumi. 
13.35 Žinios. 13.50 „107 kambarys“. 14.25 
„Aukštesnioji jėga“. 15.20 „Komisaras Alek-
sas“. 16.10 Prie Tatrų. 16.25 Žinios. 16.40 
Koncertas. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 1.15 Istorijos ratas. Baltas 
dramblys žvelgia į žvaigždes. 19.55, 4.40 
„107 kambarys“. 20.25 Istorijos aktualijos. 
20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Raganius“. 23.45 
35-asis Opolės dainų festivalis. Koncertas. 
0.45, 6.10 „Laukinė Lenkija“. 1.50 Laida iš 
Amerikos.

 TV1000
8.10 „Hičas - meilės specialistas“. 10.30 „Pra-
keiktųjų kaimas“. 12.30 „Geriausia, ką turiu“. 
14.50 „Perėja“. 17.25 „Godzila“. 20.10 „Atkir-
tis“. 22.20 „Didesni purslai“. 0.45 „Sensaci-
ja“. 2.40 „Mirusi nuotaka“. 4.10 „Stounhersto 
beprotnamis“. 

 DIscoVeRy 
7.10, 16.10 Sandėlių karai. Kanada. 7.40, 16.40 
Garažų auksas. 8.05, 23.00 Sunkvežimių vairuoto-
jai. 8.55 Išgyventi drauge. 9.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 10.40, 17.05, 3.20 Automobilių perpardavinėto-
jai. 11.35 Jukono vyrai. 12.30, 5.25 Aliaska. 18.30, 
5.00 Kaip tai veikia? 19.00, 0.50 Nuodų medžio-
tojai. 20.00, 1.40 Aliaskos pakraštys. 21.00, 2.30 
Kas dedasi Žemėje? 22.00 Nemėginkite pakartoti. 
24.00 Kelionė traukiniu Australijoje. 

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

 anIMal PlaneT
7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Kinologijos įvadas. 8.15, 
12.50 Laukinė Europa. 9.10, 14.40, 22.55, 3.25 
Turkija, kontrastų šalis. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 
13.45 Žvejyba Amazonėje. 16.30, 23.50, 5.02 Pasi-
plaukiojimas su pabaisomis. 17.25, 21.05 Laukinė 
Indija. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Afrikos tankmėje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

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

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

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

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

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

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

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

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

„Žuviukas Nemo“ 
(N-7).

21.20 Fantastinis veiksmo f.
„Ernis“ (N-14).

24.00 Mistinė drama 
„Balsas iš ateities“ 
(N-14).

1.35 Muzikinė drama 
„Jei pasilikčiau“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Ogis ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomo ir Džerio šou“.

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

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

(N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Savaitė be žmonų“ 
(N-14).

23.05 Veiksmo trileris 
„Anakonda 2. 
Kruvinosios  
orchidėjos  
beieškant“ (N-14).

1.00 Veiksmo trileris 
„15 šlovės minučių“ 
(N-14).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

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

daktaras 2“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Animacinis f. 

„Devintasis“ (N-7).
23.55 Trumposios žinios.
24.00 „Mes nugalėjom“.
0.30 Lietuva mūsų lūpose.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas 

„Detektyvas  
Monkas 2“ (N-7).

2.00 LRT radijo žinios.

6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (1) (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Palikti po pamokų“ 
(N-14).

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

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

2.05 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (1) 
(N-7).

2.50 Veiksmo trileris 
„Palikti po pamokų“ 
(N-14).

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

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

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Keliauk su 
„Reporteriu“.

18.55 „Chiromantas“ 
(N-7).

20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
22.30 Reklama.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ (N-7).
1.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

3.10 Dokumentinis f. 
„Krokodilų  
koledžas“.

3.40 „Admirolas“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

Grupė B.A.
7.05 Tikri vyrai.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Užaugę internete“.
13.05 Lietuvos patriotai. 
14.10 Euromaxx.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

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

mečio vaikai.
19.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
20.20 Legendos.
21.05 „Zona“.
21.30 Koncertas Davido 

Geringo 70-mečiui.
23.20 Projektas Pi.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 „Kaunas Jazz“. Linas 

Adomaitis, Egidijus 
Buožis & G-Strings.

1.40 „Šlovės dienos“ 
(N-7).

 21.30   Davidas Geringas
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 23.30   U2 koncertas 16.00  ENEOS 1006 km 
      lenktynių kvalifikacija

 15.35   „Rožinė pantera 
             ir draugai“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
21.00 „Be kaltės“ (N-14).
22.50 Trileris „Keleiviai“ 

(N-14).
0.40 „Auklė“.
1.30 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.20 „Ekspertė Džordan“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(1) (N-7).

9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

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

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 ENEOS 1006 km 
lenktynių kvalifi-
kacija. Tiesioginė 
transliacija.

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

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

bendrikas“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Komedija „Nudegęs“ 

(N-14).
0.35 Komedija „Karštos 

galvos!“ (N-7).
2.05 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

10.30 Siaubingi 
namai.

11.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.00 Nuotykių drama 
„Sofi ir Šiba“.

13.50 Pinigai iš nieko.
14.50 Veiksmo nuotykių f. 

„Likimo  
ieties beieškant“ 
(N-7).

17.00 Noriu šio 
automobilio.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Angelas 
širdyje“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kino automobiliai.
21.00 Pagaliau 

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

22.00 Balticum TV 
žinios.

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

23.30 U2 koncertas 
„360 at the  
Rose Bowl“.  
2009 m.

 Sport1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Hiustono 
„Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 9.10 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 
11.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kalifor-
nija. 6 laida. Finalas. 12.10 KOK world Eagles 
series. Moldova. 1 d. 14.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Va-
lensijos „Valencia“. Finalas. Pirmos rungtynės. 
15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čem-
pionų kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - FC 
„Groningen“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio 
lygoje. Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 
20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 
1 laida. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 13 laida. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. 4 rungtynės. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 23.30 KOK world Eagles 
series. Moldova. 2 d. 1.40 Spidvėjus. Pasaulio 
taurė. Finalas. 4.40 Vieningoji krepšinio lyga. 
Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos „Khim-
ki“. Trečios rungtynės. 6.40 „Čempionai LT“.
Graplingas. Palanga. 3 d. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 9.20 Fut-
bolas. Anglija. Championship atkrintamųjų 
varžybų finalas. 11.20 Smiginis. US Masters 
turnyras. Trečioji diena. 15.20 Boksas. 16.10 
Motosportas. Vokietijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 17.30 Motosportas. Vokietijos MotoGP 
lenktynės. 18.55 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Rabatas. 21.00 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Monakas. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juven-
tus“ - „Real“. 1.15 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Monakas. 3.20 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2016-2017 m. sezono apžvalga. 5.00 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Mačas 
dėl trečios vietos. 

 EuroSport
7.00, 11.00, 19.00, 21.30, 1.35, 4.00 Futbolas. 
Europos moterų čempionatas. Nyderlandai. 
9.30, 13.00, 21.00, 23.45, 2.30, 5.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“ lenktynės. 12.00 
Dviračių sportas. „Tour de France“ apžvalga su 
G.Lemondu. 20.55, 1.25 „Eurosport 2“ žinios. 

„ErNiS“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Hugh Jackman, Will Yun Lee, Tao Okamoto.

Vilkolakis leidžiasi į jam nežinomą pasaulį ir žūtbūtinėje kovoje su savo 
priešu patiria virsmą. Jis pirmą kartą tampa pažeidžiamas ir yra išbandomas 
fiziškai bei emociškai. Tai kova ne tik su mirtinais samurajų kardais, bet ir 
vidinė kova prieš savo nemirtingumą, po kurios jis tampa daug galingesnis.

tV3
21.20

rekomenduoja

„SaVaitĖ BE ŽMoNŲ“
komedija. JAV. 2011.
Režisieriai: Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly.
Vaidina: Owen Wilson, 
Jason Sudeikis, Jenna Fischer.

Du draugai jau daug metų yra ve-
dę. Kai vyrai namuose ima rodyti 
nuobodulio ženklus, jų žmonos nu-
sprendžia atgaivinti santuokas, su-
teikdamos jiems  „savaitę be žmonų“...

„aNaKoNDa 2. KruViNo SioS 
orcHiDĖJoS BEiEŠKaNt“
veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Dwight H.Little.
Vaidina: KaDee Strickland, 
Matthe Marsden, Johnny Messner.

Mokslininkų grupė išsiruošia į pavo-
jingą kelionę ieškoti juodosios orchi-
dėjos, kuri leistų prailginti žmonių 
gyvenimą. Tačiau jų pačių viltis išlikti 
vis labiau trumpina nesutarimai ir 
žmogiško kraujo ištroškusios gyvatės.

„NuDEGĘS“
komedija. JAV. 2015.
Režisierius: John Wells.
Vaidina: Bradley Cooper, 
Sienna Miller, Daniel Bruhl.

Adamas - talentingas šefas, suge-
bantis sukurti stebuklus lėkštėse, bet 
nemokantis susitvarkyti gyvenimo. 
Jo karjerą sužlugdė priklausomybė 
nuo narkotikų. Po trejų metų Adamas 
nusprendžia susigrąžinti senąją šlovę.

lNK
21.00

tV6
22.30

lNK
23.05
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

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

(N-)7
9.00 TV serialas 

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

Lietuva, 2017.
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Nuotykių komedija 

„Nimės sala“ (N-7).
12.55 Fantastinė drama 

„Avalono mokykla“ 
(N-7).

14.45 Komedija 
„Užsispyrusi  
blondinė“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Šuns kailyje“  
(N-7).

21.15 Kriminalinis trileris 
„Trys įtemptos  
dienos“ (N-14).

24.00 Trileris „Senis“ 
(N-14).

2.05 Fantastinis 
veiksmo f.  
„Ernis“ (N-14).

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Tomo ir 

Džerio šou“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis  
ir stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Keista šeimynėlė“ (1).
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.05 Animacinis f. 

„Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 Animacinis f. 

„Kelionė laiku“.
11.50 Nuotykių komedija 

„Skūbis Dū 2. 
Monstrai išlaisvinti“ 
(N-7).

13.40 Nuotykių f. 
„Raudonplaukė 
Zora“.

15.45 „Makenos auksas“.
18.30 Žinios.
19.30 Romantinė komedija 

„Kartu ne savo noru“ 
(N-7).

21.50 Romantinė komedija 
„Labas rytas“  
(N-7).

24.00 Komedija
„Girtos vestuvės“ 
(S).

1.35 Komedija 
„Savaitė be žmonų“ 
(N-14).

 6.00 LR himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 „Tobotai 2“.
7.35 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.50 „Džiunglių knyga 2“.
8.05 Mūsų miesteliai. 

Leliūnai. 1 d.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Luangvos gandrai“.
13.05 „Toskana. Gražioji 

Italija“.
14.05 „Džesika Flečer 3“ 

(N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.05 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 3“.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Edmundo Kučinsko 

jubiliejinis koncertas.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 Komedija „Popietės 

su Margerit“ (N-7).
0.40 Trileris „Keršto 

kodeksas“ (N-14).

 18.55  Bėdų turgus 10.00   Vasaros gidas

ŠeŠtadienis

„KARTU NE SAVO NORU“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Frank Coraci.
Vaidina: Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nealon.

Vieniši tėvai Džimas ir Loren nueina į pasimatymą ir supratę, kad turi 
nedaug bendro, išsiskiria. Jie abu labai nustemba, kai netikėtai susitinka 
per atostogas, bet jų šeimos susidraugauja ir sutaria gerai. Kai tarp jų 
vaikų užsimezga ryšys, Džimas ir Loren įsimyli vienas kitą. Ar jų santykiai 
gali tęstis ilgiau nei atostogos?

rekomenduoja

 „TRyS įTEmpTOS diENOS“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2010
Režisierius: Paul Haggis
Vaidina: Russell Crowe,
Elizabeth Banks, Michael Buie.

Džono Brenano gyvenimą galima 
pavadinti idealiu: namuose jo kas 
vakarą laukia mylima moteris Lara ir 
jų mažoji atžala Lukas. Tačiau vieną 
dieną idilišką šeimos gyvenimą nu-
traukia į duris pasibeldusi policija: 
teisėsaugos pareigūnai apkaltina 
Larą žmogžudyste ir suima. Ar pa-
vyks Dž.Brenanui išgelbėti žmoną?

„ANAKONdA 3. pALiKUONiS“
Veiksmo tRileRis. JAV, Rumunija. 
2008.
Režisierius: Don E.FauntLeRoy.
Vaidina: David Hasselhoff, 
Crystal Allen, John Rhys-Davies.

Tyrėjų komanda vykdo eksperi-
mentus su anakonda ir bando 
išrasti nemirtingumo preparatą. 
Bet anakonda pabėga iš labora-
torijos. Galiausiai paaiškėja, kad 
anakondą paveikė naujasis apa-
ratas ir dabar ji kur kas stipresnė 
nei anksčiau...

 „KELEiViAi“
tRileRis. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius: Rodrigo Garcia.
Vaidina: Anne Hathaway,
Patrick Wilson, David Morse.

Psichoterapeutė Kler konsultuoja lėk-
tuvo katastrofą išgyvenusių žmonių 
grupę. Nors kai kurie pacientai tvirtina 
matę sprogimą, kurį esą bando nu-
slėpti oro bendrovė, Kler labiausiai su-
domina Erikas. Vos Kler ir Eriko santy-
kiai perauga į romaną, likę katastrofos 
liudininkai ima dingti vienas po kito...

TV3
21.15

TV1
0.20

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 8.00 Teletabiai. 8.30 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 11.30 Svajonių 
sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 Tėtis 
namuose (N-7). 14.55 Džeimio Oliverio kulina-
rinės kelionės. 15.55 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
17.00 Šokiai! (N-7). 19.05 Romantinė drama 
„Kai šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Mano 
sesers vaikai“ (N-7). 22.55 Kriminalinė drama 
„Elitinis jaunimas“ (N-14). 0.30 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 1.30 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

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

 pBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00, 16.00 
Naujienos. 6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10, 
10.05 Vaikų klubas. 7.50 Stebuklų laukas. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.20 
Skanėstas. 11.25 Fazenda. 11.55 „Išeiti, kad 
sugrįžtum“. 16.55 Trys akordai. 19.00, 21.20 
„Laima. Randevu. Jūrmala`17“. 20.50 Laikas. 
23.05 MaksimasMaksimas. 0.05 Šiandien vaka-
re. 1.50 Komedija „Įsimylėjęs savo noru“ .

 RTR pLANETA (BALTijA)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
Penki prieš vieną. 11.50, 14.30 „Princesė ir 
elgeta“. 20.50 „Dingęs jaunikis“. 0.40 „Šuo ant 
šieno“. 3.05 „Devyni neištikimybės požymiai“. 

