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 ■ Kodėl imdamasi drabužių dizaino TV 
laidų vedėja, aktorė Jurgita Jurkutė-
Širvaitė pasirinko liną? 10 p.

Šiame numeryje

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

 ■ Kodėl savo šeimą atlikėja Ineta Puzaraitė-Žvagulienė džiaugsmingai pavadino pilnu 
komplektu? 11 p.

 ■ Kodėl savo tinklaraštį fotografas Ro-
bertas Daskevičius pavadino „52kartai“ 
ir kaip jis kuria „skanų vaizdą“? 14 p.

Skanus vaizdas

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 
tel. (8 5) 212 36 26

jurgitos jurkutės- 
Širvaitės debiutas

Pilnas inetos 
komplektas

4-9 interviu
Natali Radkevičė

12-13 veidai
Rolandas Mackevičius, 
Jonas Nainys, Beatričė 
Pundžiūtė, Anžela 
Adamovič

18-19 ŽvaigŽdėS
Irina Šeik (Irina Shayk), 
Ariana Grande (Ariana 
Grande), Pipa Midlton 
(Pippa Middleton)

20-21 Skonio kodaS
Tailando virtuvė iš pirmų 
lūpų: šefas Makdangas 
(McDang)

22-24 StiliuS
Suknelės „paskutinės 
minutės“ nuotakoms

26-29 groŽio Paletė
Ką valgyti, kad šypsena 
išliktų akinamai balta? 
Selmos Hajek (Salma 
Hayek) grožio taisyklės

31-33 Scena
Monika Liubinaitė, 
Viktoras Paukštelis

34-35 kelionėS
Geriausi Europoje vasaros 
koncertai, kuriuos galima 
suderinti su poilsiu

36-37 ringaS
Donatas Simanaitis -  
apie bušido turnyrą

38 datoS
Natali Portman 
(Natalie Portman)

39-55 eterio ŽmonėS, 
tv Programa

56-61 „laiSvalaikio“ gidaS
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „laiSvalaikio“ klubaS
64-65 HoroSkoPaS, 

kryŽiaŽodiS, Sudoku
66 beProtiŠkaS PaSauliS
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Prieš penkerius metus iš Ukrainos į Lietuvą 
meilės žinomam verslininkui Dariui  
Radkevičiui paviliota stilistė, psichologė  
NataLi RaDkevičė (40) šiandien 
džiaugiasi ne tik čia sukūrusi šeimą, bet ir 
sėkmingai pradėjusi savo mėgstamą veiklą. 
Įvaizdžio terapija - taip Natali vadina tai,  
ką gali rasti į „Ogmios mieste“ įsikūrusią  
išskirtinių drabužių parduotuvę „Lookbook“  
užsukusios moterys. Pati ne vieną stilių  
išbandžiusi Natali nesisvaido abstrakčiais  
patarimais. anot jos, kiekviena moteris  
yra unikali, su savo gyvenimo istorija,  
vaidmenimis, siekiais ir svajonėmis, todėl  
ir drabužius reikia parinkti kiekvienai  
individualiai. toks darbas jai - vienas  
malonumas. Gal dėl to harmoniją tiek  
namuose, tiek darbe atradusi Natali  
šiandien švyti iš laimės ir sako, kad jei  
nori keistis, keiskis dabar.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ



7laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  9

„LaisvaLaikio“ interviu

D
ra

bu
ži

ai
: „

Lo
ok

bo
ok

“. 
Šu

ku
os

en
a:

 O
ks

an
a 

Bu
in

ic
ka

ja
. F

ot
og

ra
fij

a:
 Ir

m
an

ta
s 

Si
da

re
vi

či
us

Stilistė ir parduotuvės „Lookbook“ 
savininkė Natali Radkevičė kiekvienai 
moteriai pataria nebijoti keistis
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- Prieš penkerius metus iš Ukrainos 
atvykote į Lietuvą, žiemą „Ogmios 
mieste“ atidarėte išskirtinių drabužių 
parduotuvę „Lookbook“. Kas jus atvi-
liojo į Lietuvą?

- Neslėpsiu, į Lietuvą atvykau dėl my-
limo vyro. Su Dariumi susipažinome (Darius 
Radkevičius - verslininkas, verslo konsul-
tantas ir knygų leidėjas) Ukrainoje. Pirmiau 
važinėdavau pirmyn atgal, bet galiausiai nu-
tariau kraustytis. Čia gimė mūsų sūnus ir 
jau penkerius metus laimingai gyvename 
Lietuvoje. 

- Nebuvo sunku palikti savo krašto?
- Be abejo, iš pradžių buvo sunku, nes 

Ukrainoje liko ir draugai, ir šeima, ir vers-
las. Bandžiau dirbti per atstumą, telefonu, 
internetu, bet ilgainiui tapo sunku viską su-
kontroliuoti. Pripratau čia. Be to, vaikui Lie-
tuvoje tinkamesnė aplinka, geresnis medi-
cinos aptarnavimas. 

- Ar labai didelis skirtumas tarp lie-
tuvių ir ukrainiečių mentaliteto?

- Yra, bet viskas priklauso nuo to, ko-
kias gyvenimo sritis lyginsime. Dėl darbo 
su klientais, darbo parduotuvėje, man pa-
sirodė, kad čia visi elgiasi truputį atsargiau. 
Ukrainoje žmonės atviresni, lengviau 
bend rauja, lengviau priima pokyčius. Net 
ir parduotuvę kūrėme turėdami idėją, kad 
ne tik pardavinėsime drabužius, bet ir kon-
sultuosime, patarsime, savo klientams pa-
dėsime kurti stilių. Pati esu stilistė, psi-
chologė. Noriu bendrauti su žmonėmis, 
padėti jiems atrasti savo stilių. Bet ne vi-
sada žmonės tuo džiaugiasi, kartais priima 
kaip savo nuomonės piršimą. Kartais žmo-
nės užeina į parduotuvę, su jais pasisvei-
kini, o jie išsigąsta ir pabėga. Dažnai ke-
liauju į Italiją. Skirtumas tarp italų ir lietu-
vių - dar didesnis. Italai parduotuvėje su 
pardavėju gali pasikalbėti ne tik apie dra-
bužius, bet ir tiesiog apie gyvenimą, vai-
kus. Lietuvoje to dar nėra. 

- O kaip skiriasi moterų stilius?
- Ukrainoje 13 metų turėjau kelias par-

duotuves nėščiosioms ir mažyliams. Kai 
atvažiavau į Lietuvą, man pasirodė, kad 
grožio industrija čia dar nėra taip išsivys-
čiusi. Ukrainoje net ir mažesniame mies-
telyje yra daug grožio salonų, parduotuvė-

lių. Gal moterys savo grožį ten atskleidžia 
savaip - puošiasi blizgučiais ir pan., - bet 
jos tam teikia labai daug dėmesio. Jos ne-
išeis į gatvę be šukuosenos, apgalvotos 
aprangos. Lietuvoje iš pradžių taip pat no-
rėjau kurti parduotuves besilaukiančio-
sioms, bet pastebėjau, kad nėščios lietu-
vaitės neturi tokio didelio poreikio madin-
gai atrodyti. Moterys, užuot įsigijusios dra-
bužį, skirtą nėščiosioms, nutaria apsivilkti 
dydžiu ar dviem didesnį. Bet juk tai labai 
svarbus periodas moters gyvenime. Juk 
per vestuves nesivelkame bet ko vien to-
dėl, kad tai vilkėsime tik kartą gyvenime. 
Girdėdavau tokius pasiteisinimus - o kam 
pirkti, jei po pusmečio teks išmesti. Nors 
realiai visa šiuolaikinė mados industrija pa-
daryta taip, kad ir paprastas drabužis daž-
nai po pusmečio būna jau atitarnavęs. Kad 
ir kaip bebūtų, nenoriu tvirtinti, kas geriau, 
o kas blogiau, lietuvės turi savo, galima 
sakyti minimalistinį, stilių, kuris man irgi 
artimas.

- Ką dažniausiai moterys renkasi jū-
sų parduotuvėje „Lookbook“, kokius 
modelius, kokias spalvas?

- Dėl spalvų buvo kuriozas. Kai tik at-
važiavau į Lietuvą, pastebėjau, kad dauge-
lis turi rudus vežimėlius vaikams. Ukrai-
noje niekada nemačiau rudų vežimėlių. Jie 
rožiniai, mėlyni, raudoni. Buvo juokinga, 
kai mums patiems padovanojo rudą veži-
mėlį, per pusmetį pripratau. Žinoma, Bal-
tijos šalyse vyrauja žemės spalvos - pilki, 
rudi, juodi atspalviai. Gal dėl klimato, gal 
dėl to, kad taip praktiškiau. Pati bandau 
atvežti įvairesnių spalvų drabužių. Kita 
vertus, papildyti garderobą spalvomis ga-
lima ir pasitelkus aksesuarus.

- Kokiai moteriai skirta jūsų parduo-
tuvė?

- Sakyčiau, kad tai spinta dviejų skir-
tingų moterų. Viena dirbanti, kūrybinga 
moteris, turinti savo individualų stilių. Ki-
ta - jaunesnė, mados tendencijas sekanti 
ir eksperimentuoti nebijanti moteris. Čia 
galima rasti drabužių įvairioms sritims - 
nuo patogių laisvalaikio rūbų iki vakarinių 
elegantiškų suknių. Be to, visų drabužių 
turime tik po vieną egzempliorių, todėl ga-
liu sakyti, kad greičiausiai savo aplinkoje 
nesutiksite taip pat apsirengusios kitos 
moters. 

- Gal galėtumėte rekomenduoti, kas 
šią vasarą bus madinga?

- Nenorėčiau to daryti, nes tokių pata-
rimų dabar yra labai daug. Anksčiau buvo 
prekių trūkumas, o dabar pasirinkimas la-
bai didelis. Dabar mada ne diktuoja, o siū-
lo. Madinga viskas, todėl dažnam reikia 
pagalbos, kaip nepasiklysti tokioje įvairo-
vėje. Tai padaryti padeda stilistas. Pati stu-
dijavau psichologiją, dirbau su taro korto-
mis, į žmogų žiūriu kaip į vieną visumą. Jis 
nėra vien tik drabužis. Dažnai moterys at-
eina ir net negali paaiškinti, ką nori savo 
išvaizdoje pakeisti. Tokiais atvejais man 
padeda simboliai. Apskritai moteris gyve-
nime turi labai daug vaidmenų  - ji ir žmo-
na, ir mama, ir darbuotoja, ir šeimininkė. 
Kiekvienam vaidmeniui reikia atitinkamos 
aprangos. 

- Kaip apibūdintumėte savo stilių?
- Per visą savo gyvenimą labai daug 

eksperimentavau. Buvau visokia - ir briu-
netė, ir blondinė, viską, ką buvo galima 
išbandyti, išbandžiau. Turiu tris vaikus, to-
dėl žinau, ką reiškia būti mama ir niekur 
neišlįsti iš šitos odos. Žinau, ką reiškia bū-
ti žmona, gražia moterimi, ilgainiui išmo-
kau laviruoti. Pamenu, dar vaikystėje ma-
ma sakydavo, kad namuose reikia vilkėti 
pačiais prasčiausiais drabužiais. Sovieti-
niais laikais buvo drabužiai namams, ligo-
ninei ir svečiams. Laimei, dabar to nebėra. 
Net ir namie vilkimi drabužiai turi būti ne 
tik patogūs, bet ir gražūs, kad džiugintų. 
Juk moteris pirmiausia rengiasi sau! Ir jei 
ji jausis gerai, tą nuotaiką spinduliuos ir 
aplinkiniams. Stengiuosi, kad mano garde-
robas būtų harmoningas.

- Be ko neįsivaizduojate savo garde-
robo?

- Sunku nusakyti vienu žodžiu. Kiek-
vienai veiklai reikia tam tikro rūbų rinki-
nio. Rinkinys turi atitikti žmogaus gyveni-
mo stilių. Pavyzdžiui, jei kelionės užima 
apie 30 proc. veiklos, atitinkamai reikia 

Moteris, 
besikeisdaMa 
išoriškai, keičia 
savo įvaizdį,  
keičia ne tik 
savijautą, bet ir 
kitų požiūrį į ją

jei jaučiate, kad 
laukiate ženklo 
pokyčiaMs, tai, 
kad perskaitėte 
šį straipsnį, jau 
yra ženklas, jog 
reikia keistis

n Gimimo data: 1976 m. birželio 10 d. 

n Šeima: ištekėjusi, augina tris vaikus

n Išsilavinimas: baigusi teisės ir psichologijos 
studijas universitete
n Karjera: drabužių parduotuvės „Lookbook“ 
savininkė

Dosjė

svarbu ne  
drabužio kaina, 
o tai, kaip su juo 
jaučiatės
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Anot Natali, ne tik moterys, bet ir vyrai nori 
atrodyti gražiai, bet apie tai daug nekalba
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turėti kasdienio („casual“) stiliaus patogių 
drabužių. Jei 30 proc. laiko užima susitiki-
mai su klientais, reikia turėti dalykinio ar, 
vadinamojo „smart casual“, stiliaus drabu-
žių. Aktyviai leidžiant laiką su vaikais jums 
reikia patogių ir gražių sportinio stiliaus 
rūbų ir rūbų namams. Tačiau tai gali būti 
labai individualu, kai kas gal ir kelionėms 
rinksis sportinį stilių. Svarbu atitinkamo-
mis proporcijomis padalinti drabužius taip, 
kad jų netrūktų. Labai dažnai žmogus turi 
perteklių vienos veiklos drabužių, o kitų 
trūksta. Todėl dažnai ir skundžiamasi - dra-
bužių daug, o apsirengti nėra ką.

- Ar daug galite pasakyti apie žmogų 
vien iš jo aprangos?

- Galiu nebent nuspėti. Daugiau apie 
žmogų galiu pasakyti, kai su juo pradedu 
bendrauti. Iš jo manierų, kalbos. 

- Ne paslaptis, kad dažnai kokybiš-
kas drabužis kainuoja didelius pinigus. 
Jūsų manymu, ar galima atrodyti stilin-
gai neišleidžiant krūvos pinigų?

- Galima. Bet svarbu kreipti dėmesį į ko-
kybiškas medžiagas. Jei medžiaga prasta, ne 
tik matysis, bet ir jausis. Man patiko, kaip at-
sakė viena stilistė. Jos paklausė: kadangi dabar 
vyrauja pižaminis stilius, ar galiu į gatvę eiti 
apsivilkusi pižama? Ji atsakė: galima tik tuo 
atveju, jei su ta pižama jausitės tarytum eida-
ma su gražiausia suk nele. Kartais galima ap-
sivilkti brangiausią suknelę, o jaustis vis tiek 
nekomfortiškai, nepasitikinčiai. Svarbu ne dra-
bužio kaina, o tai, kaip su juo jaučiatės. 

- Sutikite, kad kartais pats drabu-
žis daro įtaką savijautai. Juk apsivil-
kusi suknelę ir apsiavusi aukštakul-
niais jautiesi kitaip nei vilkėdama tre-
ningus.

- Be abejo. Moteris, besikeisdama išo-
riškai, keičia savo įvaizdį, keičia ne tik sa-
vijautą, bet ir kitų požiūrį į ją. O tai jau gali 
daryti įtaką jos gyvenimui. Juk žinome, kad 
jei žmogus nutaria paaukoti savo gyvenimą 
Dievui ir išeina į vienuolyną, pakeičia ir dra-
bužius. Jei vienuoliai vaikščiotų su džinsais, 
telefonais, atrodytų keistai. Drabužiai - lyg 
antra mūsų oda. 

- Apie moterų stilių, jų vaidmenis 
galima kalbėti valandų valandas, o kaip 
vyrų stilius? Ar jums svarbu, kaip jie 
atrodo?

- Vyrai irgi nori atrodyti gražiai, pa-
traukliai, tik apie tai tiek daug nekalba-
ma. Vyrams nėra kada tuo užsiimti, jie 
dažniausiai nemėgsta vaikščioti po par-
duotuves, dėl to su jais paprasčiau dirbti. 
Jie ateina ir žino, ko nori. Arba kaip vai-
kai - nežino, ko nori, bet pilnai pasitiki 
stilistu.

- Jūs dirbate ir su vyrais, ar ne?
- Taip, tik su moterimis daugiau. 

- Gal ir vaidmenų vyrai savo gyve-
nime turi mažiau?

- Man atrodo, kad mažiau. Moterys vi-
sus vaidmenis susirinko sau. Gal vyrai ir 
pasiruošę turėti daugiau vaidmenų, bet mo-
terys jiems neleidžia. Jos nori viską pada-
ryti pačios. O vyrams jau kas liko, tas. 

- O jūsų šeimoje, ar jūs renkate vy-
rui drabužius?

- Oi ne. (Juokiasi.) Jis man neleidžia. Kol 
kas nerenku. Kadangi mano vyras daug ke-
liauja, jam patinka nusipirkti įvairių tautų 
tradicinių liaudies drabužių, jie kabo jo spin-
toje kaip muziejuje. Kai susitikome, jis dar 
neturėjo mažo vaiko, todėl galėjo drąsiau 
eksperimentuoti. Dabar eidamas į mokyklą 
pas vaiką turi būti atitinkamai apsirengęs. 
Kartą užsisegęs malaizietišką sijoną nuva-
žiavo su dviračiu pas vaiką į darželį, aš bu-
vau šokiruota. 

- Kuo jus apskritai patraukė stiliaus, 
drabužių sfera?

- Pirmos mano studijos buvo teisė. Bet 
greitai supratau, kad aš ne teisininkė. 
Ėmiausi savo verslo, buvau nėščia, neno-
rėjau dėvėti bet kokių drabužių ar chalatų. 
Be to, norėjau būti nepriklausoma. Mano 
mėgstamiausia vaikystės pasaka buvo apie 
Pelenę „Trys riešutėliai Pelenei“. Skirtin-
gai nei Šarlio Pero (Charles Perrault) pa-
sakoje, šioje ne fėja viską padarė, o pati 
Pelenė, turėjusi tris stebuklingus riešutus. 
Ši istorija atspindi ir mano gyvenimą. Rie-

šutų gliaudymas - lyg savo tam tikrų talen-
tų atskleidimas. Manau, kad visi turime 
tokius riešutėlius, tik reikia mokėti juos 
atverti. 

- Kokie jūsų tolesni planai? Gal ati-
darysite parduotuvę internete?

- Turime „Facebook“ puslapį, bet ati-
daryti parduotuvę internete yra sunkoka, 
nes drabužių modelių turime tik po vieną, 
todėl jei kas nusipirks internetu, nežinau, 
ar jis dar bus mūsų parduotuvėje. Kita ma-
no veiklos sritis - kurti klientų stilių. Pa-
renku drabužius ne tik mūsų parduotuvėje, 
bet ir kitose, arba netgi keliaujame su kli-
entais apsipirkti į Italiją. Tikiuosi, kad atei-
tyje žmonės taps drąsesni ir užsukę nebi-
jos konsultuotis. Dabar tikrai nebėra taip, 
kad jei pardavėjas tave užkalbino, reiškia, 
kad būtinai turi ką nors nusipirkti. Norime, 
kad mūsų parduotuvėje žmonės jaustųsi 
komfortiškai. Turime įrengę net zoną, ku-
rioje galima nusifotografuoti, kad nusiųs-
tum nuotrauką draugei, vyrui. Nuotrauko-
je visada atrodai kitaip nei veidrodyje, todėl 
nebūtina iškart pirkti drabužių. Tiesa, kol 
kas žmonės nesiryžta fotografuotis, bet gal 
ateityje bus kitaip. 

- Jums patinka vaikščioti po parduo-
tuves, rinkti drabužius?

- O taip, aš, matyt, esu užsislėpusi šo-
poholikė. (Juokiasi.) Man patinka rinkti, de-
rinti. Mes net manekenus perrengiame po-
rą kartų per dieną. 