 REN
7.05 „Kareiviai“. 8.45 Kviestinė vakarienė. 13.15 
Pažink mūsiškius. 14.00 „Kiekvienam po katinėlį“. 
14.30 Mintransas. 15.10 Sąžiningas remontas. 
15.55 Pati naudingiausia programa. 16.50 „Pėd-
sekiai“. 19.10 Prajuokink komiką. 20.00 „Įslap-
tinti sąrašai. 9 daiktai, kurie mus naikina“. 21.55 
Paklydimų teorija su Igoriu Prokopenka. 23.40 
„Kriminaliniai žaidimai“. 1.15 Žiūrėti visiems! 

BTV
23.40

 15.45   „Makenos auksas“

LNK
19.30
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6.45 Amerikietiškos
imtynės (N-7).

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Pavariau (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Vandenyno paslaptys 

su Džefu Korvinu“.
10.35 BBC dokumentika. 

„Sniegynų valdovai“.
11.50 Herbas arba skai-

čius.
13.00 TV serialas 

„Žiniuonis“ (N-7).
15.05 TV serialas 

„Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (N-7).

16.10 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

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

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

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo f. 

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

23.40 Veiksmo trileris 
„Anakonda 3. 
Palikuonis“ (N-14).

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

2.55 Muzikinė kaukė.
7.09 TV parduotuvė.

7.25 „Bekraštė Kanada“.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Grilio skanėstai.
9.35 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.45 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų 

koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
16.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

Artūru Orlausku. 
Vedėja D.Žeimytė.

18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

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

the Cage“. Vasaros 
turas. Kovų narvuose 
turnyras. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

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

kitaip.
11.00 VIII Nacionalinis 

moksleivių muzikos 
kūrinių konkursas 
„Mano nata“.

13.20 Orkestro „Trimitas“ 
jubiliejinis 60-mečio 
koncertas.

15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21. 2017 m.
17.00 Stilius.
17.40 Lagerių moterys. 

Nijolė Sadūnaitė. 
18.10 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“. 1 d. „Ilga 
kelionė namo“.

19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Tikri vyrai.
21.00 Kino žvaigždžių 

alėja. Komedija 
„Automobilių  
plovykla“ (N-7).

22.35 Čiurlionio įkvėpti.
23.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neatskleistos 

Tanzanijos  
paslaptys“.

7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Neatskleistos 

Tanzanijos  
paslaptys“.

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

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

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

15.10 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.10 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Šeima. I dalis“ 
(N-14).

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.20 Trileris „Keleiviai“ 

(N-14).
1.55 „Be kaltės“ (N-14).
3.25 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

11.30 ENEOS 1006 km 
lenktynių startas. 
Tiesioginė transliacija.

12.30 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 ENEOS 1006 km 

lenktynės. Tiesioginė 
transliacija.

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 ENEOS 1006 km 

lenktynės. Tiesioginė 
transliacija.

18.30 „Skorpionas“ (N-7).
19.30 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
20.30 ENEOS 1006 km 

lenktynės. Tiesioginė 
transliacija.

21.30 TV3 žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Universalus karys“ 
(N-14).

0.35 „Karštos galvos! 2“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai 

iš nieko.
11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 Skaniausias 

gatvės maistas.
13.30 „Angelas širdyje“.
14.30 Kino automobiliai.
15.00 Animacinė

fantastinė  
komedija „Igoris“.

16.30 Noriu šio
automobilio.

17.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.30 Šeimos vakaras. 
„Mažasis riteris 
Trenkas“.

20.00 „Užkariaujant 
dangų“.

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

22.10 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

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

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

0.40 „Elajus Stounas“.

 17.40   Nijolė Sadūnaitė 18.55  0 laipsnių 13.00   „Žiniuonis“  21.00   Pharrell Williams   
    koncertas

 15.00    Ledo kelias 14.10    Anthonis
    Bourdainas

TV PROGRAMAliepos 22 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl svei-
ki! 8.50 Pagrindinis kelias. 9.25 Protingas namas. 
10.25 Gaminame su A.Zyminu. 10.50 Gyvas ir 
negyvas maistas. 11.45 Buto klausimas. 12.50 Ru-
siškas grožis. 13.50 Tu - šaunuolis! 16.20 Kartą... 
17.15 Milijono verta paslaptis. 19.30 Tu nepatikėsi. 
20.20 Komedija „Pinigai“. 22.10 Ekstrasensai prieš 
detektyvus. 23.45 „Bjaurybės“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija 
24. 12.10 Sveika, Polonija. 12.45 Su Andrusu 
po Galiciją. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Ra-
ganius“. 15.05 Šeima - viena namuose. 15.55 
Okrasa laužo taisykles. 16.25 Pažink savo gamtą. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.55, 1.50 „Aukštesnioji jėga“. 19.50 
„Janas Englertas - be paslapčių“. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Naktys ir dienos“. 22.50 „Toli 
nuo lango“. 0.50 Arbatėlė su kabaretu. 

 TV1000
8.35 „Didesni purslai“. 11.05 „Sensacija“. 13.10 
„Atkirtis“. 15.25 „Stounhersto beprotnamis“. 17.40 
„Prabudimai“. 20.10 „Tegyvuoja meilė“. 22.45 „Ira-
cionalus žmogus“. 0.35 „Zils Marijos debesys“.

 DiscoVery 
9.20 Paskui klasikinius automobilius. 10.40 Senie-
nų medžiotojai. Didžioji Britanija. 11.35 Sunkveži-
mių vairuotojai. 12.30 Megapervežimai. 13.25 Išgy-
venti su Edu Stafordu. 14.20, 20.00, 1.40 Legenda 
apie krokodilų auksą. 15.15 Aukso karštinė. 17.05 
Jukono vyrai. 18.00, 4.10 Nuostabiausi pasaulio 
inžinerijos projektai. 19.00, 0.50 Akropolio istorija. 
21.00, 2.30 Mirtinas laimikis. 22.00, 3.20 Kuperio 
brangenybės. 23.00 Įveikti baimes su B.Grilsu.  

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelionė automo-
biliu. 16.00 Neįprastas maistas. 18.00 Iškyla gamtoje. 
20.00 Nuotykiai Kentukyje. 21.00 Salų tyrinėtojai. 
22.00, 3.00 Paslaptingieji vandenys. 23.00, 2.00, 
4.00 Ekstremalieji vandens parkai. 24.00 Kelionė į 
Naująją Zelandiją. 0.30 Pramogų parkų užkulisiai. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 9.10 Tvenkiniai. 10.05 Liūtė karalienė. 11.00 
Laukinė Europa. 12.50 Turkija, kontrastų šalis. 
15.35, 0.45 Kinologijos įvadas. 19.15 Afrikos 
tankmėje. 20.10 Bronkso zoologijos sodas. 21.05 
Šuns gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas. 

 sPorT1
 7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Milvokio 
„Bucks“ - Toronto „Raptors“. 9.10 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 9.40 Čem-
pionai LT. Graplingas. Klaipėda. 3 d. 10.10 
Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. Sankt 
Peterburgo „Zenit“ - Maskvos srities „Chimki“. 
12.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 4 d. 
Belgija. 13.10 Laida apie golfą. Lietuvos atvi-
rasis golfo mėgėjų čempionatas. 13.50 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 
14.00 Tiesiogiai. ATP tenisas. Pirmasis pusfi-
nalis. Vienetai. Švedija. 16.00 Tiesiogiai. ATP 
tenisas. Antrasis pusfinalis. Vienetai. Švedija. 
18.00 KOK World series. Moldova. 1 d. 19.00 
Tiesiogiai. Spidvėjus. Grand Prix. 5 etapas. 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fi-
nalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 23.00 Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lyga. Čempionų kelias. Maskvos 
„Spartak“ - FC „Rostov“. 1.00 KOK World 
series. Moldova. 1 d. 2.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. 4 rungtynės. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 4.30 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Švedija. 7 etapas. 6.30 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 16.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Monakas. 9.05 Boksas. 11.05 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Pusfinalis. 13.05 Boksas. 
14.30 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos GP 
lenktynės. 19.00 Motosportas. Spidvėjus. Pa-
saulio čempionato etapas. Kardifas. Tiesioginė 
transliacija. 22.00 Smiginis. World Match Play 
turnyras. Pirmoji diena. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čem-
pionato etapas. Kardifas. 4.55 Futbolas. Gold 
Cup turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
7.00, 11.00, 18.45, 21.30, 4.00 Futbolas. Eu-
ropos moterų čempionatas. Nyderlandai. 8.30 
Fechtavimas. Pasaulio čempionatas. Vokietija. 
9.30, 14.45, 21.00, 2.30, 5.30 Dviračių spor-
tas. „Tour de France“ lenktynės. 12.00, 23.45 
Dviračių sportas. „Tour de France“ apžvalga 
su G.Lemondu. 13.00 Dviračių sportas. „Tour 
de France“ apžvalga. 20.55, 0.40 „Eurosport 2“ 
žinios. 0.45 Lengvoji atletika. Europos jaunių 
čempionatas. Italija.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 24.00  „Akloji zona“  10.30  Pasaulio plaukimo 
  čempionatas

 16.35  „Uždelsta meilė“ 19.30  2 Barai

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

žmogus - voras“.
7.30 Animacinis f. „Bailus 

voveriukas“.
8.00 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
8.30 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Kobra 11“ (1) (N-7).
11.00 Animacinis f. 

„Nykštukas Nosis“ 
(N-7).

12.45 Komedija „Dručkiai“ 
(N-7).

14.45 Romantinė komedija 
„Vedybų planuotoja“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 2 Barai. Išlikimo 
kovos. Lietuva, 2017. 
Vedėjai: V.Skaisgirė ir 
J.Jankevičius. Tiesio-
ginė transliacija (N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris“ (N-14).

23.15 Muzikinė drama 
„Greisė“ (N-7).

1.20 Kriminalinis trileris 
„Trys įtemptos  
dienos“ (N-14).

6.30 Animacinis f. „Ogis 
ir tarakonai“.

6.55 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

7.20 Animacinis f. 
„Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Harvis 
Biksas“.

8.10 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio pasakos“.

9.00 Animacinis f. 
„Ponas Bynas“.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Animacinis f. 
„Žvėreliai Vėjo šalyje“.

11.45 Drama „Lemiamas 
įvartis“ (N-7).

13.50 Pričiupom! (N-7).
14.50 Veiksmo f. „10 balų 

žemės drebėjimas“ 
(N-7).

16.35 Romantinė komedija 
„Uždelsta meilė“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Teleloto.
20.35 Nuotykių f. „Trys 

muškietininkai“ 
(N-7).

22.50 Drama „Kelias į 
žvaigždes“ (N-14).

1.00 Romantinė komedija 
„Labas rytas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Pasaka „Spragtukas 

ir pelių karalius“.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 „Plėšrūnai“. 5 d. 
12.40 „Galapagai. Pokyčiai 

salose“ (subtitruota).
13.35 „Mis Marpl“. „Žmog-

žu dystės vizija“ (N-7).
15.10 „Folčio viešbutis 1“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 TV šou „60 akimirkų“. 
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.05 „Giminės. Gyveni-

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

kaina. Savanoriai“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Komiška drama „La-

ris Kraunas“ (N-14).
23.35 Trumposios žinios.
23.40 Komedija „Pamatyti 

savo širdį“ (N-7).

6.35 Galiūnų čempionų 
lyga (pasaulio  
rąsto kėlimo čempio-
natas). 2016 m.

7.30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

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

lyga. Olandija. 2016 m.
10.05 TV serialas „Vande-

nyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.

10.35 „Šalčio karalystė. 
Gyvūnų jaunikliai“.

11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 TV serialas „Viena už 

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

mų koncertas.
16.10 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

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

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

19.30 Ekstrasensų mūšis.
21.50 Veiksmo komedija 

„Kaip diena ir naktis“.
24.00 TV serialas „Akloji 

zona“ (N-14).
1.45 Veiksmo f. „Kitas 

pasaulis 4. 
Pabudimas“ (N-14).

3.05 Veiksmo trileris 
„Anakonda 3. 
Palikuonis“ (N-14).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Skinsiu raudoną rožę.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Dokumentinis f. 

„Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Gerasis sama-

rietis“ (N-7).
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Leningradas. Poka-

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

J.Blažyte.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš 

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

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

kiantis laiką“ (N-7).
1.10 „Vera. Gerasis sama-

rietis“ (N-7).
2.55 „Moterų daktaras“.

6.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

7.00 Durys atsidaro. 
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. 7 d. 
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. 7 d. 
9.55 Projektas Pi.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. Atranka. 
Tiesioginė transliacija.

13.20 Durys atsidaro. 
13.35 Mūsų miesteliai. 
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Pasaulio plauki-

mo čempionatas. 
Pusfinaliai ir finalai. 
Tiesioginė transliacija.

20.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

21.20 Lino Adomaičio 
naujausio albumo 
pristatymo koncertas. 
2014 m.

23.00  „Zona“.
23.30 Dabar pasaulyje.

 23.00  „Mesingas. 
  Aplen kiantis laiką“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Legenda apie Korą“ 
(N-7). 8.00 Teletabiai. 9.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Vasaros gidas. Lietuva, 
2017. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir 
lieknėk. 14.00 Tėtis namuose (N-7). 15.00 
Džeimio Oliverio kulinarinės kelionės. 16.00 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00 Šokiai! (N-7). 
19.00 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komedija 
„Meilės romanas“ (N-7). 22.50 Drama „Mano 
sesers vaikai“ (N-7). 0.40 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7). 1.35 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

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

 PBK
5.55 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.30 Sargybinis. 6.55 Vaikų klubas. 7.35 Kontro-
linis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.10 Kol visi namie. 
9.55 Vaikų klubas: „Vrumizas“. 10.05 Vaikų klubas: 
„Maša ir Lokys“. 10.25 „Garbės žodis“ su Juriju Ni-
kolajevu. 11.30 Fazenda. 11.55 „Sodininkai“. 15.30 
Jumorina. Sočis. 17.25 Kas nori tapti milijonieriu-
mi? 19.00 „Laima. Randevu. Jūrmala’17“. 20.55 
Laikas. 21.20 „Laima. Randevu. Jūrmala’17“. 23.00 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 1.10 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Dingęs jaunikis“. 8.20 Pats sau reži-
sierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 
Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 11.20 „Šeimos detektyvas“. 
12.05, 14.20 „Šeiminės aplinkybės“. 22.00 Se-
kmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.45 
Rusiškas vairavimas. 8.50 „Kiekvienam po kati-
nėlį“. 9.50 „V ir M“. 10.45 Žiūrėti visiems! 11.15 
Prajuokink komiką. 12.45-16.30 „Nina“. 20.05 
Vasaros taurė Jūrmaloje „Juoko lyga“. 23.25 
„Antplūdis 2017. Pagrindinė scena“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome 
namie! 10.20 Pirmoji pavara. 11.00 Technikos 
stebuklai. 11.50 Sodininkų atsakas. 12.55 Va-
žiuosime, pavalgysime! 13.50 Tu - šaunuolis! 
16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 
18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.30 Tu 
nepatikėsi! 20.05 „Žaidimas. Revanšas“. 22.15 
Ekstrasensai prieš detektyvus. 23.55 „Bjaury-
bės“. 1.50 „Kelių patrulis 4“. 5.15 „Rusiškos 
skyrybos“. 