- Anot jūsų vyro, jei susirasi malonų 
darbą, nereikės dirbti, ar taip yra ir 
jums?

- Taip. Kai Ukrainoje separatistai atė-
mė mano vadovaujamas parduotuves, 
energingos veiklos nebeliko, todėl iš pra-
džių vyras sakė, kad ilsėčiausi namuose, 
būčiau su vaiku, atostogaučiau. Ir, žinote, 
pradžioje aš pabandžiau „atostogauti“, bet 
man tai nebuvo atostogos. Pats savaime 
poilsis yra nuobodu. Norėjau bendrauti su 
žmonėmis, norėjau jiems padėti, būti nau-
dinga, reikalinga. Nenoriu dirbti tik dėl 
pinigų, noriu padėti žmonėms. Tai lyg 
įvaizdžio terapija. 

- Ką galėtumėte patarti mūsų skai-
tytojams?

- Sunku ką nors patarti. Galėčiau pasa-
kyti tik tiek, kad jei jaučiate, jog laukiate 
ženklo pokyčiams, tai, kad perskaitėte šį 
straipsnį, jau yra ženklas, jog reikia keistis. 
Eikite ir keiskitės, nes tai verta. 

Vyrai kaip  
Vaikai -  
nežino, ko nori, 
bet pilnai  
pasitiki stilistu

Dabar maDa  
ne Diktuoja,  
o siūlo

parDuotuVė 
„lookbook“ - tai tarsi 
DViejų skirtingų 
moterų spinta. Viena 
Dirbanti, kūrybinga, 
saVo inDiViDualų 
stilių turinti 
moteris. kita - 
jaunesnė, maDos 
tenDencijas sekanti 
ir eksperimentuoti 
nebijanti moteris
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Veidai

Tėvo dienos išvakarėse dainininkei IneTaI PuzaraITeI-ŽvagulIeneI (26) ir jos 
vyrui verslininkui ĄŽuoluI ŽvagulIuI (31) gimė sūnus.

„Su Tėvo diena, Ąžuolai! Turbūt geresnės dovanos ir negalėjai gauti. Dabar mūsų 
šeima - pilnas komplektas. Be galo laimingi!!!“, - džiugiomis naujienomis savo „Face-
book“ paskyroje dalinosi Ineta. Jos laime džiaugėsi ir netrukus vaikelio susilauksianti 
Inetos sesuo Irūna Puzaraitė-Čepononienė: „Gimė dar viena meilė širdy! Laiminga be 
galo be krašto!“. Sūnus - antrasis vaikelis Žvagulių šeimoje, liepos mėnesį antrąjį 
gimtadienį švęs jų pirmagimė Barbora.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ ir Eimantė JURŠĖNAITĖ

Ineta Puzaraitė-Žvagulienė: 

Mūsų šeima -
pilnas komplektas!
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Vos prieš porą mėnesių dukrelės susilaukusi televizijos 
laidų vedėja ir aktorė Jurgita Jurkutė-ŠirVaitė (32) 
sparčiai sukasi tarp motinystės džiaugsmų ir naujų pro-
jektų. Praėjusią savaitę ji  pristatė vasarai skirtų lininių 
drabužių kolekciją, kurią sukūrė kartu su prekės ženklu 
„Sauths“. Moteris džiaugiasi pirmą kartą prisilietusi prie 
drabužių dizaino. 

J.Jurkutei-Širvaitei ši kolekcija - pirmoji, kai galėjo savo 
jėgas išbandyti drabužių dizaine ir jų kūrimo procese. „Mane 
labiausiai sužavėjo trys dalykai: pirma - tai, kad visi drabužiai 
gaminami Lietuvoje. Antra - pasirinktas audinys, nes 
lietuviškas linas man labai artimas nuo pat vaikystės. Gali-
ma sakyti, su juo užaugau. Mano tėtis ilgą laiką dirbo lino 
fabrike, o mama vis dar dirba didelėje lino produktus 
gaminančioje įmonėje Plungėje, tad puikiai jaučiu šį audinį 
ir žinau, koks netikėtas ir originalus jis gali būti. Trečia - 
man buvo suteikta galimybė prisidėti prie drabužių dizaino 
kūrimo. Būti tik modeliu - ne man, svarbu buvo įdėti dalį 
savo širdies ir pozityvių minčių“, - sakė žinoma moteris.

10

Veidai
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veidai

„Šiandien didi diena - pasaulinė mūsų 
naujo singlo premjera. Negalime sulaukti, 
kaip mūsų naująją dainą priims gerbėjai“, - 

sako Jonas Nainys. Naująjį singlą „radistai“ 
įrašė kartu su sparčiai populiarėjančia dai-
nininke Beatriče Pundžiūte, žinoma kaip 

Beatrich. Vos prieš dvejus metus socialiniuo-
se tinkluose atrasta atlikėja neseniai atšven-
tė 19-ąjį gimtadienį. „Ypač daug savęs įdėjau 
į šią dainą. Man ji labai artima, nes dainuoju 
apie gerus dalykus, kurie įvyks ateityje. Šie 
metai - kaip nauja pradžia. Čia prasideda nau-
jas gyvenimas, kuriame laukia begalė naujų 
patirčių“, - sakė Beatrich. Rolandas patvirti-
no, kad netrukus bus pristatytas ir dainos 
vaizdo klipas.

singlas pristatytas pasauliui
„Radistai“ Rolandas Mackevičius (33) ir Jonas nainys (33) toliau džiugina
gerbėjus: viena didžiausių pasaulyje leidybos kompanija „Warner Music uk“  
išleido naują „Radistai dJ‘s“ singlą „Good Things“, kurį jie įrašė drauge su atlikėja 
BeaTRich (19). naujoji daina jau yra prieinama populiariausioje pasaulyje legalios 
muzikos transliacijų platformoje „spotify“.

Naujas „radistų“
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veidai

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė ir agnė VaitaSiŪtė-KEiZiKiEnė

žvaigždė rekomenduoja

Top 3
„Laisvalaikis“ pristato naują 
rubriką, kurioje žinomi žmonės 
kaskart rekomenduos atrasti  
ir išbandyti vis kažką naujo -  
jų pamėgtus užsiėmimus, kny-
gas, filmus, maistą, kelionių 
kryptis ar laisvalaikio pralei-
dimo būdus. Šį kartą „Laisva-
laikio“ taikinyje - dainininkė 
AnžeLA AdAmovič (30) ir trys 
jos rekomenduojami mankšti-
nimosi būdai.

Treniruotės su svoriais
„treniruotes su svarmenimis ar tre-

niruokliais į savo dienotvarkę turėtų 
įtraukti kiekvienas, norintis pasiekti ati-
tinkamų rezultatų. Kokias jas rinktis, 
priklauso nuo individualių tikslų. reikia 
pasitarti su treneriu, kad jis parinktų tin-
kamą pratimų kompleksą. Gal kas nors 
nori padailinti kūno formas, kiti numes-
ti svorio, treti - jo priaugti. nerekomen-
duočiau tuo užsiimti be profesionalo, nes 
galima prisidaryti didelės žalos savo svei-
katai. Kada pasimato šių treniruočių re-
zultatai? Kiekvienam skirtingai. Man 
matėsi jau po trijų mėnesių. tačiau rei-
kia suprasti, kad prie to prisidėjo ne tik 
sportas, bet ir subalansuota mityba“.

1

Kalanetika
„tai yra grupinė, o ne individuali tre-

niruotė vidiniams raumenims stiprinti. Jos 
metu atliekami įvairūs ištvermės pratimai, 
įtraukiantys visas raumenų grupes“. 

2
Joga

„Joga užsiimu savarankiškai, vaka-
rais namuose, kai tam turiu laiko. Žinių 
apie tai, kaip atlikti jogos pratimus, pasi-
skaičiau internete, knygose. Kaip tik ir šiuo 
metu vieną skaitau. Žinoma, gal su trene-
riu ir būtų paprasčiau, bet kol kas neran-
du sau tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku, 
todėl tenka tai daryti savarankiškai“. 

3

mankštos būdai
pagal anželą adamovič
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PAŽINTIS

pimo. Tiesa, dabar jau nėra taip paprasta at-
rasti kulinarijos virtuozų, bet visko mesti pu-
siaukelėje tikrai neketinu.

- „Login 2017“ buvote apdovanotas 
kaip geriausio tinklaraščio autorius. 
Toks įvertinimas - paskata nesustoti ir 
pasiekti užsibrėžtą finišą?

- Tą lūžį nesustoti jau išgyvenau vasario 
mėnesį, nes buvo tokių minčių, kad gal ne-
reikia, bet draugai paskatino tęsti. Šis projek-

tas yra lyg kopimas į kalną, užsidėjus kuprinę, 
sunkesnę už save patį. Paėjęs supranti, kad 
tau pritrynė kojas, skauda nugarą, bet kai 
pasieki tam tikrus taškus, iš kurių atsiveria 
gražus vaizdas, užplūsta emocijos, suteikian-
čios energijos. Šis projektas yra toks kopi-
mas, ir „Login“ apdovanojimas yra vienas tų 
taškų, iš kurių atsiveria gražus vaizdas. 

- Kodėl maistas?
- Jau aštuonerius metus užsiimu maisto 

fotografija. Dėl to ir tinklaraštį nutariau kur-
ti apie tai. Be to, ir pačiam kartais tenka pa-
sisukioti virtuvėje. 

- Jūs patys ieškote šefų ar jie susiran-
da jus?