 TV PolonIa
7.15, 15.40 „Karalienė Bona“. 8.25 Giminės 
saga. 8.50 Reportažas. 9.20 Laida iš Amerikos. 
9.40, 18.25 Lenkija su Miodeku. 9.45 Lenkų 
pasakos ir sakmės. 10.00 Telerytas. 10.25 Grū-
das. 10.50, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.05 
Pasakų šalyje. 11.30 „Trys pašėlę nuliai“. 12.00 
Šv. Mišios. 14.20 Pramoginė laida. 15.20 Turis-
tinė kelionė. 16.50 Arbatėlė su kabaretu. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „Aukštesnioji jėga“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Raganos“. 22.40, 
5.10 „Stebuklingai išgelbėtas“. 0.20 Arbatėlė su 
kabaretu. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.10 „Zils Marijos debesys“. 10.45 „Tegyvuoja 
meilė“. 13.30 „Atsiskyrėlis“. 15.35 „Mylimųjų 
žiedas“. 17.55 „Penelopė“. 20.10 „Erina Bro-
kovič“. 22.40 „Ir kur po velnių tie Morganai?“ 
0.40 „Kažkas naujo“. 2.35 „Prakeiktųjų kaimas“. 

 DIscoVeRy 
9.50 Aukso karštinė. 10.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 11.35 Karai dėl bagažo. 12.30 Likvi-
duotojas. 13.25 Dalaso automobilių rykliai. 14.20 
Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 15.15 
Robotų kovos. 16.10 Svajonių automobiliai. 17.05 
Kas dedasi Žemėje? 18.00 Perdirbimas. 19.00 
Aliaska. 20.00 Įgulos karas su brakonieriais. 21.00 
Uodai. 22.30 Kaip tai pagaminta. 23.00 Supervilki-
kai. 24.00 Mirtinas laimikis. 0.50 Aliaska. 

 TRaVel
6.00, 21.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00, 
18.00 1959 m. Airstream Globester. 12.00, 20.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų medžiuo-
se gyventojai. 16.00 Gyvenimas ant ežero. 17.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 22.00 Nežinoma eks-
pedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 21.00  „Laisvės kaina. 
  Savanoriai“
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liepos 23 d.

 15.45  „Vienu vyru per 
  daug“

 19.00  „Skorpionas“ 21.00  „Nebylus 
  liudijimas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neatskleistos 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Neatskleistos 

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

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

Nepažįstami kraštai.
15.00 „Širdele mano“ (N-7).
17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 Komedija „Čia - ne 

aš, tai - jis“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Baimė. I dalis“ 
(N-14).

23.20 Romantinė komedija 
„Gamtos jėgos“ 
(N-7).

1.20 „Begėdis“ (N-14).
2.20 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
4.10 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
4.55 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Bearas Gryllsas. 

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

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

(N-7).
18.00 Nusikalstami 

protai. Kitapus  
sienų (N-7).

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

(N-7).
21.00 Planetos talentai 

(N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Nakties TOP. 
Vasara (N-14).

23.00 „Legendos“ 
(N-14).

24.00 Kvailiausi 
pasaulio  
nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Kino 
automobiliai.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

12.30 Siaubingi 
namai.

13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Operacija  
„Riešutai“.

15.45 Romantinė 
komedija  
„Vienu vyru  
per daug“.

17.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

18.00 „Angelas 
širdyje“.

19.00 Skaniausias 
gatvės  
maistas.

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Iliuzionistas“  
(N-7).

22.55 Pinigai iš 
nieko.

23.55 Siaubingi 
namai.

„KAIP DIENA IR NAKTIS“
Veiksmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard.

Paprasta mergina Džiunė oro uoste prasilenkdama užkliudo nepažįsta-
mą vaikiną. Atsiprašydama ji net nenutuokia, kaip smarkiai tas vaikinas 
pakeis jos gyvenimą. Vaikinas, vardu Milneris, prisistato besąs specialusis 
agentas. Prisistato šiek tiek neįprastomis aplinkybėmis - nušovęs lėktu-
vo, kuriuo skrenda ir Džiunė, abu pilotus ir porą keleivių.

BTV
21.50

rekomenduoja

„KELIAS Į ŽVAIGŽDES“
drama. JAV, Kanada, Prancūzija, 
Vokietija. 2014.
Režisierius: David Cronenberg.
Vaidina: Julianne Moore, Mia 
Wasikowska, Olivia Williams.

Prarasdama populiarumą, o kartu ir 
pasitikėjimą savimi, aktorė Havana at-
sitiktinai gavo vaidmenį seno Holivu-
do filmo naujame pastatyme. Seniau 
šio filmo žvaigžde buvo jos mama...

„GAMTOS JĖGOS“
romantinė komedija. JAV. 1999.
Režisierė: Bronwen Hughes.
Vaidina: Ben Affleck, Sandra 
Bullock, Maura Tierney.

Benas per dvi dienas iš Niujorko 
turi nusigauti į Džordžiją. Viskas 
klostosi gerai, kol lėktuvas nu-
slysta nuo pakilimo tako. Benas 
instinktyviai išgelbėja bendrake-
leivės Saros gyvybę. Ši dvi dienas 
keliauja su juo...

„GREISĖ“
muzikinė drama. JAV. 2013.
Režisierius: Brad J.Silverman.
Vaidina: AJ Michalka, 
Kelly Thiebaud, James Denton.

Gabi ir nepailstanti Greisė dar neži-
noma už bažnyčios sienų. Kiekvieną 
sek madienį ji čia pasirodo su savo 
tėvu Džoniu. Galiausiai, nutraukusi ry-
šius su tėvais, Greisė atrodo pasiren-
gusi pasiekti savo ilgametę svajonę...

LNK
22.50
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 ANIMAL PLANET
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 8.15 Liūtė karalienė. 9.10 Laukinė Europa. 
10.05 Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 
11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 12.50, 0.45 Turkija, 
kontrastų šalis. 15.35 Kinologijos įvadas. 18.20, 
22.00 Namai medžiuose. 20.10 Šuns gelbėjimo 
misija. 22.55 Akvariumų verslas. 

 SPORT1
7.00 Spidvėjus. Grand Prix. 5 etapas. Vakar. 
10.00 ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. Viene-
tai. Švedija. Vakar. 12.00 ATP tenisas. Antra-
sis pusfinalis. Vienetai. Švedija. Vakar. 14.00 
Čempionai LT. Graplingas. Klaipėda. 4 d. 
14.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
13 laida. 15.00 Tiesiogiai. ATP tenisas. Finalas. 
Vienetai. Švedija. 18.00 KOK World series. 
Moldova. 2 d. 19.30 Čempionai LT. Graplingas. 
Klaipėda. 3 d. 20.00 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Finalas. Antros rungtynės. 22.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Čempionų ke-
lias. Maskvos „Spartak“ - Maskvos CSKA. 
24.00 KOK World series. Moldova. 3 d. 2.10 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Portugalija. 
2 etapas. 4.10 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Fynikso „Suns“ - Oklahomos „Thunder“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.10 Smiginis. World Match Play turnyras. 
Pirmoji diena. 11.10 Motosportas. Spidvėjus. 
Pasaulio čempionato etapas. Kardifas. 14.15 
Boksas. 15.00 Smiginis. World Match Play 
turnyras. Antroji diena. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Futbolas. Gold Cup turnyro pusfinalis. 
21.00 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 21.30 Smi-
ginis. World Match Play turnyras. Antroji diena. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Monakas. 3.05 Boksas. 3.55 
Futbolas. „Gold Cup“ turnyro pusfinalis. Tie-
sioginė transliacija. 

 EuROSPORT
7.00, 15.00, 21.30 Futbolas. Europos moterų 
čempionatas. Nyderlandai. 9.30, 17.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“ lenktynės. 10.25 
Lengvoji atletika. „FISU Athlete Story“. 10.30 
Plaukimas. Pasaulio čempionatas. Vengrija. 
14.00 Fechtavimas. Pasaulio čempionatas. Vo-
kietija. 16.30, 23.45 Dviračių sportas. „Tour de 
France“ apžvalga su G.Lemondu. 21.00 Šuoliai į 
vandenį. Pasaulio čempionatas. Vengrija. 21.25 
„Eurosport 2“ žinios. 0.50 Sporto linksmybių 
laida „Watts“. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 2 Barai. Lietuva 

(N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Sveiki 

atvykę į džiungles“ 
(N-14).

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

1.20 TV serialas „X failai“ 
(1) (N-14).

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

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

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

„Kelias“ (N-14).
0.30 TV serialas 

„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

2.20 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

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

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

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

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

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

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

 18.00  Kas ir kodėl? 0.20  „Nusikalstami pro-
  tai. Kitapus sienų“

 15.30  Dvi širdys“

Pirmadienis

 TV8
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Komedija „Meilės romanas“ (N-7). 
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jau-
nieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Drama „Miegantis tigras“ (N-7). 
22.55 „Skandalas“ (N-7). 23.55 „Medikopteris“ 
(N-7). 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 Skanėstas. 
12.55 Šiandien vakare. 15.05 Kartu su visais. 
16.05 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Mo-
teriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 „Lietuvos laikas. 20.40 Eu-
rologija. 21.05 „Komanda“. 22.55 „Vangelija“. 
0.40 EURONEWS. 1.05 „Geriausias šefas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Karštais 
pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Tyrėjas 
Tichonovas“. 0.50 Žinios. Sankt Peterburgas.  

 Ren
7.15 „Tėvelio sūnelis“. 8.00 Žvalus rytas! 8.50 
Tinkama priemonė. 9.40 „Šeimos dramos“. 11.25 
Mums net nesisapnavo. 14.05 „Kosminių isto-
rijų diena“. 14.55 Pasaulio paslaptys su Anna 
Čapman. 15.50 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Izmai-
lovo parkas“. 23.45 „V ir M“. 0.35 „Atspindžiai“. 

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

Šeštojo dešimtmečio pabaigos Madride veikia drabužių prekybos 
centras, kuriame visi norėtų apsipirkti bent kartą gyvenime, - „Galerias 
Velvet“. Tačiau vitrinomis besigrožintys ponios ir ponai nemato gale-
rijoje besiskleidžiančios meilės istorijos tarp Anos ir Alberto. Ji - kukli 
siuvėja, jis - savininko sūnus, perimsiantis šeimos verslą. Alberto šeima 
priešinsis jo santykiams su neturtinga darbuotoja.

„MIeGanTIS TIGRaS“
Drama. Vokietija. 1995.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Inka Victoria Groetschel, 
Stephan Schwartz, Andrea 
L’Arronge.

Kai į rankas pateko paslaptinga kny-
ga, Selina staiga suvokė, kad jai visas 
mintis ima užvaldyti tėvo mirties pa-
slaptis. Moteris išsiruošia į kelionę po 
Ispaniją ir jos gyvenimas staiga ima 
virsti aukštyn kojomis. Ką moteriai 
dovanos išvyka į saulėtąją šalį? Juk 
kaip tik čia ji sutiks jos mintis užval-
džiusios knygos autorių!

„KelIaS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2009.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Charlize Theron, 
Robert Duvall, Guy Pearce.

Staiga užklupę siaubingi katakliz-
mai sunaikino visus civilizacijos 
laimėjimus: Žemėje neliko nei 
elektros energijos, nei augalijos, 
nei maisto. Neturėdami ką valgyti, 
žmonės pamažu virsta kanibalais, 
medžiojančiais silpnesniuosius. 
Tėvas su mažamečiu sūnumi pės-
čiomis keliauja į pietus, vildamiesi, 
kad ten bus bent jau šilčiau.

„SVeIKI aTVYKĘ Į DŽIUnGleS“
komeDija. Puerto Rikas, 
JAV, Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Rob Meltzer.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Adam Brody, Rob Huebel.

Grupė biuro darbuotojų nusiunčia-
ma į mokymus tolimoje saloje. Dar 
nespėjus prisitaikyti prie gyvenimo 
saloje, per nelaimingą atsitikimą 
nužudomas jų pilotas, todėl jie 
lieka likimo valiai. Po to seka praga-
riškų ir juokingų nutikimų virtinė... 
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

9.30 TV serialas „Šuo“ 
(N-7).

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

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

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

13.50 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

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

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Preziden-

tės pagrobimas“ (1).
0.40 Veiksmo komedija 

„Kaip diena ir naktis“ 
(N-7).

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

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

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

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

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

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

D.Žeimyte. 2017 m.
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 2017 m.
23.45 „Albanas“ (N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 2017 m.
2.55 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.40 „Albanas“ (N-7).
4.25 „Merdoko paslaptys“.
5.10 „Neišsižadėk“ (N-7).

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

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

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. Atranka. 
12.30 „Zona“.
12.55 ARTi.
13.10 Baletas „Aura“. 
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 10“.
16.30 Rusų gatvė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plauki-

mo čempionatas. 
Pusfinaliai ir finalai. 

20.30 Mokslo sriuba.
20.45 Euromaxx.
21.15 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Giminės“.
23.40 Linija, spalva, forma.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos 

vakaras. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
0.50 „Auklė“.
1.40 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(1) (N-7).
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

„Pjūklas 5“ (S).
0.55 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 „Kino 
automobiliai“.

11.00 Pinigai iš 
nieko.

12.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

13.00 Animacinis f. 
„Mažojo Niko  
nuotykiai“.

14.25 „Elajus 
Stounas“.

15.25 Melodrama 
„Angelas  
širdyje“.

16.25 Animacinis f. 
„Kelionė į  
mėnulį“.

18.00 „Robinzonas 
Kruzas“.

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino 

akademija. 
„Eichmanas“  
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 Romantinis 
trileris „Atbraila“ 
(N-14).

 16.05  „Kaip atsiranda 
  daiktai 10“

 21.00  Vasara tiesiogiai 
  su D.Žeimyte

 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 9.30  „Kai šaukia širdis“ 17.00  „Havajai 5.0“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAliepos 24 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.05 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 9“. 16.30 „Šnipų žaidimai“. 18.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Kitas ma-
joras Sokolovas“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 
„Kurorto policija“. 1.30 „Kurtinys“. 3.30 „Slap-
tas šou verslas“. 4.25 „Akiniuotis“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00 Kultūringieji PL. 12.55 Ke-
lionės su istorija. 13.25, 18.20, 5.05 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Raganos“. 15.20 Akis 
į akį. 15.50 „Esame rojuje“. 16.40, 6.50 Peiliu 
ir šakute. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 
„Erelio ženklas“. 18.00 Mano žvėrynas. 18.10 
Povandeninė ABC. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Paslėpti lobiai. 19.20 Kelionės su istorija. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Persikėlimai“. 22.45, 5.15 
Polonija 24. 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 23.45 
„Mrožekas ir Baltazaras“. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Tai kur po velnių tie Morganai?“ 8.25 „Kaž-
kas naujo“. 10.35 „Erina Brokovič“. 13.15 „Hičas 
- meilės specialistas“. 15.40 „Prakeiktųjų kaimas“. 
17.45 „Geriausia, ką turiu“. 20.10 „Vagišiai“. 21.55 
„Adelė ir mumijos paslaptis“. 24.00 „Perėja 2“. 

  DiscoVery 
6.10, 9.40, 18.40 Garažų auksas. 7.00 Jukono 
vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 
20.00 Kaip tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Jukono 
vyrai. 14.30 Iššūkiai Alabamoje. 21.00 Sudužę 
laivai. 22.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 23.00 
Aukso karštinė. 24.00 Michaelas Felpsas. Rykliai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00 Neįprastas maistas. 20.30 Laivelių pirkimas. 
22.00 Paslaptingieji vandenys. 23.00 Žvejyba Ma-
jamyje. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Kinologijos įvadas. 8.15, 
12.50 Afrikos tankmėje. 9.10, 14.40 Turkija, 
kontrastų šalis. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 17.25, 21.05, 0.45 Gyvūnų gel-
bėjimas. 13.45, 16.30, 23.50 Pasiplaukiojimas 
su pabaisomis. 18.20, 22.00 Veterinarijos kli-
nika. 22.55 Laukinės Indonezijos salos. 

 sPorT1
7.00 ATP tenisas. Finalas. Vienetai. Švedija. 
Vakar. 10.00 Spidvėjus. Grand Prix. 5 etapas. 
13.00 KOK World series. Moldova. 3 d. 15.10 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 13 laida. 
15.40 NBA krepšinio lyga. Gražiausi sezono 
momentai. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - FC „Heerenve-
en“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niu-
jorko „Knicks“ - Golden State „Warriors“. 20.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 1 d. 
20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
14 laida. 21.00 ATP tenisas. Finalas. Vienetai. 
Švedija. Vakar. 24.00 KOK World GP. Moldova. 
1 d. 1.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 3.20 Spidvėjus. Pa-
saulio komandų taurė. Didžioji Britanija. 1 etapas. 
5.40 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 15.25 Smiginis. World Match Play tur-
nyras. Antroji diena. 11.00 Nascar 400 mylių 
lenktynės. 15.00 Boksas. 19.00 Futbolas. 
„Gold Cup“ turnyro pusfinalis. 21.00 Smiginis. 
„World Match Play“ turnyras. Trečioji diena. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Motosportas. Spi-
dvėjus. Pasaulio čempionato etapas. Kardifas. 
4.50 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Finalas. 

 eurosPorT
7.00, 21.30, 4.00 Futbolas. UEFA Europos 
moterų čempionatas. Nyderlandai. 9.30 Dvi-
račių sportas. „Tour de France“ apžvalga su 
G.Lemondu. 10.30, 18.00, 2.30 Plaukimas. 
Pasaulio čempionatas. Vengrija. 13.15, 23.45 
Fechtavimas. Pasaulio čempionatas. Vokietija. 
14.15 Jojimas. „Rolex Grand Slam“ varžybos. 
15.15, 1.45 Sporto linksmybės. 15.30, 20.30 
Dviračių sportas. „Tour de France“. 16.30, 5.30 
Dviračių lenktynės. Valonijos turas. Belgija. 
20.25, 0.40 Eurosport žinios. 0.50 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 1.15 FIFA 
futbolas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.50  „Diag nozė - 
  žmogžudystė“

 10.25  „Albanas“  10.30  Pasaulio plaukimo 
  čempionatas

 18.30  „Aukštuo menės 
  daktaras 2“

 17.35  24 valandos 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 „Miegantis tigras“ (N-7). 12.00 „Jau-
nieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Kerštas ir meilė“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
„Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydyto-
jai“ (N-7). 18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Kova dėl meilės“ (N-7). 22.50 „Skan-
dalas“ (N-7). 23.50 „Medikopteris“ (N-7). 0.55 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komanda“. 
14.05 Skanėstas. 15.05 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 „Iš tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.40 „Komanda“. 
22.25 „Vangelija“. 0.20 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Karštais 
pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Tyrėjas 
Tichonovas“. 0.50 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
7.05 „Tėvelio sūnelis“. 7.50 Žvalus rytas! 8.10 
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 10.45 
Gyva tema. 11.35 „Izmailovo parkas“.  14.00 
„Kosminių istorijų diena“. 14.55 Pasaulio paslap-
tys su Anna Čapman. 15.50 „Kietuolis. Žaidimas 
iškrentant“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
„17-ųjų šalta vasara. Kas gadina orą Rusijoje?“ 
23.20 Rusiškas vairavimas. 24.00 „Atspindžiai“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.05 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
16.30 „Šnipų žaidimai“. 18.25 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 19.50 „Kitas majoras Sokolovas“. 
21.45 „Paplūdimys“. 23.35 „Kurorto policija“. 
1.35 „Kurtinys“. 3.30 „Slaptas šou verslas“. 

 TV PolonIa
7.05 Šeima - diena namuose. 7.55 Įsimylėk 
Lenkijoje. 8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 8.50, 18.10 
Gamtos užrašai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 2.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.30 
Sveika, Polonija. 13.00 Paslėpti lobiai. 13.25, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50, 1.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Nak-
tys ir dienos“. 15.20 „Mrožekas ir Baltazaras“. 
16.40, 6.50 Lenkų valgiai. 16.55, 1.20 „Baron24“. 
17.30, 1.45 „Erelio ženklas“. 18.00 Knygų kan-
dys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Sumanymų 
kalvė“. 19.20 Paragauk su Senkevičiumi. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Tėvas Mateušas“. 23.45 S.Krajevskio dainų 
koncertas. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Atkirtis“. 8.25 „Adelė ir mumijos paslaptis“. 
10.35 „Perėja 2“. 13.15 „Vagišiai“. 15.10 „Dides-
ni purslai“. 17.45 „Atkirtis“. 20.10 „0.968055556 
11.14“. 21.55 „Puikybė ir prietarai“. 0.25 „Drako-
no širdis“. 2.25 „Zils Marijos debesys“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Garažų auksas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios 
statybos. 21.00 Vyras, moteris, gamta. 22.00 
Legenda apie krokodilų auksą. 23.00 Naminukės 
sezonas. 24.00 Ryklių ir krokodilų ekspertai. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 8.30, 14.30, 20.30 Laivelių 
pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00 Mano namelis ant 
ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00, 23.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs 
keliautojas. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tėvelio 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. „Kinta-

manio brangakmenis“.
23.30 TV serialas 

„Kvantikas“ (N-14).
0.30 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“ (N-7).
1.25 TV serialas „X failai“ 

(N-14).
2.15 TV serialas „Amerikie-

tiška siaubo istorija“.

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
7.55 TV serialas 

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

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

„Kas aš esu?“ (N-7).
0.45 TV serialas 

„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

2.30 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

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

menės daktaras 2“.
11.50 Nacionalinė paieškų 

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

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

šalė 1“ (N-14).
0.25 Stambiu planu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Detek tyvas 

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

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

7.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

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

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

nozė - žmogžudystė“.
14.45 TV serialas 

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

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

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

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

parodijų filmas“.
22.45 TV serialas 

„Prezidentės pagro-
bimas“ (1) (N-7).

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

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

3.50 „Penktoji pavara“.
4.35 Pasienio sargyba.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis 
su A.Mamontovu.

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

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

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

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

D.Žeimyte. 2017 m.
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.15 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 2017 m.
23.45 „Albanas“ (N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. 2017 m.
2.55 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.40 „Albanas“ (N-7).
4.25 „Merdoko paslaptys“.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras.

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

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plauki-

mo čempionatas. 
Atranka. Tiesioginė 
transliacija.

12.30 Durys atsidaro.
13.00 „Giminės“.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

tai 10“.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plauki-

mo čempionatas. 
Pusfinaliai ir finalai. 
Tiesioginė transliacija.

20.50 Linija, spalva, forma.
21.15  „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 Komiška drama „Laris 
Kraunas“ (N-14).

23.35 Euromaxx.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 
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liepos 25 d. 

 20.30  „Noriu šio 
  automobilio“

 18.00  „CSI Majamis“ 16.30  „Būk su manim“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Kinologijos įvadas. 8.15, 11.55, 
18.20, 22.00, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 9.10, 14.40, 
22.55 Laukinės Indonezijos salos. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 12.50 Veterinarijos klini-
ka. 13.45, 16.30, 23.50, 23.50 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 

 SPort1
7.00 ATP tenisas. Pirmasis pusfinalis. Vienetai. 
Švedija. 9.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Niu-
jorko „Knicks“ - Golden State „Warriors“. 11.10 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 1 d. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 14 
laida. 12.10 KOK World GP. Moldova. 1 d. 13.30 
Spidvėjus. Pasaulio komandų taurė. Didžioji Bri-
tanija. 1 etapas. 15.50 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Čempionų kelias. Roterdamo „Feye-
noord“ - Roterdamo „Sparta“. 17.50 Lietuviai NBA 
krepšinio lygoje. Detroito „Pistons“ - Niujorko 
„Knicks“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Bostvana. 2 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 15 laida. 21.00 ATP tenisas. 
Pirmasis pusfinalis. Vienetai. Švedija. 23.00 Čem-
pionai LT. Graplingas. Palanga. 1 d. 23.30 KOK 
World GP. Moldova. 2 d. 1.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensi-
jos „Valencia“. Finalas. Antros rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. „World Match Play“ turnyras. 
Trečioji diena. 11.05, 2.00 Futbolas. „Gold 
Cup“ turnyro pusfinalis. 13.05 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Monakas. 15.10, 4.00 Boksas. 
15.35 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čem-
pionato etapas. Kardifas. 18.40 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionato finalas. 21.00 Smiginis. 
„World Match Play“ turnyras. Ketvirtoji diena. 
Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
7.00, 14.15, 21.30, 0.45, 4.00 Futbolas. UEFA 
Europos moterų čempionatas. Nyderlandai. 
9.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 10.30, 
18.30, 2.30 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. 
Vengrija. 13.15 Jojimas. „Rolex Grand Slam“ 
varžybos. 15.30, 5.30 Dviračių lenktynės. Valo-
nijos turas. Belgija. 18.00 Jojimas. 20.55, 23.40 
Eurosport žinios. 21.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 23.45 Fechtavimas. Pa-
saulio čempionatas. Vokietija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

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

skyrius“.
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės III. 
Nematomų žmonių 
namai“ (N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (1) (N-7).
1.05 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Velvet“ (N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Biografinė 

drama „Didelės akys“ 
(N-7).

0.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.10 „Rezidentai“ (N-7).
1.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Dokumentinis f. 
„Užkariaujant 
dangų“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 Animacinis f. 

„Operacija „Riešutai“.
13.45 „Kai šaukia širdis“.
14.45 „Siaubingi 

namai“.
15.45 Skaniausias gatvės 

maistas.
16.45 Drama „Praeities 

paslaptys“ (N-7).
18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Noriu šio 

automobilio“.
21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 Romantinė 

komedija  
„Meilė Ibizoje“ (1) 
(N-14).

24.00 Klaipėdos 
patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

0.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

„KintAmAnio BrAnGAKmeniS“
Veiksmo filmas. Didžioji Britanija. 2016.
Režisierius: Daniel O’Hara.
Vaidina: Michael Landes, Ophelia Lovibond, Jessica Hynes.

Avantiūristas Hutenas ir puikiai meno kūrinius išmananti Aleks keliau-
ja į egzotiškąją Kambodžą. Šį kartą jie ieško reto brangakmenio, kuris, 
tikima, gali išpildyti vieną norą. Ieškodami ženklų, nuvesiančių iki bran-
genybės, jie patenka į senovinę šventyklą ir susiduria su pavojingais 
narkotikų prekeiviais. Ar pavyks pabėgti nuo žiaurių grupuotės narių?

tV3
22.30

„KoVA DĖl meilĖS“
Drama. Vokietija. 1993.
Režisierius: Thomas Nikel.
Vaidina: Anja Kling, Rainer 
Grenkowitz, Alexander Wussow.

Baigusi darbus Paryžiuje garsaus ta-
pytojo dukra Ema grįžta į Londoną, 
norėdama pamatyti tėvą, kurio nere-
gėjo daugelį metų. Galerijos savinin-
kas Robertas praneša, kad tapytojas 
iškeliavo į gimtąją Kornvalio grafystę...tV8

21.00

„DiDelĖS AKYS“
Biografinė Drama. JAV. 2014.
Režisierius: Tim Burton.
Vaidina: Amy Adams, Christoph 
Waltz, Danny Huston.

Jauna dailininkė Margaret turi išskir-
tinį stilių - jos paveiksluose dėmesį 
prikausto didelės vaikų akys, kurios 
turi kažką paslaptingo. Nežinia, ar 
paveikslai, ar pati dailininkė patrau-
kia vilioklio tapytojo Volterio dėmesį. tV6

22.00

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

Istorija apie jauną moterį, vardu 
Kuši, kurios vestuves sugriauna 
arogantiškas verslininkas Arnavas. 
Kuši šeimos vardas yra viešai su-
terštas, ji su seserimi išsiunčiamos 
pas našlę tetą į Delį. tV1

18.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

21.00 2 Barai. Lietuva 
(N-14).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo trileris 

„Klastotė“ (N-14).
0.15 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“ (N-7).
1.15 TV serialas 

„X failai“ (N-14).
2.05 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Ogis ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. 
„Tomo ir Džerio šou“.

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

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

(N-7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Visi vyrai -  
kiaulės... 2“ (N-7).

21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Prezidento  
sprendimas“ (N-7).

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

1.50  „Judantis objektas“ 
(N-7).

2.40 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

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

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

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

Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė 1“ 

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

Monkas 2“ (N-7).

 13.10   Klauskite daktaro 10.00    TV Pagalba  19.30  KK2

trečiadienis

„KLASTOTĖ“
Veiksmo trileris. JAV. 1998.
Režisierius: Hark Tsui.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Rob Schneider, Lela Rochon.

Markusas Rėjus, Honkongo mados dizaineris, ilgą laiką gyvena iš klastočių 
pardavinėjimo. Tik iškilus grėsmei, kad pasieksianti rinką nauja suklastotų 
džinsų siunta yra su įmontuotomis mikrobombomis, Markusas sutinka 
padėti slaptam agentui Tomiui išsiaiškinti drabužių ir batų klastočių tin-
klą ir už jo slypinčius nusikaltėlius. Prasideda persekiojimas ir gaudynės.

rekomenduoja

TV3
22.30

„BŪK SU MANIM“
tV serialas. Indija. 2010.
Režisierius: Pawan Kumar.
Vaidina: Vandana Vithlani, 
Firoza Khan, Rucha Hasabnis.