- Daugumai pasiūlau pats, vienas kitas su-
siranda mane. Žiūriu, kad jie jau būtų kažką 
nuveikę savo kelyje, kad viešoji erdvė, socia-
liniai tinklai jiems nebūtų svetimi, kad tai, ką 
jie pateikia lėkštėje, turėtų potencialą kūrybai. 

n Gimimo data ir vieta: 1981 m. gegužės 7 d., 

Vilnius
n Išsilavinimas: rinkodaros bakalauras

n Veikla: aštuonerius metus užsiima fotografija, 

fotografuoja maistą, vestuves

n Šeima: vedęs, augina penkerių metų sūnų ir jau 

laukia antrojo

DOsJĖ

Šis projektas  
yra lyg  
kopimas  
į kalną,  
užsidėjus  
kuprinę,  
sunkesnę  
už save patį

Laura Donelė. Plikyti blynai 

 Dmitrij Berman. Brokolių ir rikotos salotos  Mantas Dobradziejus. Otas su daržovėmis

 Vitalijus Čižauskas, Andrius Maciulevičius, Martynas Maciulevičius, Greta Šiuparytė. Takos su krevetėmis
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakokite, kaip kilo idėja kurti 
šį tinklaraštį.

- Kartą baigęs visus darbus ir besilepindamas 
atostogomis, supratau, kad noriu ko nors naujo, 
kas sujungtų fotografiją, maistą ir estetiką. Nuo 
metų pradžios nusprendžiau kiekvieną savaitę 
savo tinklaraštyje pristatyti po vieną virtuvės 
šefą ir keturis jo receptus - užkandį, pagrindinį 
patiekalą, desertą ir gėrimą. Iš viso metuose 52 
savaitės, todėl ir įrašai - 52. Tai vieta, kur leidžiu 
sau pabėgti nuo kasdienybės, užsakovo įgeidžių, 
rėmų. Žinoma, tam tikrų apribojimų yra ir čia - 
finansai, laikas, savaitės bėga labai greitai, tenka 
vikriai suktis, aukoti savaitgalius, bet verta. Tai 
tam tikra platforma atrasti kažką naujo, postūmis 
pabėgti iš savo komforto zonos. 

- Koks šio tinklaraščio tikslas - recep-
tai, fotografijos ar šefai?

- Šio tinklaraščio esmė yra supažindinti 
skaitytojus su kuo įvairesniais virtuvės šefais 
ir jų receptais. Noriu sudominti kuo įvairesnę 
publiką - tiek tuos, kurie visai negamina arba 
nori labai paprastų receptų, tiek tuos, kurie 
virtuvėje jau yra gerokai pažengę. Be to, ir 
patiems šefams yra kur pasižiūrėti, ko pasi-
mokyti ar tiesiog paieškoti naujų idėjų, įkvė-

Roberto Daskevičiaus

52 kartai

PAŽINTIS

52 savaitės metuose, 52 virtuvės šefai ir 52 vakarienės variacijos. Tokio iššūkio metų 
pradžioje savo tinklaraštyje „52kartai“ ėmėsi fotografas RobeRTas Daskevičius (36). 
kiekvieną savaitę čia jis pristato po vieną šefą ir keturių jo patiekalų receptus, kuriuos 
iliustruoja profesionaliomis, itin estetiškomis nuotraukomis. Fotografas prisipažįsta, 
kad iš pradžių nesitikėjo, jog projektas atims tiek laiko ir jėgų, bet rezultatas to vertas - 
festivalyje „Login 2017“ jo tinklaraštis buvo išrinktas geriausiu. 

Linas Starkus. Kokteilis
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- Ar nuotrauka gali apgauti? Neskanų 
patiekalą galite skaniai pateikti?

- Manau, kad nuotraukose bet kas gali 
atrodyti kitaip, nei yra iš tiesų. Kartais bet 
koks daiktas kataloge atrodo vienaip, o tikro-
vėje - visai kitaip. Yra tam tikros detalės, 
apšvietimo niuansai, kurie sukuria iliuziją - 
tam tikrą nuotaiką, emociją. Bet, kalbant apie 
maistą, juk svarbiausia, kad jis būtų skanus. 

- O pačiam ar svarbu, kaip patiektas 
maistas ant stalo?

- Svarbu. Žinoma, kasdien nėra tam laiko 
arba ne visada taip išeina, bet džiugu tai, kad at-
siranda restoranų, kurių šefai lėkštėje atskleidžia 
savo kūrybines idėjas. Kai nueini į vieną iš tokių 
restoranų, tarsi pabėgi nuo kasdienybės, triukš-
mo, įsijauti į tam tikrą spektaklį, leidi susikon-
centruoti ne tik į skonį, bet ir į estetinį vaizdą. 

- Kokius patiekalus sunkiau fotogra-
fuoti, kokius - lengviau?

- Priklauso nuo to, kas prie to maisto pri-
silietė. Jei geras šefas, jis iš bet ko gali pada-
ryti stebuklus ir tau belieka pasirūpinti kom-
pozicija bei šviesa. Kitu atveju - bulvių košė, 
mėsa ir salotos lėkštėje tampa iššūkiu. Jei 
rimtai, fotografuojant maistą svarbu ir lėkštė, 
ir stalas, ant kurio patiekalas padėtas. Kartais 
nuotraukų idėją pasiūlo patys šefai, kartais 
idėjos gimsta spontaniškai. 

- Koks patiekalas iš šio projekto jums 
pačiam buvo skaniausias?

- Šiuo metu mano favoritas - jautienos 
kepsnys su bulvytėmis, kurį gamino Gabrie-
lius Zajac iš „Restoranas 4“. Paprastas recep-
tas, kuriame puikiai sužaidžia skoniai. 

- Dažniausi jūsų herojai - vyrai šefai...
- Taip, yra kelios moterys, bet gal čia tokia 

jau nusistovėjusi taisyklė. Dar vienas dalykas, 

kurį pastebėjau, kad daugelis šefų turi tatui-
ruotes. Čia toks atpažinimo ženklas. (Šypsosi.)

- Prieš porą metų minėjote, kad mais-
to fotografijos rinka Lietuvoje dar nėra 
labai išsivysčiusi. Kaip yra dabar? Ar pa-
žengėme šioje srityje į priekį?

- Po truputį žengiame. Atsiranda vis dau-
giau kulinarinių knygų, žurnalų. Tiesa, jei im-
sime estetiškai gražias knygas, jų tėra vie-
netai. Visa kita yra arba vertimai, arba stiliaus 
stoka. Be to, ir restoranai jau atranda foto-
grafijos poreikį. Juk yra ir socialiniai tinklai, 
įvairūs konkursai, todėl jei nori kuo nors iš-

PAŽINTIS

 Liucija Makovska. Braškių ir bananų kokteilis  Honorata Lyndo. Šokoladainis su ledaisFo
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siskirti iš kitų 4 tūkst. restoranų, nuotraukos 
gali padėti tai padaryti.

- Gal turite svajonę nufotografuoti ir 
garsiausius pasaulio šefus?

- Taip, jau draugai siūlė daryti „52 kartai 
pasaulyje“. Mielai daryčiau, bet susiduri su 

įvairiomis kliūtimis - finansavimas, kelionės, 
šeima, kuri liktų čia. Todėl bent kol kas ši 
idėja liks tik idėja. 

- Laisvalaikiu paliekate fotoaparatą 
namuose ar jis jus lydi visados?

- Dabar jau po truputį palieku. Anksčiau vi-
sada jį nešiodavausi. Po truputį pavargsti nuo 
vaizdo pro objektyvą, norisi atsipūsti. Prie darbo 
praleidžiu labai daug laiko. Jei nefotografuoju, 
tvarkau nuotraukas. Savaitgaliais užsiimu projek-

tu, galvoju, kokį šefą pasikviesti, kaip viską suor-
ganizuoti, todėl kartais norisi bent keletą minučių 
turėti laisvų ir negalvoti apie nieką. Kita vertus, 
kelionės su šeima nepraeina be fotoaparato. 

- Daug keliaujate. Ką egzotiškiausio 
teko ragauti?

- Matyt, vienas tokių buvo gyvatė. Tiesa, 
kepta. Šviežios, dar plakančios jos širdies ra-
gauti neteko, nors tarp turistų toks „patieka-
las“ Vietname populiarus. Valgėme keptą gy-
vatę, o paskui ir patys nusipirkome šviežią 
gyvatę ir pasigaminome namuose. Gyvatės 
skonis kažkas tarp vištienos ir triušio. 

- Savo ateitį matote Lietuvoje?
- Taip, man čia gera, turiu draugų, šeimą, 

todėl kol kas nėra jokio plano kur nors bėgti. 
Šaunu kur nors nuvažiuoti, pabūti, ką nors 
nuveikti, pakeisti aplinką, žmones, o paskui 
grįžti namo - į Lietuvą.

PAŽINTIS

Pastebėjau,  
kad daugelis 
šefų turi 
tatuiruotes.  
Čia toks 
atPažinimo 
ženklas

 Adomas Jegnoras. Mėsainis su kiaulienos šonkauliais „hoisin“ padaže

 Gabrielius Zajac. Itališkas kremas su uogomis

 Ali Gadžijevas. Midijos su kario padažu
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ŽvaigŽdės

Dž.Klunis su žmona  
Amal susilaukė dvynių
Garsus Holivudo aktorius DžorDžas Klunis 
(George Clooney, 56) su žmona teisininke amal 
(amal, 39) birželio 6-ąją susilaukė dvynių.

Naujagimė mergaitė pavadinta Ela (Ella), berniu-
kas - Aleksandru (Alexander). „Ela, Aleksandras ir 
Amal - visi sveiki, laimingi ir puikiai jaučiasi“, - prane-
šama aktoriaus paskyroje socialiniuose tinkluose. Alek-
sandras yra tradicinis graikų vardas, kuris reiškia „gy-
nėjas vyras“. Ela yra labai populiarus mergaitės vardas 
Amerikoje. Tai sutrumpinta versija Eleonoros ir Ellen.

Aktorius Dž.Klunis ir garsi žmogaus teisių gynėja 
Amal Alamudin (Amal Alamuddin), gynusi „Wikileaks“ 
interneto svetainės įkūrėjo Džulijano Asandžo (Julian 
Assange) interesus, susituokė 2014 m. rugsėjį Veneci-
joje. A.Alamudin gimė Libane, baigė Oksfordo univer-
sitetą ir teisės mokyklą Niujorke, ji laisvai kalba pran-
cūzų, arabų ir anglų kalbomis. 2011 metais buvo pa-
skirta Dž.Asandžo advokate. Dž.Klunio draugijoje pir-
mą kartą pasirodė Londone 2013 m. spalį, tačiau tuomet 
pora neigė palaikantys artimus santykius.