Jauna mergaitė Gopi niekada ne-
patyrė tikros motinos meilės. Ji 
svajoja ištekėti ir motinišką meilę 
gauti iš anytos. Turtinga Kokilaben 
Modi kaip tik ieško žmonos savo 
sūnui. Ji griežtai auklėjo savo sūnų, 
nes nenorėjo, kad šis būtų tinginys, 
kaip jos vyras. Istorija prasideda 
Kokilaben vykdomomis marčios 
paieškomis jos sūnui Ahamui.

„KODAS 999“
kriminalinis Veiksmo filmas. 
JAV. 2016.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Casey Affleck, Chiwetel
Ejiofor, Anthony Mackie.

Atlantos miesto nuovadoje niekas 
nėra vien gera arba vien bloga, po-
licininkai dirba kaip nusikaltėliai, o 
nuosprendžius skelbia ne teisėjai, 
bet mafija. Markusas ir Frenkas kartu 
su grupe nusikaltėlių apiplėšia ban-
ką, kad pagrobtų dėžutę su doku-
mentais, galinčiais pakeisti gresiantį 
nuosprendį Rusijos mafijos bosui.

 „KETURIASDEŠIMT ANTRASIS“
Biografinė drama. JAV. 2013. 
Režisierius: Brian Helgeland. 
Vaidina: Chadwick Boseman, 
Harrison Ford, Ryan Merriman.

Šis biografinis filmas apie Džekį 
Robinsoną. Džekis 1946 m. tam-
pa pirmuoju afroamerikiečiu, kurį 
Brenčas Rikis pakvietė žaisti pagrin-
dinės beisbolo lygos komandoje. 
Jis privalo ne tik kovoti prieš kitas 
komandas, bet ir išsikovoti lygias 
teises tarp savo komandos narių.

TV1
16.30

TV6
22.00

BTV
21.00

 TV8
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 „Kova dėl meilės“ (N-7). 12.00, 17.00 „Jau-
nieji gydytojai“ (N-7). 13.00, 18.00 „Kerštas ir 
meilė“ (N-7). 15.00, 0.45 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 16.00, 23.45 „Medikopteris“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė komedija 
„Meilės receptas“ (N-7). 22.50 „Skandalas“ (N-7). 

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

 PBK
6.00, 0.15 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komanda“. 
14.05 Skanėstas. 15.10 Kartu su visais. 16.00, 
3.35 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Mote-
riška. 18.00 „Iš tiesų“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.40 „Komanda“. 
22.25 „Vangelija“. 0.30 Pasverti ir laimingi 4.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Tyrėjas Tichonovas“. 0.50 Žinios. Sankt Peter-
burgas. 1.05 „Įkalčių paieška“. 2.40 „Įpėdiniai“. 

 REN
8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40, 
18.35 „Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.20 
„17-ųjų šalta vasara. Kas gadina orą Rusijoje?“ 13.15 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 14.05 „Kosminių 
istorijų diena“. 15.00 Pasaulio paslaptys. 15.55 „Kie-
tuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.40 Tinkama priemonė. 
120.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės. 23.15 „Kiekvienam po katinėlį“.

 NTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchataro sugrį-
žimas 2“. 11.20 „Liejyklos gatvė“. 13.25, 18.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 9“. 16.30 „Šnipų žaidimai“. 19.50 
„Kitas majoras Sokolovas“. 21.45 „Paplūdi-
mys“. 23.35 „Kurorto policija“. 1.30 „Kurtinys“.  
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6.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
21.00 Biografinė drama 

„Keturiasdešimt 
antrasis“ (N-14).

23.30 Komedija „Kitoks 
parodijų filmas“ 
(N-14).

1.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

2.45 „Penktoji pavara“.
3.30 Pagalbos skambutis 

(N-7).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai su 

D.Žeimyte. Pokalbis 
su Kauno meru 
V.Matijošaičiu.

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

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai su 

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

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

„Solo Ansamblis“.
7.05 Stilius.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. Atranka. 
Tiesioginė transliacija 
iš Budapešto.

13.05 „Bliuzas. Muzikinės 
kelionės“. 1 d. „Ilga 
kelionė namo“.

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

daiktai 10“.
16.30 Vilniaus albumas.
16.45 Trembita.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plaukimo čem-

pionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. Tiesioginė trans-
liacija iš Budapešto.

21.10 „Didžioji istorija“. 5 d.
„Didingi statiniai“.

21.30 „Ginklų pasaulis“.
21.51 „Mėsėdžių eros 

pradžia“.
22.15 Romantinė drama 

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

0.05 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės III. Atpildo 
diena“ (N-7).

23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
1.20 „Auklė“.
1.45 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Kriminalinis 

veiksmo f.  
„Kodas 999“ (N-14).

0.20 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus Stounas“.
11.30 „Kai šaukia 

širdis“.
12.30 „Siaubingi 

namai“.
13.30 Nuotykių f. 

„Džekas Hanteris ir 
Dangaus žvaigždė“ 
(N-7).

15.15 „Robinzonas 
Kruzas“.

16.15 Romantinė 
komedija  
„Vienu vyru  
per daug“.

18.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

19.00 Dokumentinis f.
„Užkariaujant 
dangų“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 Melodrama 
„Angelas širdyje“.

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Elajus 

Stounas“.

 10.30   Pasaulio plaukimo
           čempionatas

 13.35   „Merdoko 
     paslaptys“

 18.30    „Savas žmogus“  18.00  Skaniausias 
     gatvės maistas

 16.00    „Kaulai“ 11.30    „Ekspertė 
    Džordan“

TV PROGRAMAliepos 26 d.

 TV Polonia
]7.05 „Priartėjimas“. 8.05 Ekumeninė laida. 
8.30 Petersburskio muzikos šou. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.00 
„Sumanymų kalvė“. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Persikėlimai“. 15.25 
„Jan Englertas - be paslapčių“. 16.40 Paragauk 
Opolėje. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 1.45 
„Erelio ženklas“. 18.00 Laida vaikams. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Per sieną - Prudnikas. 19.25 
Rytų studija. 20.25, 6.10 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Miesto centro karaliai“. 23.45 
„Priartėjimas“. 0.45, 6.25 „Laukinė Lenkija“. 
2.15 Petersburskio muzikos šou. 

 TV1000
6.10 „Drakono širdis“. 8.20 „Puikybė ir prie-
tarai“. 10.50 „0.968055556 11.14.“. 12.50 
„Iracionalus žmogus“. 14.55 „Zils Marijos 
debesys“. 17.25 „Tegyvuoja meilė“. 20.10 
„Septyneri metai Tibete“. 22.50 „Gladiatorius“. 
1.50 „Erina Brokovič“. 4.05 „Tai kur po velnių 
tie Morganai?“ 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Ga-
ražų auksas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 
1.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Nesėkmių garažas. 17.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 21.00, 2.50 Laukinės vairuotojų 
gentys. 22.00, 3.40 Automobilių perpardavinėtojai.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 
14.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo 
turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 
Iškyla gamtoje. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
9.10, 14.40, 22.55, 3.25 Laukinės Indonezijos 
salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 17.25, 21.05, 1.40 Bronkso zoologi-
jos sodas. 18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 20.10, 
4.15 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 

 sPorT1
7.00 ATP tenisas. Antrasis pusfinalis. Vienetai. 
Švedija. 9.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Detroito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 11.10 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 2 d. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
15 laida. 12.10 KOK World GP. Moldova. 
2 d. 13.50 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Ispanija. 1 etapas. 15.20 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 14 laida. 15.50 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų kelias. 
AZ „Alkmar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 17.50 
Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Hiustono „Roc-
kets“ - Oklahomos „Thunder“. 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Bostavana. 3 d. 20.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 16 
laida. 21.00 ATP tenisas. Antrasis pusfinalis. 
Vienetai. Švedija. 23.00 Čempionai LT. Gra-
plingas. Palanga. 2 d. 23.30 KOK World series. 
SWAT. Alytus. 1 d. 1.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Va-
lensijos „Valencia“. Finalas. Trečios rungty-
nės. 3.10 Spidvėjus. Pasaulio komandų taurė. 
Lenkija. Trečias etapas. 6.40 Čempionai LT. 
Graplingas. Palanga. 2 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Boksas. 10.00 Smiginis. „World 
Match Play“ turnyras. Ketvirtoji diena. 15.10 
Rio2016. Krepšinis. Ketvirtfinalis. Vyrai. 18.50 
Rio2016. Krepšinis. Finalas. Vyrai. 21.00 Smi-
ginis. „World Match Play“ turnyras. Penktoji 
diena. Tiesioginė transliacija. 2.00 Rio2016. 
Uždarymo ceremonija. 4.30 Futbolas. „Gold 
Cup 2017“ turnyras. Finalas. Tiesioginė trans-
liacija. 

 eurosPorT
7.00, 13.15, 21.30, 0.45, 4.00 Futbolas. UEFA 
Europos moterų čempionatas. Nyderlandai. 
9.30, 18.00, 2.30 Plaukimas. Pasaulio čempi-
onatas. Vengrija. 15.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 15.30, 5.30 Dviračių lenk-
tynės. Valonijos turas. Belgija. 21.10, 23.40 Eu-
rosport žinios. 21.15 Sporto linksmybės. 23.45 
Fechtavimas. Pasaulio čempionatas. Vokietija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 1.15  „Visa menanti“  7.20     Nuoga tiesa  10.30   Pasaulio plaukimo
   čempionatas

 21.20   Svarbios detalės 20.00  „Visi vyrai - 
    kiaulės... 2“

 21.00   2 Barai

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 
Animacija. 10.10 „Meilės receptas“ (N-7). 12.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00, 18.00 „Kerštas 
ir meilė“ (N-7). 15.00, 0.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00, 23.40 „Medikopteris“ (N-7). 
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Prisijaukini-
mo menas“ (N-7). 22.40 „Skandalas“ (N-7).

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

 PBK
6.00, 0.15 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Komanda“. 
14.05 Skanėstas. 15.10 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 „Iš tiesų“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.45 „Komanda“. 
22.25 „Vangelija“. 0.30 Pasverti ir laimingi 4. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Karštais pėdsakais“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Tyrėjas Tichonovas“. 0.50 Žinios. Sankt Peter-
burgas. 1.05 „Įkalčių paieška“. 2.40 „Įpėdiniai“. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.20 La-
biausiai šokiruojančios hipotezės. 14.00 „Kos-
minių istorijų diena“. 14.55 Pasaulio paslaptys 
su Anna Čapman. 15.50 „Kietuolis. Žaidimas 
iškrentant“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.35 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Čapman paslaptys. 23.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00, 10.20 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.20 „Mainai“. 13.30, 18.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
16.30 „Šnipų žaidimai“. 19.50 „Kitas majoras So-
kolovas“. 21.45 „Paplūdimys“. 23.35 „Kurorto po-
licija“. 1.30 „Kurtinys“. 3.25 „Slaptas šou verslas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tyla prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.35 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20 Trumpa 
istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.30 Sveika, Polonija. 13.05 Per sieną 
- Prudnikas. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 20.00, 
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji 
jėga“. 15.20 „Miesto centro karaliai“. 16.10 
Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 
16.40 Vilnoteka. 16.55, 1.15 „Baron24“. 17.30, 
1.45 „Iki pertraukos 0:1“. 18.00 Animacinis f. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Su Andrusu Galiciją. 
19.35 „Naszaarmia.pl“. 20.30, 6.10 Laida iš 
Didžiosios Britanijos. 20.50, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Komisaras Aleksas“. 23.45 ENTER Enea Fes-
tival 2017. 0.45, 6.25 „Laukinė Lenkija“. 2.15 
Lenkijos gamtos lobiai. 

 TV1000
6.10 „Kažkas naujo“. 8.05 „Gladiatorius“. 11.00 
„Septyneri metai“. 13.40 „Tai kur po velnių 
tie Morganai?“ 15.40 „Kažkas naujo“. 17.35 
„Erina Brokovič“. 20.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 
22.10 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 0.20 
„Manglehornas“. 2.15 „Perėja 2“. 4.20 „Adelė ir 
mumijos paslaptis“. 

 DIscoVeRy 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Garažų auksas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drau-
ge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Legenda apie 
krokodilų auksą. 22.00, 3.40 Likviduotojas. 23.00, 
4.30 Sandėlių medžiotojai. 24.00 Ryklių atakos.

 TRaVel
8.30, 14.30, 20.30 Laivelių pirkimas. 9.00, 15.00, 
21.00, 2.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius ne-
kilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 
22.00, 3.00 Aliaskos gidas. 23.00, 4.00 Iššūkiai 
Austrijoje. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anIMal PlaneT
7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Gyvenimas Veterinarijos 
universitete. 8.15, 12.50 Bronkso zoologijos sodas. 
9.10, 14.40, 22.55, 3.25 Laukinės Indonezijos 
salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45 Pasiplau-
kiojimas su pabaisomis. 16.30, 23.50, 5.02 Kinija 
žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinė Europa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 2 Barai. Lietuva 

(N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Vagių 

pasaulis“ (N-14).
0.35 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„X failai“ (N-14).
2.20 TV serialas 

„Amerikietiška  
siaubo istorija“ 
(N-14).

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinis trileris 

„Nepalaužiama 
drąsa“ (N-14).

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

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

2.30 Alchemija. VDU 
karta. 2013 m.

3.00 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės 

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

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

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

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

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

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
21.00 Siaubo trileris 

„Velnio apsėstieji“ 
(N-14).

22.45 Biografiė drama 
„Keturiasdešimt 
antrasis“ (N-14).

1.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

2.45 „Savas žmogus“ 
(N-7).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte. 
Pokalbis su gydytoju 
R.Kėvalu.

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

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 
18.55 „Chiromantas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk 

su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai 

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

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Vasara tiesiogiai 

su D.Žeimyte.

6.00 LR himnas.
6.05 „Kaunas Jazz“. Tord 

Gustavsen Quartet.
7.05 Bėdų turgus.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas. Atranka. 
Tiesioginė transliacija 
iš Budapešto.

12.45 „Didžioji istorija“.
13.05 „Ginklų pasaulis“.
13.27 „Mėsėdžių eros 

pradžia“.
13.50 IQ presingas.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.35 „Šokių akademija 2“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.30 Menora.
16.45 Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Pasaulio plaukimo čem-

pionatas. Pusfinaliai ir 
finalai. Tiesioginė trans-
liacija iš Budapešto.

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

22.05 Lietuvos patriotai. 
23.15 Skambantys 

pasauliai. Svečias - 
Lawrence Brownlee 

0.05 Dabar pasaulyje.
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liepos 27 d.

 9.30     Pinigai iš nieko 9.00  Vienam gale kablys 19.00   „CSI. Niujorkas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

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

Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
21.00 „Nusikaltimo vieta - 

Kelnas. Kortų  
namelis“ (N-7).

22.55 „Ponia Dila“ (N-7).
1.00 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis žmogus 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

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

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Fantastinis veiksmo f.

„Bėgantis labirintu“ 
(N-14).