Su ankstesne savo žmona aktore Talija Balsam 
(Talia Balsam) Dž.Klunis išsiskyrė 1993 metais ir nuo 
tada viešai skelbė, kad daugiau niekada nesituoks.
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ŽvaigŽdės

Sekmadienį JAV popdainininkė AriAnA 
GrAnde (Ariana Grande, 23) sugrįžo į 
Mančesterį Anglijoje pagerbti per išpuolį 
žuvusių žmonių atminimo ir surinkti lėšų 
išpuolio aukų artimiesiems.

Dainininkė kartu su kitais žymiais atlikė-
jais surengė labdaros koncertą praėjus beveik 
dviem savaitėms po to, kai Mančesteryje po 
gegužės 22-ąją vykusio jos koncerto buvo 
įvykdytas teroristinis išpuolis, per kurį žuvo 
mažiausiai 22 žmonės ir buvo daugybė su-
žeistų.

Atlikdama kai kurias dainas jaunoji atli-
kėja atrodė išties susijaudinusi. Ji miniai šau-
kė: „Aš myliu tave, Mančesteri“. Koncerto 
metu A.Grande atliko savo kūrinį „Break 
Free“, su grupe „The Black Eyed Peas“ atli-
ko dainą „There is the Love“ ir kartu su dai-
nininke Viktorija Monė (Victoria Monet) su-
dainavo „Better Days“. A.Grande vilkėjo bal-
tą sportinį megztinį su užrašu „One Love 
Manchester“.

Ji taip pat padėkojo visiems į koncertą su-
sirinkusiems žmonėms. „Noriu labai padėkoti, 
kad atvykote kartu, esate tokie mylintys ir stip-
rūs. Labai jus myliu, draugai, manau, kad tokia 

meilė ir vienybė, kurią jūs rodote, yra vaistai, 
kurių šiuo metu reikia pasauliui“, - sakė ji.

Koncerte pasirodė ir žymūs dainininkai 
Džastinas Biberis (Justin Bieber), Robis Vil-
jamsas (Robbie Williams), Keiti Peri (Katy 
Perry) ir Maili Sairus (Miley Cyrus).

Dž.Biberio ir A.Grande vadybininkas Sku-
teris Braunas (Scooter Braun) sakė, kad lygiai 
prieš dvejus metus A.Grande surengė pirmą-
jį savo koncertą Mančesteryje. Vadybininkas 
padėkojo visiems už dalyvavimą, nepaisant 
prieš dieną Londone įvykdyto kito teroristi-
nio išpuolio. Į koncertą susirinko daugiau kaip 
50 tūkst. žmonių.

Per povestuvinę kelionę Pipa Midlton 
su vyru apsilankė Sidnėjuje
Jaunavedžiai PiPA Midlton (Middleton, 33) ir džeiMSAS MetJu-
SAS (James Matthews, 41) per savo povestuvinę kelionę apsilankė 
Australijos Sidnėjaus mieste.

Ariana Grande su kitomis  
žvaigždėmis grįžo į Mančesterį Ariana Grande (Ariana Grande) 

EPA-Eltos nuotr.

Hercogienės Ketrinos (Cat-
herine) sesuo ir jos sutuoktinis 
neseniai susikibę už rankų 
vaikštinėjo netoli garsiojo Ope-
ros teatro, o vėliau apžiūrėjo 
uostą.

Pora nesipiktino, kad buvo 
stebima. Pipa, vilkėjusi baltą 
suk nelę juodais dryžiais, ir jos 
vyras draugiškai mojo smalsuo-
liams. „Jie atrodė labai įsimylė-
ję ir visą laiką meiliai žiūrėjo 
vienas į kitą, net kai kalbėjo su 
draugais“, - žinių portalui 
„news.com.au“ pasakojo vienas 
liudininkas. Anot australų ži-

niasklaidos, pora dieną pradėjo 
tekant saulei ilgu pabėgiojimu. 
Prieš atvykdami į Sidnėjų jie 
medaus mėnesį leido Prancūzi-
jos Polinezijos Tetiaroa saloje, 
kuri vadinama rojumi žemėje.

P.Midlton ir rizikos draudi-
mo fondo vadovas Dž.Metjusas 
susituokė gegužės 20 dieną 
Ang lijoje. Pipa išgarsėjo prieš 
šešerius metus, kai vilkėdama 
figūrą pabrėžiančią baltą sukne-
lę lydėjo prie altoriaus savo vy-
resniąją seserį Ketriną, kai ši 
ištarė „taip“ britų sosto įpėdi-
niui princui Viljamui (William).

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Beatos virtuvėje - tiesa ir mitai apie Tailando virtuvę

n Tailandietiški desertai dažniausiai 
gaminami iš lipnių ryžių ar kokosų 
pieno, miltų, ančių kiaušinių ir palmių 
cukraus. Savo virtuvėje jie nenaudoja 
vištų kiaušinių.

n Tailandiečiai valgo su šaukštu ir 
šakute. Būtent šaukštas, o ne šakutė 
keliauja į burną. 
n Pietus ar vakarienę sudaro keli 
patiekalai - sriuba, karis, kas nors 

skrudinto, aitriųjų paprikų padažas ir 
salotos. 
n Desertams gardinti yra naudojama 
druska, pagrindiniams patiekalams - 
žuvies padažas.

n Tailando virtuvėje nenaudojamas 
imbieras. Vietoj jo tailandiečiai savo 
patiekalus gardina galangalu - tai 
imbierinių šeimos augalas. 

Faktai apie tailando virtuvę

4 porcijoms reikės:
● 8 didžiųjų krevečių
● 1 l vandens
● 3-4 gabaliukų šviežio galangalo 

(imbierinių šeimos augalas)
● 1 stiebo šviežios citrinžolės
● 2-3 vėlyvojo citrinmedžio (kaffir lime) 

lapų (nebūtinai)
● 8-12 pievagrybių
● 3-5 valg. š. žuvies padažo
● 3-5 valg. š. šviežių žaliosios citrinos sulčių
● 4 šviežių aitriųjų paprikų
● saujelės kalendrų

Gaminimas  
1. Vandenį užvirinkite. Įdėkite sugrūstą galangalą, vėlyvojo 
citrinmedžio lapus ir citrinžolę (naudojama tik raudo-
noji stiebo dalis, ji supjaustoma 2 colių gabaliukais ir 
sutraiškoma). Apie minutę leiskite jiems pavirti, kad jų 
aromatas pasklistų į vandenį. 
2. Jeigu norite, kad sriuba būtų labai aštri, sudėkite į puodą 
sutrintas aitriąsias paprikas. Įdėkite žuvies padažą, suteik-
dami sriubai sūrumo, ir žaliųjų citrinų sulčių, suteikdami 
rūgštumo. Paragaukite, ar tinkamas prieskonių derinys, 

nes žaliųjų citrinų sultys būna skirtingo rūgštumo, o žuvies 
padažas - skirtingo sūrumo. Žaliųjų citrinų sultis pilkite 
paskutines, taip pat ir baigdami virti.  
3. Sudėkite nuvalytus ir į keturias dalis supjaustytus grybus 
ir virkite verdančiame sultinyje apie minutę.

4. Į verdantį sultinį sudėkite nuluptas ir išvalytas  
krevetes ir sumažinkite ugnį. Maišydami virkite tik  
apie minutę, nes krevečių baltymai labai greitai  
išverda.   
5. Įpilkite į lėkštę ir pabarstykite šviežia kalendra.

4 porcijoms reikės:
● augalinio aliejaus 
● 3-4 valg. š. žaliojo kario 

(Gaeng Kiew Wan) pastos 
● 1 puodelio kokosų pieno
● 0,5 kg vištos šlaunelių (be kaulų) 
● 5 vnt. plėšytų vėlyvojo citrinmedžio 

(kaffir lime) lapų 
● 2 valg. š. palmių cukraus 
● Apie 180 g Tailando baklažano 
● 5 vnt. raudonųjų ir žaliųjų aitriųjų paprikų 
● Tailando saldžiųjų bazilikų lapų 
● žuvies padažo (nebūtinai)

Gaminimas  
1. Į pašildytą puodą įpilkite šiek tiek augalinio  
aliejaus. Įdėkite valgomąjį šaukštą žaliojo kario 
pastos. Gerai išmaišykite.
2. Įpilkite šiek tiek kokosų pieno, kad  
pasta suminkštėtų ir taptų lengvai tepi.  
Sumažinkite ugnį ir toliau virkite maišydami,  

kol pradės kilti burbuliukai ir mišinys taps  
ryškiai žalias.
3. Padidinkite ugnį, sudėkite supjaustytą vištienos 
šlaunelių mėsą, kad ji apkeptų ir išlaikytų sul-
tingumą. Maišykite tol, kol vištiena pakeis spalvą.  
4. Įpilkite daugiau kokosų pieno į kario mišinį. 
Užvirinkite ir maišykite, kad mišinys neprikeptų prie 
dugno. 
5. Sudėkite vėlyvojo citrinmedžio lapų, įberkite 
palmių cukraus, kuris sustiprins natūralų kokosų 
pieno saldumą. Berkite ragaudami, nes palmių 
cukraus saldumas būna nevienodas.
6. Į verdantį mišinį sudėkite supjaustytus Tailando 
baklažanus ir gerai išmaišykite.
7. Uždenkite dangčiu ir palaukite, kol vėl užvirs. 
8. Pridėkite raudonųjų ir žaliųjų aitriųjų paprikų, 
vis paragaudami, ar nereikia dar kokių nors 
prieskonių.
9. Jau išjungę viryklę, sudėkite Tailando saldžiųjų 
bazilikų lapus ir pamaišykite, kad bazilikų aliejus 
patektų į mišinį. 
10. Ragaukite su garuose virtais ryžiais.