0.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

Žemėje“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

11.30 Melodrama 
„Angelas širdyje“.

12.30 Romantinė 
komedija  
„Svetimos vestuvės“.

14.10 „Noriu šio 
automobilio“.

15.10 Dokumentinis f.
„Užkariaujant 
dangų“.

16.10 Fantastinis 
veiksmo trileris  
„Metalinis tornadas“ 
(N-7).

17.50 „Dikensiada“.
18.30 „Kino 

automobiliai“.
19.00 „Elajus Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Siaubingi namai“.
21.30 Romantinė 

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

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 Melodrama 
„Angelas širdyje“.

24.00 „Kai šaukia 
širdis“.

 Sport1
7.00 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. Hiusto-
no „Rockets“ - Oklahomos „Thunder“. 9.10 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. AZ „Alkmar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 
11.10 Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 
3 d. 11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 16 laida. 12.10 KOK World series. 
SWAT. Alytus. 1 d. 13.50 Lengvoji atletika. 
„Golden Grand Prix“. Olandija. 15.40 NBA krep-
šinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 15.50 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Čempionų 
kelias. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vi-
tesse“. 17.50 Lietuviai NBA krepšinio lygoje. 
Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 20.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. 4 d. 
20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
17 laida. 21.00 Spidvėjus. Grand Prix. 5 etapas. 
24.00 KOK World series. SWAT. Alytus. 2 d. 
1.10 Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Mas-
kvos CSKA - Maskvos srities „Chimki“. Pirmos 
rungtynės. 3.10 ATP tenisas. Marakešas. Dve-
jetai. Finalas. 5.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Finalas. Ketvirtos rungtynės. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Smiginis. „World Match Play“ turnyras. 
Penktoji diena. 12.00 „Mobil-1“ The Grid lenk-
tynės. 12.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 
13.30 Futbolas. Anglijos premier lygos žurna-
las. 14.00 Boksas. 16.00 Rio2016. Paplūdimio 
tinklinis. Mačas dėl 3 vietos. Moterys. 17.00 
Futbolas. „Gold Cup 2017“ turnyras. Finalas. 
19.15 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Italija. 21.00 Smiginis. „World Match 
Play“ turnyras. Šeštoji diena. Tiesioginė trans-
liacija. 1.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Finalas. 4.55 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Mačas dėl trečios vietos. 

 EuroSport
7.00, 13.15, 21.30, 0.45, 4.00 Futbolas. UEFA 
Europos moterų čempionatas. Nyderlandai. 
9.30, 16.30, 2.30 Plaukimas. Pasaulio čempi-
onatas. Vengrija. 15.00, 21.00 FIFA futbolas. 
15.30, 23.45 Dviračių lenktynės. Valonijos 
turas. Belgija. 20.55, 23.40 Eurosport žinios. 
5.30 Dviračių sportas. „Tour de France“.

 

„priSiJauKiNiMo MENaS“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius: Gavin Wiesen.
Vaidina: Freddie Highmore, Emma Roberts, Michael Angarano.

Paaugliui Džordžui atrodo beprasmis gyvenimas, mokykla ir ypač na-
mų darbai. Tačiau vaikiną greitai užvaldys mergina. Susipažinęs su Sale, 
Džordžas atras akstiną eiti į pamokas, bendrauti su bendramoksliais ir 
kai ko siekti, nors net sau neketins pripažinti, kad Salė jam tikrai patinka.

tV8
21.00

rekomenduoja

„BĖGaNtiS laBiriNtu“
Fantastinis veiksmo Filmas. 
JAV. 2014.
Režisierius: Wes Ball.
Vaidina: Dylan O’Brien, 
Kaya Scodelario, Thomas 
Brodie-Sangster.

Kai Tomas atsipeikėja įkalintas di-
deliame labirinte su grupe kitų 
vaikinų, jis nieko neprisimena apie 
išorinį pasaulį, tik keistus sapnus...

„VaGiŲ paSauliS“
tRileRis. JAV, Vokietija. 2009. 
Režisierė: Mimi Leder.
Vaidina: Morgan Freeman, 
Antonio Banderas.

Keitas Riplis - rafinuotas niujorkietis, 
puikiai išmanantis meną. Niekas 
negalėtų įtarti, kad iš tikrųjų šis pa-
gyvenęs ponas yra patyręs meno 
dirbinių vagis. Riplis paskutiniam 
savo darbeliui pasisamdo jaunesnį 
vagį iš Majamio Gabrielį Martiną...

„NEpalauŽiaMa DrĄSa“
kRiminalinis tRileRis. Australija, 
JAV. 2007. 
Režisierius: Neil Jordan.
Vaidina: Jodie Foster, Terrence
Howard, Mary Steenburgen.

Niujorko radijo stoties reporterė 
Erika Bein džiaugėsi gyvenimu, 
tačiau vieną vakarą visa tai skaus-
mingai dingo - Erika ir jos sužadė-
tinis buvo brutaliai užpulti...lNK

22.15

tV3
22.30

tV6
22.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
Prancūzija, JAV, N-16) - 21-27 d. 11.20, 13.40, 17, 19.25, 
21.50, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 21-27 d. 11.10, 13.30, 15.35, 18.55, 20.55, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 21-22 d.).
„uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 21-27 d. 10.20, 12.50 val.
„Audrys“ (dokumentinis f., Lietuva, V) - 21, 24, 26 d. 10.50 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23 d. 12.15 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas“ (fantas-
tinis f., Prancūzija, 3D) - 27 d. 19.40 val. (DELFI premjera).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 12.30, 14.40, 16.15, 17.50, 20.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11, 13.10 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 21-27 d. 10.30, 13.20, 18.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 21-27 d. 15.25, 21.30 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 13, 15.10, 18.10, 21.10, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 19, 21.20, 
21.55, 23.59 val. (27 d. 19, 21.20 val. seansai nevyks; 21.55 val.  
seansas vyks 27 d.; 23.59 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 21-27 d. 
16.25, 21.40 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 21-27 d. 
18.50, 21 val. (27 d. 21 val. seansas nevyks).

„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 12.25, 15.40 val. (23 d. 12.25 val. 
seansas nevyks).
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-27 d. 18.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 22-23, 25, 27 d. 10.50 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 21-27 d. 16.05 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 21-22 d. 22.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.40 val. (vasa-
ros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 21-27 d. 11.10, 
14, 15.20, 16.40, 19.20, 21.45 val. (23 d. 14 val. seansas 
nevyks; 15.20 val. seansas vyks 23 d.).
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 11.30, 13.35, 16.30, 18, 21.40 val.
„uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 21-27 d. 11.10 val.
„uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
3D, N-7) - 21-27 d. 15.50 val.
„Audrys“ (dokumentinis f., Lietuva, V) - 21-27 d. 13.10 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23 d. 14 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas“ (fantas-
tinis f., Prancūzija, 3D) - 27 d. 19.10 val. (DELFI premjera).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 12, 15, 18.15, 21.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 11, 15.30, 20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 13.15, 17.45 val.

„Despicable Me 3“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 21-27 d. 13.50 val.
„lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 21-27 d. 
16.20, 18.40, 21 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 21-27 d. 13.25, 18.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, 3D, N-7) - 21-27 d. 12.10, 18.15 val. (27 d. 18.15 val. 
seansas nevyks).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 21-27 d. 15.10, 21.15 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 16.10, 
21.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 13.45 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-26 d. 20.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 14.50 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., Didžioji 
Britanija, Australija, JAV, N-13) - 21, 23, 25 d. 21.20 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 22, 24, 26 d. 21.20 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 21-27 d. 11 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 21, 23, 25, 27 d. 11.35 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 22, 24, 26 d. 11.35 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija, N-16) - 21-26 d. 18.30 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 21-27 d. 18.45 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 11.20 val. (vasaros akcija vaikams).

Premjera

Du automobilių vagišiai, broliai Endriu 
ir Garetas Frostai, tikėdamiesi „naujų ga-
limybių“, leidžiasi į ilgą kelionę po Pietų 
Prancūziją. Žinoma, į nuostabaus grožio 
regioną juos atvilioja ne atostogos, o už-
sakymas.

Broliai, kurių taikiklyje visada būna 
tik patys brangiausi ir prabangiausi auto-
mobiliai, gauna užsakymą pavogti milijo-
nus eurų kainuojantį 1937-ųjų „Bugatti“. 

Kino teatruose nuo liepos 21 d.

n Veiksmo komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Antonio Negret

n Vaidina: Sam Claflin, Gaia Weiss, Scott 

Eastwood, Freddie Thorp ir kiti

n iMDB: 5,7/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Overdrive. Greičio įkaitai“
„Overdrive“

Filmo „Overdrive. Greičio įkaitai“ žvaigždė 
Skotas Istvudas (Scott Eastwood)

„Forum Cinemas“ nuotr. 
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Veidai

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Liepos d. 21-23 - atostogos!
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija) - 24 d. 17 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 24 d. 19.10 val. 
25 d. 21 val. 26 d. 19.10 val. 27 d. 21.10 val.
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija) - 24 d. 21 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 25 d. 16.10 val.
„Komivojažierius“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 25 d. 
18.40 val.
„Stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa“ (bio-
grafinė drama, Austrija, Vokietija, Prancūzija) - 26 d. 17.10 val.
„Nepažįstamoji“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 26 d. 21 val.
„Šlovė“ (komiška drama, Bulgarija, Graikija) - 27 d. 
16.40 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 27 d. 18.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27 d. 18.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 27 d. 18.30 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 21, 23-25 d. 11.15, 
13.45, 16.45, 19.15, 20.45, 21.45 val. 22 d. 10, 13.45, 16.45, 
19.15, 20.45, 21.45 val. 26 d. 12, 14.15, 16.45, 19.15, 20.45, 
21.45 val. 27 d. 11.15, 13.45, 16, 19.30, 20.45, 21.30 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-26 d. 17.15, 19.30, 21.45 val. 27 d. 17.15, 
22.15 val.
„Uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
3D, N-7) - 21-27 d. 10, 12 val.
„Uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 21-27 d. 15.15 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.

„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 21-26 d. 10.15, 13.15, 18.45, 
21.30 val. 27 d. 10.15, 13, 19.30, 21 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo 
f., JAV, 3D, N-7) - 21-26 d. 16 val. 27 d. 15.45 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 21, 24, 
26 d. 19.45 val. 22-23, 25 d. 17.30 val. 27 d. 17.15 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-27 d. 14, 17.15, 20.30 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 11.30 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21, 24, 26 d. 
17.30 val. 22-23, 25 d. 22.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21, 23-25 d. 10, 10.30, 11, 12.15, 13, 14.30, 
16.15, 18.30 val. 22, 26 d. 10.30, 11, 12.15, 13, 14.30, 
16.15, 18.30 val. 27 d. 10, 10.30, 11, 12, 13, 14, 16.15, 
18.30 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 21, 24, 
26-27 d. 14.45, 22 val. 22-23, 25 d. 14.45, 19.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 22 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 26 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 21-27 d. 11.50, 
14.30, 17.15, 19.55, 22.45, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 21-22 d.).
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 12.10, 14.35, 16.50, 19.05, 22.30 val.

„Uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 21-27 d. 9.40, 15.40 val.
„Audrys“ (dokumentinis f., Lietuva, V) - 21-27 d. 11.55 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23 d. 12.20 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas“ (fantas-
tinis f., Prancūzija, 3D) - 27 d. 19.40 val. (DELFI premjera).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 11.10, 12.30, 13.25, 14.55, 
16.15, 17.50 val. (23 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 13.30, 19.20, 22 val. (26 d. 19.20 val. 
seansas nevyks).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 21-27 d. 10.30, 13.20, 18.30 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis veiksmo 
f., JAV, 3D, N-7) - 21-27 d. 15.50, 21.40 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 9.30, 18.45 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-27 d. 12.40 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 21-27 d. 
21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 21-27 d. 
16.35, 20.10, 22.40 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21-26 d. 19, 
21.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 9.50 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 21-25, 27 d. 16.30 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 21-27 d. 9.40 val. (vasaros 
akcija vaikams).

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Tačiau šįkart „versle“ iškyla keblumų. Pir-
moji nesėkmė: jie įkliūna. Antroji bėda: au-
tomobilis priklauso vietos mafijos bosui.

Mainais į savo gyvybes nusikaltėlių bosas 
broliukams įsako pavogti didžiausio jo varžo-
vo Makso Klempo automobilį. Ir ne bet kokį, 
o 1962-ųjų „Ferrari 250 GTO“! Štai čia nuo-
tykiai ir prasideda!

Įtempto siužeto veiksmo filmas „Over-
drive“ - geriausia pramoga tiems, kurie 
mėgsta greitį, automobilius ir keliones... Nes 
ši kelionė po Pietų Prancūziją atneš daugiau 
bėdų, nei du broliai vagišiai įsivaizdavo... Be 
to, filme išvysime daugybę įspūdingų auto-
mobilių. Automobilių gamintojas BMW pri-
stato ištisą naujausių modelių flotilę filme 
„Overdrive. Greičio įkaitai“, kuriame pagrin-
dinį vaidmenį atlieka jaunoji Holivudo žvaigž-

dė Skotas Istvudas (Scott Eastwood), garsaus 
aktoriaus ir režisieriaus Klinto Istvudo (Clint 
Eastwood) sūnus.

Įtempto siužeto filme naujasis BMW M3 
modelis pademonstruos savo greitį ir našumą 
jau pačioje pirmoje filmo scenoje, o BMW 6 
serijos „Gran Coupe“ broliams bus pabėgimo 

automobilis. Filme taip pat pamatysime nau-
jąjį 4 serijos kabrioletą, futuristinį BMW i8 ir 
labai retą klasiką - BMW 327.

Filme skries ir kitų gamintojų sportiniai 
automobiliai bei tokios retenybės kaip 1937-ųjų 
„Bugatti“ ir 1962-ųjų „Ferrari 250 GTO“.

„Forum Cinemas“ inf.
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Kinas

CINAMON
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
27 d. 17.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 27 d. 17.30 val.
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-13) - 21-25 d. 10.30, 
15.40, 17.30, 19.10, 21.30 val. 27 d. 10.30, 15.40, 20, 
22.20 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, 
JAV) - 21-25, 27 d. 14, 20.30 val. 26 d. 10.30, 14,  
17.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV) - 21-25, 27 d. 10.20, 17.50 val. 26 d. 
10.20, 19, 22.10 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D) - 21-27 d. 16.15 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV) - 
21-25, 27 d. 11, 13.15, 19, 21.45 val. 26 d. 11, 13.15, 
19.30, 22.30 val.
„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV) - 21-27 d. 16, 
18.15 val.
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21-25, 27 d. 
20.10, 22 val. 26 d. 20.10, 21.45 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 22.15 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-27 d. 12.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 21-25 d. 10, 11.30, 12.15,  
14.30, 17, 19.45 val. 26 d. 10, 11.30, 12.15,  
14.30, 16.45, 19.15, 21.30 val. 27 d. 10, 11.30, 12.15, 
14.30, 19.45 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV) - 21-25, 27 d. 13.30, 15.30 val. 26 d. 13.30, 
15.30, 17.30 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV) - 21-25, 27 d. 
22.30 val. 26 d. 15.35, 19.50 val.