Vištiena su žaliuoju kariu (Gaeng Kaew Wan Gai)

Aštri didžiųjų krevečių sriuba (Tom Yum Goong)

reCeptai
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Beatos virtuvėje - tiesa ir mitai apie Tailando virtuvę

n Tailando virtuvėje svarbu suderinti keturis skonius -
saldų, rūgštų, aštrų ir sūrų.
n Pagrindinis maisto produktas yra ryžiai. Juos valgo su 
kiekvienu patiekalu. Ryžius kiekvienas gauna individua-
lioje lėkštėje. Jie verdami be druskos ar kitų prieskonių.

n Pagrindiniai tailandietiškų patiekalų ingredientai 
yra česnakas, aitriosios paprikos, žaliųjų citrinų 
sultys, citrinžolė ir švieži kalendrų lapai, o sūrų skonį 
patiekalams suteikia fermentuotas žuvies padažas arba 
krevečių pasta.

Praėjusią savaitę tailandiečių virtuvės ger-
bėjai turėjo unikalią galimybę susipažinti ir 
paragauti autentiškos Tailando virtuvės pa-
tiekalų. Pirmą kartą į Lietuvą atvykęs žino-
miausias Tailando  virtuvės virtuozas, Azijos 
Džeimiu Oliveriu (Jamie Oliver) tituluojamas 
šefas MAkDAngAs (McDang, 63) paneigė 
daugybę mitų apie tailandiečių virtuvę ir 
papasakojo, kaip atskirti tikrąjį jo gimtinės 
maistą nuo pigaus pakaitalo. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Savo sugebėjimus šefas Makdangas demon s
t  ravo kartu su kulinarinių televizijos laidų ve
dėja Beata Nicholson. Jis parodė, kaip pagamin
ti didžiųjų krevečių sriubą ir žaliąjį vištienos 
karį. Tiesa, norint pasilepinti šiais autentiškais 
patiekalais, teks gerokai pasukti galvą, kur Lie
tuvoje rasti tinkamų produktų. Mat pats šefas 
Makdangas didžiąją dalį atsivežė iš Tailando, 
todėl nenuostabu, kad jo lagaminas su maisto 
produktais svėrė daugiau nei 100 kg. 

Pirmą kartą Lietuvoje lankęsis šefas sakė, 
kad buvo nustebęs, kokia maža, bet graži yra 
mūsų šalis. „Skrisdamas čia paklausiau, kiek 
Lietuvoje gyvena žmonių. Kai išgirdau, kad tik 
trys su puse milijono, nusistebėjau. Juk vien 
Bankoke gyvena 12 milijonų“,  šypsojosi vir
tuvės virtuozas. Jis apgailestavo, kad Lietuvoje 
taip ir neparagavo cepelinų, bet pagyrų negai
lėjo šaltibarščiams, bulviniams blynams ir juodai 
duonai. 

Tailando šefas pasakojo, kad keliaudamas su
siduria su daug mitų apie tailandiečių virtuvę. 
Bet yra tam tikrų būdų, kaip atskirti, kas yra 
kas. Visų pirma tailandiečiai, skirtingai nei kinai, 
savo virtuvėje nenaudoja imbiero. Jų pagrindinė 
sriuba yra verdama labai greitai be jokio kokosų 
pieno, grietinėlės ar sultinio. Pagrindiniai patie
kalai autentiškame restorane patiekiami bendro
se lėkštėse, išskyrus ryžius,  šie duodami kiek
vienam atskirai. 

Faktai apie tailando virtuvę

Apie šefą Makdangą
M.L.Sirichalerm Svasti, geriau žinomas kaip virtuvės šefas Makdangas,  garsiausias Tailando maisto ekspertas ir gerbiamas tailandietiškos virtuvės ambasadorius. Jis gimė 1953 m. liepos 6 d. Tailande. Užaugęs išvyko studijuoti į Jungtines Amerikos Valstijas. Baigęs Amerikos kulinarijos akademiją, 1993 m. grįžo į Tailandą. Gimtinėje jis pradėjo rašyti knygas apie Tailando virtuvę, dalyvaudavo TV kulinariniuose šou. Šiandien šefas Makdangas turi ne vieną savo televizijos laidą, dalyvauja kaip teisėjas įvairiuose TV konkursuose, yra išleidęs ne vieną knygą apie tailandiečių virtuvę. Jis yra vienintelis tailandietis, vedantis paskaitas kulinarinio meno koledže „Le Cordon Bleu“.

TV laidų vedėja Beata Nicholson

Tailando virtuvės šefas Makdangas į 
Lietuvą atvyko su 100 kg maisto produktų

Stasio Žumbio nuotr.
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Suknelės 
„paskutinės minutės“ 
nuotakoms
Nuotakoms, kurios nenori mėnesius trunkančio vestuvių planavi-
mo, ruošimosi ir streso, dizaineris Robertas Kalinkinas sukūrė  
išskirtinę vestuvinių suknelių kolekciją, simboliškai pavadintą  
„Drobė“. Jis įsitikinęs, kad nuostabią šventę galima susikurti vos  
per keletą savaičių ir tik mitas, kad bene svarbiausiu atributu -  
vestuvine suknele - reikia rūpintis bent prieš pusmetį.

Asketiškos linijos 
bei švarūs siluetai 
kolekcijoje susijungia 
su organišku,  
santūriu dekoru

  laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  9 23

stilius

Vestuvinių ir šventinių suknelių ko-
lekciją sudaro 14 populiariausių R.Kalin-
kino sukurtų modelių, įkvėptų tuščių dro-
bių, baltų erdvių ir minimalizmo. Kolek-
cija palieka vietos nuotakos fantazijai ir 
idėjoms. Su šiomis suknelėmis nereikės 
aukoti ir komforto - dauguma jų turi pa-
togias kišenes bei siluetą paryškinančius 
nuimamus diržus. Ilgos suknelės, jau ta-
pusios dizainerio braižo dalimi, lengvai 
transformuojamos į trumpas, nevaržančias 
judesių ir sukurtas šokti iki paryčių. Su-
knelėse dizaineris naudoja klasikinių kir-
pimų ir modernių detalių simbiozę - aske-
tiškos linijos bei švarūs siluetai čia susi-
jungia su organišku, santūriu dekoru. „Lai-
kyk šią suknelę savo balta drobe - dėvėk 
tokią, kokia yra, arba dekoruok pagal sa- 
vo norus ir paversk ją tikrai savo“, - 
sakė dizaineris. Šių kūrinių kaina praside-
da nuo 500 eurų. R.Kalinkinas pabrėžia 
norėjęs pasiūlyti galimybę paprastai ir pa-
togiai įsigyti autorinį kūrinį toms, kurios 
neturi laiko ar galimybės kurti savo suk-
nelės individualiai nuo nulio. 

Kolekcijos 
suknelės 
įkvėptos 

tuščių drobių, 
baltų erdvių ir 

minimalizmo
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Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Suknelių siluetus 
paryškina  

nuimami diržai

Minimalistines 
sukneles galima 
papildyti 
aksesuarais 
ar dekoro 
detalėmis: 
aplikacijomis, 
gėlių žiedais 
ir kt.
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Balzaminis actas. Niekas 
nesiginčija, kad tai puikus padažas 
salotoms, bet dėl natūraliai tamsios 
spalvos jis gali patamsinti ir dantų 
atspalvį. Be to, jis gana gerai 
prikimba prie dantų emalio, todėl 
pavalgius salotų su balzaminiu 
actu pravartu išsivalyti dantis. 
Tiesa, odontologai ramina, kad jei 
salotos pagamintos iš lapinių 
salotų, tuomet kramtant jų traškius 
lapus balzaminis actas palengva 
valosi nuo dantų. Taip pat dantis 
veikia ir sojų padažas.

DiDžiausi baltos šypsenos priešai

Grožio paletė

Odontologai sako, kad jei tam tikrų maisto 
produktų dėmės sunkiai išsivalo nuo 
drabužių, vadinasi, jos sunkiai nusivalo 
ir nuo dantų. Tai nereiškia, kad dažančių 
produktų reikia visiškai atsisakyti, tačiau 
jais patariama mėgautis rečiau ir imtis 
šiokių tokių gudrybių, padedančių su-
mažinti jų poveikį. Ir, žinoma, nepamiršti 
burnos higienos priemonių. Ką valgyti, 
kad šypsena išliktų akinamai balta, o ko-
kiais produktais verčiau nepiktnaudžiauti? 

Ką valgyti,kad šypsena išliktų akinamai balta?

Uogos. 
Tai puikus 
antioksidantų 
šaltinis, tačiau 
ryškiaspalvių uogų 
sudėtyje esantys 
natūralūs dažai gali nuspalvinti ir jūsų dantis. 
Baltai spalvai ypač kenkia mėlynės, gervuogės, 
vyšnios ir kitos tamsios uogos. Nesvarbu, ar val-
gote šviežias uogas, uogienę, ar geriate jų sultis 
- viskas, kas pagaminta iš uogų, gali pakeisti 
dantų spalvą. Kad uogų poveikis dantims būtų 
mažesnis, po valgio gerai išskalaukite burną 
vandeniu, taip pat gurkštelkite pieno - taip neu-
tralizuosite Ph lygį ir sustiprinsite dantis.

Burokėliai. Nors 
naudingi sveikatai, 
jie yra bene labiau-
siai dantų spalvą 
keičiančios daržovės. 
Su  valgius 
burokėlių pataria-
ma išsivalyti dantis arba 
valgyti juos drauge su maisto 
produktais, naudingais dantims, pavyzdžiui, sūriu. 

Citrusiniai vaisiai. 
Žaliosios citrinos ir citrinos 
turi labai daug rūgšties, 
todėl pažeidžia emalį ir daro 
įtaką dantų spalvai. Kiti 
citrusiniai vaisiai ne tik yra 
rūgštūs, bet ir gali dažyti.

Karis. Šis prieskonis dažnai naudojamas 
gaminant egzotiškus patiekalus, tačiau norintiems 
išsaugoti baltą šypseną reikėtų jį vartoti kuo rečiau. 