KLAIpėDA

FORUM CINEMAS
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 21-27 d. 14.30, 
16.55, 19.20, 21.45, 23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 
21-22 d.).
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, 
JAV, N-13) - 21-27 d. 13.25, 18.35, 20.50, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Uraganas: vėjo odisėja“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
N-7) - 21-27 d. 11.20 val.
„Audrys“ (dokumentinis f., Lietuva, V) - 21-27 d. 
12.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23 d. 12.15 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas“ 
(fantastinis f., Prancūzija, 3D) - 27 d. 19.40 val. (DELFI 
premjera).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 11.10, 12.25, 13.25, 14.40, 17, 
18.10 val. (11.10 val. seansas vyks 23 d.; 23 d. 12.25 val. 
seansas nevyks).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11, 16.10 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 21-27 d. 10.30, 15.40, 21.20, 
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 21-27 d. 13.15, 18.25 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 14.20, 20.40, 23 val. (23 val. seansas 
vyks 21-22 d.).
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-27 d. 11.10, 17.30 val.  
(23 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21-27 d. 15.50, 
20.25, 21.30 val. (27 d. 21.30 val. seansas nevyks;  
20.25 val. seansas vyks 27 d.).

„Lemtinga pagunda“ (drama, JAV, N-13) - 21-26 d. 19.15 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 21, 23, 25 d. 20.25 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
22, 24, 26 d. 20.25 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Diunkerkas“ (karinė drama, Didžioji Britanija, 
Nyderlandai, Prancūzija, JAV, N-16) - 21-27 d. 10.30, 13, 
17, 19.25, 21.50 val.
„Overdrive. Greičio įkaitai“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 21-27 d. 15.45, 21.10 val.
„Audrys“ (dokumentinis f., Lietuva, V) - 21, 25, 27 d. 12.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23 d. 12.15 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas“ (fantas-
tinis f., Prancūzija, 3D) - 27 d. 19.40 val. (DELFI premjera).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.10, 11.10, 12.25, 14.40, 15.25, 
16.20, 18.40 val.
„Karas už beždžionių planetą“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 22, 24, 26 d. 12.40, 18, 20.20 val.  
(27 d. 18 val. seansas nevyks).
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, N-7) - 21-27 d. 13.25, 20.50 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo“ (fantastinis 
veiksmo f., JAV, 3D, N-7) - 21-27 d. 11.20, 17.25 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 21-27 d. 14.15 val.
„Transformeriai: paskutinis riteris“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 21-27 d. 17.40, 18 val. (27 d. 17.40 val. 
seansas nevyks; 18 val. seansas vyks 27 d.).
„Mergų balius“ (komedija, JAV, N-16) - 21-26 d. 21 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-27 d. 10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

Naujausia kino genijaus Kristoferio No-
lano (Christopher Nolan) karinė veiksmo 
drama pasakoja apie pasaulį sukrėtusį An-
trojo pasaulinio karo mūšį prie Diunkerko, 
kur žiaurioje kovoje jungtinės Belgijos, Di-
džiosios Britanijos, Kanados ir Prancūzijos 
karinės pajėgos buvo išvaduotos iš hitleri-
nės Vokietijos armijos apsupties.

Diunkerko apsuptis ir gelbėjimo opera-

cija „Dinamo“ - vienas herojiškiausių ir 
žiauriausių Antrojo pasaulinio karo istorijos 
puslapių. 1940 m. gegužės pabaigoje Belgi-
jos miesto Diunkerko paplūdimiuose Vokie-
tijos kariuomenė apsupo sąjungininkų pajė-
gas, sudarytas iš britų, prancūzų, kanadie-
čių, lenkų, belgų ir olandų karių. Gelbėjimo 
operacijos „Dinamo“ metu nuo gegužės 
26-osios iki birželio 4 dienos iš Diunkerko 

pavyko evakuoti 338 226 karius. Tačiau per 
nacių oro ataką taip pat buvo išžudyta apie 
290 000 prancūzų ir apie 68 000 britų ka-
reivių - neskaitant kitų sąjungininkų aukų 
ir daugiau nei tūkstančio žuvusių civilių.

„Forum Cinemas“ inf.

„Diunkerkas“
„Dunkirk“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo liepos 21 d.

n Karinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: Christopher Nolan

n Vaidina: Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian 

Murphy, Harry Styles ir kiti

n IMDB: 9,6/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

Vienos laukiamiausių 2017 metų kino premjerų 
karinės istorinės dramos „Diunkerkas“ pasaulinis 
pristatymas įvyko Londone liepos 13 dieną. Prem-
jeroje pasirodė ir britų princas Haris (Harry, 32),  
įsisegęs karinėje tarnyboje pelnytus medalius.

PRINCAS PAGERBĖ VETERANUS. Prieš filmo 
premjerą princas Haris Kensingtono rūmuose susi-
tiko su Antrojo pasaulinio karo veteranais. Kalbėta 
apie milžinišką karinę operaciją, kuri ir rodoma fil-
me, - apie 1940-ųjų evakuaciją iš Diunkerko. Jos me-
tu iš Prancūzijos išplukdyta per 300 tūkst. žmonių. 
Vėliau su karo veteranais princas Haris atvyko pa-
žiūrėti „Diunkerko“ premjeros.

GARSENYBIŲ DESANTAS. Į filmo pristatymą 
legendinis režisierius K.Nolanas atvyko su žmona 
Ema Tomas (Emma Thomas). Su žmona Šarlote Ri-
lei (Charlotte Riley) raudonuoju premjeros kilimu 
žygiavo ir aktorius Tomas Hardis (Tom Hardy). Daug 
dėmesio sulaukė filme vaidmenį atlikęs grupės „One 
Direction“ lyderis Haris Stailsas (Harry Styles), jo 
palaikyti prieš premjerą atvyko gausus būrys gerbė-
jų. Ir princas Haris, spaudęs ranką atlikėjui prieš 
premjerą, taip pat turėjo su juo apie ką pakalbėti.

PROGNOZĖ. Nors „Diunkerko“ režisieriaus 
K.Nolano beveik visi filmai („Tamsos riteris“, „Pra-
džia“ ir „Tarp žvaigždžių“) sulaukė didžiulės sėkmės, 
jis vis dar lieka be „Oskarų“ nominacijų. Bet progno-
zuojama, kad šįkart su „Diunkerku“, pirmuoju ne 
fantastiniu pastarųjų metų jo filmu, galima tikėtis 
apdovanojimų.

Laukiamiausioje metų premjeroje - ir princas Haris

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Į „Diunkerko“ premjerą princas Haris 
(Harry) atvyko su karo veteranais, 
įsisegęs tarnyboje pelnytus medalius

EPA-Eltos nuotr.

Režisierius Kristoferis Nolanas 
(Christopher Nolan) su žmona 

Ema Tomas (Emma Thomas)
Aktorius Tomas Hardis su žmona 
Šarlote Rilei (Charlotte Riley)

Ypatingo gerbėjų dėmesio sulaukė 
karinėje dramoje vaidinęs „One 
Direction“ grupės narys Haris 
Stailsas (Harry Styles)
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TeaTras/KoncerTai

Koncertai
Vilnius

VilniAus ROTuŠĖ
21 d. 19 val. - „Dainuok, mano muzikos angele!“ 
I.Vialych (tenoras), A.Nanoškina (sopranas).

MuZiKinis TEATRAs-KluBAs  
„lEGEnDOs“

23 d. 19 val. - „Dainuok, mano muzikos angele!“ 
I.Vialych (tenoras), A.Nanoškina (sopranas).

MOKYTOJŲ nAMAi
27 d. 20 val. VMN kiemelyje - Koncertuoja grupė „Freaks 
on floor“.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ  
MuZiEJus

21 d. 21 val. - „Highly Sedated Orchestra“ koncertas.
24 d. 20.30 val. - „Rojus“. Rež. E.Nekrošius.
25 d. 20.30 val. - Kostas Smoriginas ir Kostas 
Smoriginas.
26 d. 20.30 val. - The Tiger Lillies „Madame Piaf“.
27 d. 20.30 val. - Charles Castronovo „Opera po žvaigž-
dėmis“.

VYTAuTO KAsiuliO DAilĖs  
MuZiEJus

22 d. 16.30 val. - Fortepijono rečitalis „Paskui savo 
svajonę“. Ieva Dūdaitė (fortepijonas).

Vu BOTAniKOs sODAs
23 d. 19 val. - „Golden Parazyth“. Giedrius Širka ir 
Aurimas Vilkišius.
27 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis: Rūta 
Ščiogolevaitė.

TRAKAi

uŽuTRAKiO  
DVARAs

23 d. 19 val. - „Mergina iš Ipanemos“. Minns Jazz 
Quintet (JAV-Lietuva). S.Minns (vokalas), D.Minns (trom-
bonas), A.Gurinavičius (klavišiniai), V.Labanauskas (kon-
trabosas), S.Astrauskas (perkusija).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
22 d. 17 val. - Pažaislio muzikos festivalis. „Muzikos 
magija“. „Grieg trio“ (Norvegija): S.Sigerland (smuikas), 
E.M.Flesjo (violončelė), V.Anvik (fortepijonas).

PAŽAisliO ViEnuOlYnAs
27 d. 18 val. - Baigiamasis koncertas. Giacomo Puccini 
„Messa di Gloria“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkes-
tras (meno vadovas ir vyr. dir. G.Rinkevičius). Kauno 
valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). 
Solistai; E.Montvidas (tenoras), K.Smoriginas (bosas). Dir. 
G.Rinkevičius.

Pažaislio muzikos festivalis
22 d. 17 val. - Zapyškio paminklinėje Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje - Claudio Monteverdi 450-osioms gimimo 
metinėms paminėti „Sugrįžimas į Arkadiją“. „Duo barocco“: 
S.Šerytė (mecosopranas), R.Dubinskaitė (mecosopranas), 
B.Vaitkus (klavesinas).

REnGiniŲ OAZĖ
21 d. 20 val. - „Naktinės personos“. Geriausios dainos.

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

22 d. 20 val. - Klaipėdos koncertų salės parko estradoje - 
„Mergina iš Ipanemos“. Minns Jazz Quintet (JAV/Lietuva): 
S.Minns (vokalas), D.Minns (trombonas), A.Gurinavičius (klavi-
šiniai), V.Labanauskas (kontrabosas), S.Astrauskas (mušamieji).
26 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parko estradoje - „Kino 
muzikos naktis“. Palangos orkestras (meno vadovas ir dir. 
V.Rekašius). Solistai: K.Jatautaitė (vokalas), A.Bartkus (tenoras).

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
23 d. 20 val. - Jurga. Naujo albumo programa.
25 d. 20 val. - „Meilės sapnas“. Italų klasika ir neapolie-
tiški romansai. Donato Ravini (tenoras, Italija), A.Vizbaras 
(fortepijonas).
26 d. 20 val. - „el Fuego“ - „Apie meilę...“ 
J.Sakalauskas, P.Bagdanavičius, R.Spalinskas.

KuRHAuZAs
21 d. 20 val. - Donato Montvydo koncertas.
25 d. 20 val. - „Klaipėda Piano Masters 2017“. 
„Fortepijono fiesta“. A.Markova, S.Pukinskaitė, L.Žutautaitė, 
J.Šopa, D.Torresas (Meksika), K.Kubalkova (Kanada/
Čekija).

ViEŠBuTis  
„PAlAnGOs VĖTRA“

21 d. 19 val. - Spektaklis šeimai „Prieskonių indo 
paslaptis“ (Teatras „Avilys“).

GinTARO MuZiEJAus  
TERAsA

22 d. 19 val. - Pasaulio muzikos balsai festivalyje „Ave 
Marija“. „Grieg trio“ (Norvegija): S.Sigerland (smuikas), 
E.M.Flesjo (violončelė), V.Anvik (fortepijonas).
26 d. 19 val. - Virility. „Keturių žaidimas“. V.Gerulaitis 
(autorius), L.Treikauskas (violončelė), B.Bieri (Alpių ragas, 
Šveicarija), A.Bialobžeskis (aktorius).

KOnCERTŲ sAlĖ
22 d. 20 val. - Leon Somow & Jazzu koncertas.

niDA

niDOs BEnDRuOMEnĖs  
nAMAi

22 d. 19 val. - „Meilės sapnas“. Italų klasika ir 
neapolietiški romansai. Donato Ravini (tenoras, Italija), 
A.Vizbaras (fortepijonas).

BiRŠTOnAs

KulTŪROs CEnTRAs
22 d. 20 val. - Vismantė Vasaitytė (sopranas), Vaidas 
Bartušas (kontratenoras), Gražina Zalatorienė (fortepijonas). 
Įėjimas - nemokamas.

BiRŠTOnO  
KuRHAuZE

21 d. 19 val. - Pažaislio muzikos festivalis. 
„Muzikos magija“. „Grieg trio“ (Norvegija):  
S.Sigerland (smuikas), E.M.Flesjo (violončelė), V.Anvik 
(fortepijonas).

A.Cholinos teatro „Ana Karenina“ grįžta į Trakų pilį
Trakų pilyje rugpjūčio 6 d. šokio kalba bus pasa-
kojama milijonus skaitytojų visame pasaulyje 
kerinti istorija. Vienintelį sykį 2017 m. šioje isto-
rinėje vietoje bus parodytas Anželikos Cholinos 
šokio teatro dviejų dalių spektaklis „Ana Kareni-
na“, sukurtas Levo Tolstojaus romano motyvais. 
Vieną ryškiausių pastarųjų kelerių metų Lietuvos 
scenos reginių Trakų pilies vidiniame kieme galės 
pamatyti vos tūkstantis žiūrovų.

Teatro archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

Druskininkai

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara 
su M.K.Čiurlioniu“
23 d. 13 val. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir 
Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje; 19.30 val. 
Druskininkų bažnyčioje - Sakralinės muzikos valandos. 
D.Šivickienė (smuikas), D.Gudelevičiūtė (altas), Ž.Survilaitė 
(vargonai).
24 d. 16.30 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno 
mokykloje - Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai.
24 d. 17 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno 
mokykloje - Poetinis-muzikinis monospektaklis „Lenkiuosi 
grožiui Dangiškajam“. Aktorius Rimantas Vaitkevičius.
24 d. 20 val. Druskininkų miesto muziejuje - 
Kamerinės muzikos koncertas. R.Kudriašovas (baritonas,  
Lietuva-D.Britanija), G.Muralytė-Eriksonė (fortepijonas). 
Groja jaunieji smuikininkai.
25 d. 10 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje - 
Fortepijono ir smuiko muzikos koncertas. D.Buccio 
(fortepijonas, Italija). Groja jaunieji smuikininkai.
25 d. 19.30 val. SPA Vilnius - Groja jaunieji 
smuikininkai.
25 d. 20 val. SPA Vilnius - Kamerinės muzikos 
koncertas. Čiurlionio kvartetas. V.Marija Zabrodaitė (fleita), 
S.S.Lipčius (liutnia). Groja jaunieji smuikininkai.
26 d. 20 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje - 
Kamerinės muzikos koncertas „Negirdėtas Čiurlionis“. 
D.Golovanov (fortepijonas), J.Maksimovič (saksofonas). 
Dalyvauja jaunieji smuikininkai.
27 d. 15.30 val. Liškiavos Šv.Trejybės bažnyčioje - 
Sakralinės muzikos valanda. Meistriškumo mokyklos 
smuikininkai.
27 d. 18 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje - Literatūrinė-muzikinė popietė. LR Seimo 
paskelbtiems Kalbos kultūros metams. Groja jaunieji 
smuikininkai.
27 d. 21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ 
Žiemos sodo salėje - Smuiko muzikos vakaras. 
Meistriškumo mokyklos smuikininkai.

kiTi MiEsTai

kOnCErTai kiTuOsE MiEsTuOsE

23 d. 17 val. Ukmergės r., Taujėnų dvaro parke - „Tu 
ateik į pasimatymą“. Dalyvauja: E.Sašenko (vokalas), 
L.Mikalauskas (bosas), pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo“.
23 d. 17 val. Panevėžys, Bistrampolio dvare - „Lietuvių 
poetų meilės lyrika“. G.Arbačiauskas (vokalas, gitara), 
A.Arbačiauskienė (violončelė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
Vilnius

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Paroda „Portretas ir mada. Iš Aleksandro Vasiljevo fondo 
kolekcijos Vilniuje“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

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

radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, 
tapyba

Galerija „arka“
Aušros Vartų g. 7

Gražina Vitartaitė. Paroda „Piliakalnių metai“
Jolanta Šalkauskaitė, Genovaitė Šalkauskaitė ir mokiniai. 
Paroda „Dovanotas laikas“
Romualdas Radzevičius. Tapybos paroda „Metų dėlionė“
Svetlana Ovinova. Tapybos paroda „Rojaus vartai“

Galerija „aidas“
Jakšto g. 9

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

Šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11

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

Vytauto kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

lGGrC Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso konferencijų salė

Žirmūnų g. 1F
Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje  
1945-1952 m.“

A.Cholinos teatro „Ana Karenina“ grįžta į Trakų pilį
Kuriant spektaklį „Ana Karenina“ prisi-

dėjo daugybė talentingų menininkų. Sceno-
grafiją sukūrė Marijus Jacovskis, kostiumus 
ir grimą - žymiausias Lietuvos dizaineris 
Juozas Statkevičius. Ambicingam projektui 
susibūrė keturių Lietuvos teatrų artistai - 
scenoje pasirodys ne tik baleto šokėjai, bet 
ir dramos aktoriai.

Daugiau nei dvi valandas (su pertrauka) 
trunkančiame spektaklyje skambės Alfre-
do Šnitkės, Piotro Čaikovskio, Gustavo 
Malerio (Gustav Mahler), Endriu Loido Ve-
berio (Andrew Lloyd Webber) muzika. 
Skirtingų kartų ir žanrų kompozitorių kū-
ryba puikiai padeda perteikti emocingą is-
toriją.

1878-aisiais publikuotas Levo Tolsto-
jaus romanas „Ana Karenina“ laikomas vie-
nu geriausių visų laikų literatūros kūrinių. 
Jo populiarumas neblėsta - geriausiu pa-
saulio istorijoje romanu jį dar praėjusio am-

žiaus viduryje pavadino garsusis amerikie-
čių rašytojas Viljamas Folkneris (William 
Faulkner), o 2007-aisiais šią nuomonę pa-
tvirtino žurnalo „Time“ surengta daugiau 
nei šimto žinomų rašytojų apklausa. Isto-
rija daugybę kartų įamžinta kino ir televi-
zijos ekrane - pavyzdžiui, 2012-aisiais su-
kurtame britų filme pagrindinius vaidmenis 
atliko kino žvaigždės Kira Naitli (Keira 
Knightley) ir Džudas Lo (Jude Law).

Pagrindinė romano veikėja Ana - mote-
ris, nepatyrusi meilės. Ją dar paauglę ište-
kina už turtingo vyresnio vyro. Pasibjaurė-
jimo savo vyrui Ana nejaučia, tačiau tikro-
sios laimės taip pat nėra. Visą dėmesį ir 
šilumą iki susitikdama su jaunu karininku 
grafu Vronskiu moteris skiria sūnui Serio-
žai. Jau pirmasis Anos ir Vronskio susitiki-
mas pažymėtas mirties: Maskvos traukinių 
stotyje, kurioje Ana laukia jos pasitikti vė-
luojančio brolio, po bėgiais žūva geležinke-

lio darbuotojas. Ana šią mirtį įvardija kaip 
bloga lemiantį ženklą, tačiau jo prasmės dar 
nesuvokia.

Taip prasidedanti istorija pasakoja apie 
moters teisę į laimę ir tai, kad ji neturi tap-
ti vyro savimeilės įrankiu. Tai - viena iš te-
mų, kurios nagrinėjamos Anželikos Cholinos 
spektaklyje. „Kurdama nesiekiu įrėminti sa-
vo spektaklių į kokį nors žanrą, man įdomu 
kurti patį gyvenimą scenoje. Aš stengiausi 
išgryninti tai, kas man pasirodė svarbu ir 
kas egzistuoja dabartiniame laike“, - pasa-
koja spektaklio kūrėja.

„Laisvalaikio“ inf.

Bilietai į rugpjūčio 6 d. Trakų pilyje  

vyksiantį vienintelį dviejų dalių spektaklį  

„Ana Karenina“ platinami visose „Bilietai.lt“  

kasose ir internetu  
www.bilietai.lt

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

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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai
     

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

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

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grOžiO paslaUgOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.  
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt

Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

spOrtas ir pramOgOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

    
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Ne viskas bus rožėmis klota, 
kalbant apie asmeninius santykius, 
teks perbristi ne vieną balą. Stenkitės 
įvykius vertinti ne kaip dalyviai, o kaip 
stebėtojai. Galimas netikėtas laimėjimas 
ar pelningas užsakymas. Savijauta 
nebus pati geriausia, bet grynas oras 
gamtoje duos stulbinamų rezultatų.

JAUČIUI

Meilėje viskas tiesiog tobula. 
Sako, meilės nenusipirksi, bet turint 
daug pinigų galima smagiai paišlaidauti 
be jokios sąžinės graužaties. Puikus 
metas imtis veiklos, kuriai galėtumėte 
skirti visą savo laiką. Būkite atidūs 
tvarkydami dokumentus. Net menkiausia 
klaida gali virsti nuostoliu. Saugokitės 
rankų traumų.

DVYNIAMS

Meilė bus tokia staigi ir netikėta, 
kad nenorėsite pabusti iš pasakiško 
sapno. Kad ir kaip smagu skęsti sva-
jose, visgi apsidairykite aplinkui ir 
pasvarstykite, ar tebežiūrite į pasaulį pro 
rožinius akinius. Skrajojimas padebesiais 
gali atsiliepti darbų kokybei. Palankus 
metas išmokti vairuoti automobilį. 
Daugiau dėmesio skirkite sveikatai, ypač 
jeigu turite problemų dėl kraujospūdžio.

AVINUI

Prognozė liePos 21-27 d.

Prasidėjęs meilės romanas 
bus romantiškas, veržlus, teiks 
malonumo, vilčių, bus daug aistros, 
pavydo, emocijų. Pabaikite pradėtus 
darbus, šią savaitę sėkmė lydės 
pardavimo vadybininkus.  Geras 
laikas valyti kepenis, gydyti dubens, 
klubų sąnarius, plaučius, bronchus. 
Saugokitės traumų. 

ŠAULIUI

Nesistebėkite, kad teks išgyventi 
stiprius permainingus jausmus ir 
įvairiausių atspalvių emocijas. Darbo 
ir karjeros reikalai klostysis puikiai. 
Dominuos pažintys su užsieniečiais. 
Geras laikas šią savaitę profilaktiškai 
pasitikrinti sveikatą - tyrimai ir 
diagnozės bus tiksliausios. 

SKORPIONUI

Džiugins nauja pažintis, nors 
jos pradžia gal kiek ir komplikuota. 
Apsišarvuokite kantrybe ir kartokite 
savo pageidavimus. Tai tik periodas, 
kai antroji pusė apsimeta, kad jūsų 
nesupranta. Geras metas teisėsaugoje 
dirbantiems asmenims. Saugokie 
inkstus, endokrininę sistemą. Pradėkite 
sportuoti. 

SVARSTYKLĖMS

Šiuo metu mėginkite kurti gražius 
santykius. Nors patirtas skausmas gali 
kelti nerimą, jūsų laukia graži ateitis. 
Pamirškite, kas buvo, ir džiaukitės 
dabartimi. Norintiesiems keisti darbą 
dabar palankus laikas, galite gauti 
pasiūlymą iš užsienio. Saugokitės 
vandens telkinių.

VĖŽIUI

Puikus laikas vedyboms, meilės 
romanams, kalbant apie santykius, vyraus 
darna, harmonija, skaidrumas. Labai 
palankus laikas kūrybiniams darbuo-
tojams. Galimos permainos ir esminiai 
pasikeitimai versle, šią savaitę reikėtų 
užbaigti pradėtus projektus ir nesiimti 
naujų. Palankus metas atlikti sveikatinimo-
si procedūras, o besiruošiantiems pradėti 
sportuoti pats laikas užsukti į sporto klubą. 

LIŪTUI

Nors norėsis sakyti, kad vidiniu 
balsu negalima pasitikėti, nuojauta 
neleis tuo abejoti. Asmeniniame 
gyvenime padėkite vienas kitam tobulėti, 
siekti dvasinio ir fizinio bendrumo. 
Darbe jausitės kaip žuvis vandenyje, 
daugelis kreipsis į jus patarimo. 
Saugokitės apsinuodijimo maistu.

MERGELEI

Vienišumo jausmas plūs į visas 
veiklos sritis, palies ir santykius, pasislėpti 
nuo savęs nepavyks, atminkite - tai laiki-
na. Geras laikas vykti į verslo susitikimus. 
Jei numatomi rimti sandoriai su užsienie-
čiais, neskubėkite, viską gerai apsvarstyki-
te. Turintieji problemų su stuburu, sąnarių 
ligomis turėtų drąsiai kreiptis į medikus - 
gydymas duos teigiamų rezultatų. 

OŽIARAGIUI

Vienišiems derėtų dažniau 
lankytis klubuose, dominuos pažintys 
su užsieniečiais. Džiugins nauja 
pažintis, nors jos pradžia galbūt buvo 
komplikuota. Šią savaitę geriausia 
užbaigti pradėtus darbus, sumanymus, 
pradėti ruoštis kitam etapui. Pailsėkite, 
pamedituokite prie vandens telkinio. 
Puikus laikas valyti kepenis.

ŽUVIMS

Didelė tikimybė sutikti 
gyvenimo žmogų kelionėje, tuo metu 
užsimezgę jausmai neleis liūdėti, teiks 
malonių pojūčių, bus sportinio azarto, 
pavydo. Džiaugsitės sunkaus ir atkaklaus 
darbo rezultatais. Venkite peršalimų. 

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorius Šarūnas Puidokas
1965 07 25

Perkusininkas  
Pavelas Giunteris
1964 07 27

Renginių ir TV laidų vedėja 
Indrė Kavaliauskaitė-
Morkūnienė
1989 07 24

GEROS DIENOS: liepos 24, 25 d. BLOGOS DIENOS: nėra

Atlikėja Aistė Pilvelytė
1979 07 27
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Aimanuoklis. Krepšinis. 
Ro. Ag. Emu. Dovana. Isterija. Epocha. 
„Zil“. Ina. Rastas. Kėnis. KI. Oro. 
Uosis. Drovus. Aknė. Mairūn. Danas. 
Ilas. Aldona. Ikas. Atu. Ikonas. Sodos. 
Ūsas. SOS. Sa.
Horizontaliai: Uodas. Aure. Emilis. 
Nid. Lepus. Irako. Tiks. „Sas“. 
Kaimenė. In. Randai. Mini.  
Irklas. Pas. Sonata. Dar. Vėsus.  
Rudo. Verksmais. Krapai. Alko. 
Plonos. Idos. Acto. Ron. Ąsa. 
Harpūnas. Graso. NASA.
Pažymėtuose langeliuose:  
Daug netiesos. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki liepos 25 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Vilija Dumčiūtė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

Tie, kurie sako, kad naktimis valgyti ne-
galima, tegul pabando paaiškinti, kam tada 
šaldytuve įrengtas apšvietimas.

l

- Mano tėvai keisti, - pasakoja Dovilė 
draugei. - Iš pradžių mokė mane kalbėti, o 
kai išmokau, liepia patylėti.

l

Istorikai tvirtina, kad inkvizitoriai raga-
nas degino ne todėl, kad jų nekentė, o todėl, kad 
jiems paprasčiausiai trūko moteriškos šilumos.

l

Buto šeimininkas klausia svečio:
- Nori išgirsti kalbantį laikrodį?

- Noriu.
Šeimininkas paima plytą ir daužo į sieną.
Balsas už sienos:
- Dieve mano! Trečia valanda nakties!

l

- Brangusis, tu vesi mane?
- Nežinau, man pirmiausia reikia pasi-

tarti su žmona.
l

- Kaip tavo dukrai gyvenimas susiklostė?
- Puikiai. Vyras myli, kailinius perka, po 

kurortus vežioja.
- O sūnui?
- O sūnui bjaurybė papuolė. Tai jai kai-

linius pirk, tai į kurortą vežk.

l

- Ar tiesa, kad rytas už vakarą protingesnis?
- Taip... Ryte labiau matosi, kokių ne-

sąmonių, tu, toks protinguolis, vakare pri-
dirbai.

l

Viskas! Nuo antradienio pradedu naują 
gyvenimą.

- O kodėl ne nuo pirmadienio?
- Koks gyvenimas gali būti pirmadieniais! 

l

- Ar turi savo dvynukų nuotrauką?
- Štai, turiu!
- Bet čia tik vienas!
- Užtenka ir vieno. Kitas - lygiai toks pat.

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis
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MIS TATUIRUOTĖ. Bruna Baros (Bruna Barros), konkurso „Mis Tattoo 
Brazilija 2014“ nugalėtoja, tapo tatuiruočių festivalio San Paule  
(Brazilija) veidu. Didžiausiame Lotynų Amerikos tatuiruočių festivalyje  
vyko moters grožio konkursas, buvo pristatomos naujos tatuiruočių  
tendencijos ir būdai, taip pat kūno auskarų ir kūno tapybos pavyzdžiai.