Juk kartais ir žiupsnelis kario 
ištepa rankas, panašiai 

jis veikia ir dantis. 
Kad karis nepakenktų 
baltai šypsenai - 
suvalgę patiekalų 

su šiuo prieskoniu, 
užkąskite obuolio. 

Kava ir arbata. Jei manote, kad jūsų 
dantys atrodo kiek pageltę, veikiausiai dėl to 
galite kaltinti puodelį kavos ar arbatos, kurį 
išgeriate kasryt. Jų sudėtyje yra taninų - au - 
galinės kilmės medžiagų, naudojamų netgi 
kailiams ar audiniams dažyti. Norėdami išvengti 
nepageidaujamo šių gėrimų poveikio dantims,  
kai kurie žmonės ją geria per šiaudelį.

Pomidorų sultys ir padažas. 
Šiuose produktuose daug raudono pigmento, 
dažančio ir dantis. Jei norite apsisaugoti nuo 
dažančio poveikio, prieš gerdami sultis ar valgy-
dami padažą, suvalgykite salotos lapą ar brokolių.

Saldainiai ir limonadai su dažikliais. 
Spalvingi ir akiai patrauklūs skanėstai ypač patinka vaikams, 
kurie pažaliavusį liežuvį ar pamėlusius dantis paverčia 
pramoga. Iš tiesų dažikliai nenaudingi ir sveikatai, ir dan-
tims. Piktnaudžiaudami dažikliais „praturtintu“ maistu baltos 
šypsenos neišsaugosite. Tokius saldumynus verčiau iškeiskite 
į gaivinančią stiklinę vandens bei kokybišką šokoladą, kurio 
sudėtyje nėra daug cukraus.
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Pieno produktai. Pienas, jogurtas ir 
sūris turi laktinių rūgščių bei kalcio, padedančio 
stiprinti dantis ir palaikyti baltą dantų spalvą. 
Sūrio gerbėjai gali džiaugtis, nes sūrio kramtymas 
padeda seilių susidarymui, o tai padeda nuplauti 
maisto likučius nuo dantų paviršiaus. Be to, sūris 
puikiai neutralizuoja rūgštis, tad gabalėlis sūrio - 
labai geras užkandis po itin rūgščių produktų. 

Produktai, Padedantys išsaugoti dantų baltumą

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Ką valgyti,kad šypsena išliktų akinamai balta?
Grožio paletė

Ananasas. Tai vienintelis 
vaisius, kurio sudėtyje yra sveikatai 
naudingo enzimo bromelaino, pa -
sižyminčio antiuždegiminėmis bei 
valančiomis savybėmis. Manoma, 
kad būtent bromelainas puikiai 
nuvalo dantų nešvarumus, todėl 
yra vienas efektyviausių balinančių 
dantų pastų ingredientų. Ananasų 
sudėtyje esantis bromelainas yra 
naudingas ne tik dantims, bet ir 
viso organizmo sveikatai. 

Žiedinis kopūstas. 
Šią daržovę reikia labai gerai 
sukramtyti, būtent todėl ji 
veikia kaip dantų šepetėlis, 
skatina seilių išsiskyrimą 
valgant ir taip padeda palaikyti 
dantų baltumą. Panašiu poveikiu pasižymi ir bro-
koliai - nes jų sudėtyje yra dantų emalį stiprinančių 
ir apsauginę funkciją atliekančių medžiagų.

Obuoliai. Juos neretai pavadina natūraliu 

dantų šepetėliu. Obuoliai puikiai nuvalo 

maisto likučius ir balina dantis. Nors dauguma 

skaidulinių vaisių bei daržovių pasižymi valančiu 

poveikiu, dantų baltumą padeda išlaikyti ne 

visi. Kai kurie produktai, pavyzdžiui, morkos, 

nešvarumus nuvalo, tačiau dažo dantis. Taigi 

geriausia rinktis tuos skaidulinius vaisius ar 

daržoves (pavyzdžiui, obuolius, slyvas, bro-

kolius, salierus), kurie palaiko baltumą. Visgi 

nepamirškite, kad suvalgius vaisių reikėtų 

praskalauti burną, vaisių sudėtyje daug cukraus.

Kokosų sviestas. Burnos skalavimas kokosų aliejumi 
puikus būdas pašalinti toksinus iš viso organizmo, taip pat 
padeda atsikratyti burnoje esančių bakterijų bei blogo kvapo. 
Kokosų svies tas puikiai balina - vos po savaitės ar poros sviesto 
naudojimo galėsite džiaugtis baltesne šypsena. Žinoma, po tokių 
procedūrų patartina gerai praskalauti burną. Nerafinuotas šalto 
spaudimo kokosų aliejus - geriausias pasirinkimas.
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Grožio paletė

Jei manėte, kad rožiniai plaukai tinka tik paaugliams, pagalvokite dar 
kartą. Šį sezoną itin madinga plaukų spalva puikiai tiko ir penkiasdešimt
metei aktorei. Tiesa, šiam įvaizdžiui ji pasitelkė nedidelę gudrybę  peru
ką. Jis S.Hajek užsakymu buvo pagamintas ir nudažytas žinomiausių 
Niujorko perukų meistrų specialiai Kanų kino festivaliui. Pasirinkti roži
nę plaukų spalvą aktorę įkvėpė rožinės gėlės ant prabangios „Gucci“ suk
nelės, kuria pasipuošusi ji žengė raudonuoju kilimu. Pati aktorė savo 
įvaizdį vadina modernia Merlin Monro (Marilyn Monroe) įvaizdžio inter
pretacija. Prie tokios šukuosenos aktorės vizažistė parinko lengvą gaivų 
makiažą ir jį užbaigė itin subtilaus atspalvio rožiniais akių šešėliais.

5 AUKSINĖS 
TAISYKLĖS

Sunku patikėti, kad iš Meksikos kilusiai 
aktorei Selmai Hajek - 50 metų, ji atrodo 
mažiausiai dešimtmečiu jaunesnė.  
S.Hajek atskleidė grožio taisykles, kurių 
niekada nelaužo. 

1. Svarbiausia žinoti, kada reikia 
nusiprausti veidą. Prieš einant 

miegoti jį būtinai nusiprausiu, tam naudoju 
prausiklį su ramunėlėmis, o jei reikia nuva-
lyti makiažą - prausiklį aliejiniu pagrindu. 
Niekada neprausiu veido ryte. Naktį oda 
atsikuria, susigrąžina Ph pusiausvyrą, 
išskiria reikiamus aliejus ir kolageną. 
Manau, kvaila iš ryto visa tai tiesiog 
nuplauti. Taip mane išmokė močiutė.

Nors žinoma Holivudo aktorė Selma Hajek (Salma Hayek, 50) 
šiemet nebuvo nominuota „auksinei palmės šakelei“, dalyvau-
dama kanų kino festivalyje žiniasklaidos dėmesio centre ji  
atsidūrė dėl ryškių išvaizdos pokyčių. Stiliaus eksperimentai  
jai nebūdingi ir aktorę įprasta matyti tamsiai rudais plaukais, 
tačiau kanuose ji nutarė kiek paeksperimentuoti ir  
pademonstravo net kelis kardinaliai skirtingus įvaizdžius. 

Viena savaitė - trys kardinalūs pokyčiai

Kanų kino festivalyje pasirodžiusi su rožinių 

plaukų peruku aktorė privertė visus aiktelėti

Retai 
eksperimentuojančią 
aktorę Selmą Hajek 
įprasta matyti 
tamsiai rudais 
plaukais

EPA-Eltos nuotr.
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Grožio paletė

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Rožiniais plaukais nustebinusi aktorė jau po poros dienų pasirodė 
tamsių plaukų šukuosena. Norėdama kiek paįvairinti įvaizdį, ji pasirinko 
kirpčiukus. Žinoma, ilgų savo plaukų ji nekirpo, o pasinaudojo prisegamo-
mis plaukų sruogomis. Rodos, aktorei kirpčiukai patiko, nes Kanų kino 
festivalyje jais puošėsi ne kartą. Tiesa, prisegami kirpčiukai jau vadinami 
viena karščiausių Kanų festivalio raudonojo kilimo mados tendencijų, nes 
jais puošėsi ne tik S.Hajek, bet ir daugelis kitų aktorių. Prie juodos sukne-
lės ir kirpčiukų S.Hajek vizažistė aktorės įvaizdžiui pabrėžti parinko rau-
donus lūpų dažus ir klasikinį dūminį akių makiažą.

Kanų kino festivalyje buvo dienų, kai S.Hajek gerbėjai galėjo pama-
tyti net du visiškai skirtingus aktorės įvaizdžius. Ryte pasirodžiusi su 
ilgais tamsiais plaukais ir kirpčiukais, vakare raudonuoju kilimu aktorė 
jau žengė visiškai pasikeitusi ir sunkiai atpažįstama. „Gala“ vakarienė-
je ji pasirodė su dar vienu peruku - šviesių atspalvių ombrė, dažyta „bob“ 
stiliaus šukuosena. Vizažistė parinko neutralius lūpų dažus ir tamsiai 
rudus vokų šešėlius.

Viena savaitė - trys kardinalūs pokyčiai

2. Neperku kremo jo neišbandžiusi 
savo metodu - skrydžio testu. Nuolat 

ke  liauju iš Los Andželo į Europą, o prieš 
skrydį pasitepu drėkinamuoju kremu. Jei 
po varginančio ir odą sausinančio skrydžio 
mano oda vis dar atrodo puikiai - kremas 
taip pat yra puikus.

3. Šiek tiek gėda prisipažinti, tačiau nau-
doju labai daug dekoratyvinės kosme-

tikos. Žinoma, ne kiekvieną dieną, nes reikia 
leisti odai pailsėti. Tačiau jei dažausi, prade-
du nuo tinkamo atspalvio makiažo pagrindo, 
šiek tiek skaistalų, o man svarbiausia - tinka-
mas veido kontūras. Svarbu išanalizuoti savo 
veidą ir tamsiomis spalvomis užmaskuoti 
trūkumus, o šviesiomis - pabrėžti privalu-
mus, taip tarsi sukuriant savo veido dizainą. 
Pavyzdžiui, darydama veido kontūrą aš sten-
giuosi vizualiai sumažinti apatinį žandikaulį. 

4. Manau, moteris ne tokia 
paprasta, kad jai pakaktų  

vieno buteliuko kvepalų. Savijauta  
ir nuotaika turi padiktuoti, kokį kvapą 
pasirinkti. Man labai patinka  
BOTTEGA VENETA „Knot“, tai lengvas  
ir elegantiškas kvapas. Kai noriu  
kvepėti seksualiau ar paslaptingiau, 
renkuosi NARCISO RODRIGUES  
„For Her“. 

5. Laiko sportuoti neturiu, tačiau mano 
kasdienybė pilna veiklos: išmokau 

išnaudoti kiekvieną sekundę. Viena moteris 
iš Londono mane išmokė, kaip kiekvieną 
akimirką bei veiksmą paversti mankšta. 
Pavyzdžiui, kai valausi dantis alkūnes 
laikau pečių aukštyje - taip treniruoju 
rankas. Kai lipu laiptais, įdarbinu ne kelių 
sąnarius, o sėdmenis. Taigi viskas, ką 
darau, yra mankšta.

S.Hajek „pasimatavo“ šviesių 
ombre atspalvių šukuoseną - 
tai dar vienas perukas

Prisegami 
kirpčiukai suteikė 
aktorės įvaizdžiui 

jaunatviškumo
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Monika Liu neslepia, kad savo gerbėjų 
pasirodymų gausa nelepina, nes šiuo metu 
visą dėmesį ir energiją skiria būsimam soli-
niam albumui, turinčiam pasirodyti jau šį ru-
denį.

„Šiuo metu intensyviai kuriu ir įrašinėju 
Londone, taigi laiko koncertams lieka tikrai 
mažai. Prisipažinsiu, negaliu tiesiog kepti 
hitą po hito, negaliu kūrybinių procesų griež-
tai suplanuoti pagal tvarkaraštį. Kol pasiekiu 
norimą rezultatą, mėgstu ilgai eksperimen-
tuoti su savo kūriniais, o tam prireikia ne-
mažai laiko. Taigi, kad ir kaip pasiilgstu savo 
gerbėjų ir gyvų pasirodymų, dabar stengiuo-
si nesiblaškyti ir visą save atiduoti albumui“, 
- atviravo Monika Liu.

Prieš metus tame pačiame Mokytojų na-
mų kiemelyje savo pirmąjį solinį koncertą 
surengusi dainininkė tą vakarą vis dar prisi-

mena kaip itin jaukų ir šiltą ir 
tikisi, kad būsimasis koncertas 
bus dar geresnis, taip pat pri-
pažįsta, kad scenos žmogui per 
ilgai užsibūti studijoje ne tik 
nelengva, bet ir nenaudinga.

„Labai laukiu koncerto ir 
visų ateisiančių į jį, manau, tai bus puikus 
vasaros sezono startas. Myliu savo gerbėjus 
ir žinau, kad jie mane pakraus nauja energija, 
iš kurios gims dar gražesni kūriniai. Per pa-
sirodymus gautas grįžtamasis ryšys yra labai 
svarbus ir būtinas, tai kažkas nenusakomo, 
bet, mano nuomone, labai reikalingo kūrėjui. 
Netikiu, kad galima kurti tik sau“, - mintimis 
dalijosi menininkė.

Paklausta, apie ką bus naujoji daina, kuri 
turi pasirodyti jau netrukus, Monika Liu išli-
ko paslaptinga.

„Ši daina turi savo istoriją, o ja tikrai pa-
sidalinsiu kartu su kūriniu, jau visai greitai, 
pažadu - dar iki koncerto“, - šypsojosi šar-
mingoji dainininkė.

„Laisvalaikio“ inf. 

 Scena

Birželį Monika Liu gerbėjams 
yra paruošusi net dvi staigmenas

Jau penkerius metus tarp Lietuvos ir Londono gyvenanti dainininkė 
Monika LiuBinaitė, geriau žinoma sceniniu Monikos Liu vardu, savo 
gerbėjams žada dosnų birželį. Retai su savo soline programa koncertuojanti  
ir gimtinėje neužsibūnanti menininkė „Vasaros terasoje“ surengs  
vienintelį koncertą iki rudens, o iki to laiko ketina pristatyti ir naują dainą.

n Muzikos agentūros „Damn Good“ organizuojamas 

Monikos Liu koncertas - birželio 15 dieną Vilniuje, 

Mokytojų namų kiemelyje įsikūrusioje „Vasaros terasoje“

n Daugiau informacijos - „Vasaros terasos“ socialinio 

tinklo „Facebook“ paskyroje

Pirmasis solinis Monikos Liu 
koncertas sulaukė didelės sėkmės

Stasio Žumbio nuotr.
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SCENA

„Šokančių paveikslų rečitalis“ - tai neį-
prastas renginys, kuriame pianistas atliks ba-
roko ir romantizmo epochų kompozitorių kū-
rinius, o tuo pat metu bus demonstruojamos 
vaizdo projekcijos - šiuolaikiniai, pilni neval-
domos ekspresijos, dinamizmo ir ryškaus 
spalvingumo V.Paukštelio tapybos darbai. Dvi 
meno formos papildys viena kitą - garsų ska-
lė prasiplės pasitelkiant vizualinę įtaigą, o 
vaizdai įgaus akustinio virpesio.

Unikalaus, klasikinės muzikos scenai su-
manyto projekto autorius V.Paukštelis pasako-
ja: „Pagrindinis meno sintezę jungiantis veiks-
nys, žinoma, esu aš ir mano intelektiniai poty-
riai, vidinės emocijos. Ko gero, būtų sunku 
nubrėžti siužetinę liniją tarp paveikslų ir di-
džiųjų kompozitorių genijų muzikos kūrinių, 
kuriuos atliksiu, tačiau pažadu, kad „Šokančių 
paveikslų rečitalį“ lydės mano vientisa vidinė 
energija.“ Menininko tapytiems paveikslams 

atgimti vaizdo projekcijose, o drobėje įamžintus 
personažus - ekspresyvius ir drąsius, įžūliai 
kontrastuojančius su taisyklėms paklūstančia 
klasikine muzika, - prikelti gyvenimui ant sce-
nos padėjo animatorius Eimantas Pivoriūnas. 
Dabar V.Paukštelis animacijas kuria pats.

Plati koncertų geografija

Po ypač sėkmingo pasirodymo „Carne-
gie“ salėje 2016 m. lapkritį „The New York 
Concert Review“ apibūdino Viktoro ritmo 
pojūtį kaip „aukščiausios klasės“, o jo atliki-
mo techniką - kaip nuoširdžią ir tvirtą, užde-
gančią ir visada atitinkančią grojamą muziką.

Pianisto koncertų geografija - JAV, Olan-
dijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Vo-
kietijos, Lietuvos koncertų salės, kuriose pi-
anisto talentas visuomet sutinkamas audringu 
publikos susižavėjimu. Nestandartinės inter-

pretacijos, aristokratiškumas, ekspresyvu-
mas, sceninė drąsa - skiriamieji V.Paukštelio 
bruožai. Šis menininkas į tradicinius kūrinius 
žvelgia per savo artistiškos asmenybės priz-
mę - scena jam nėra ta vieta, kur pateikiama 
fiksuota muzikinė interpretacija. Subrandinta 
atlikimo vizija per pianisto spontaniškumą pa-
sipildo energija, tampa vyksmu „čia ir dabar“, 
muzikavime ryškėja naujos emocinės spalvos, 
tapybiškumas.

Atlikėjo nuomone, muzika ir dailė - du 
vienas kitą papildantys, susipinantys kompo-
nentai: jo tapybos darbų nenušlifuotas impul-
syvumas prideda eksperimentinės drąsos 
scenoje, o vizualinis darbas spalvomis kuriant 
formą pamažu tampa girdėjimu, kuris perke-
liamas į pianizmo plotmę.

„Eklipsės“ variacijos

Greta „šokančių“ animuotų paveikslų vis 
dar galima pamatyti ir įprastą V.Paukštelio ta-
pybos darbų parodą „Eklipsė“. Pasak parodos 
autoriaus, „eklipsės“ terminu apibūdinamas 
astronomijos reiškinys, kai vienas dangaus kū-
nas uždengia kitą. Mums atrodo, kad jie susi-
liečia, bet iš tiesų praskrenda šviesmečių ats-
tumu vienas nuo kito. Šis reiškinys gali būti 
lyginamas su žmonių tarpusavio ryšiu. Mes 
skriejame savo numatytomis orbitomis: kar-
tais priartėjame vienas prie kito, kartais, ro-
dos, priklausome vieni kitiems, bet iš tiesų tik 
uždengiame vienas kitą savo šešėliu neilgam. 
„Man tapymo procesas visada yra tam tikras 
ritualinis veiksmas. Niekada tiksliai nežinau, 
kur nuves tapybos darbas. Lyg ir turiu pradinę 
idėją, bet tapant plastinė, spalvinė forma ima 
reikalauti savo, ir jau tapybos darbas mane val-
do, o ne aš jį. Tam tikra prasme mėgstu reži-
suoti tapyboje, sujungti visiškai skirtingus siu-
žetus, istorijas į vieną. Taip darbas tampa ne-
tikėtas žiūrovui ir man pačiam. Svarbiausia -
energija, jausmas, kurį skleidžia tapybos dar-
bas“, - pasakojo V.Paukštelis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Muzikos galerija“ kviečia į 
„Šokančių paveikslų rečitalį“

Sostinės „Muzikos galerijoje“ neseniai buvo atidaryta personalinė dailininko, 
pianisto VIKTORO PAUKŠTELIO tapybos darbų paroda „Eklipsė“, o birželio 13 d. 18 val. 
čia Viktoras surengs ir neįprastą koncertą. Unikalus lietuvių menininkas sumanė 
sujungti savo talentus - tapybą ir skambinimą fortepijonu - ir sukūrė analogų 
klasikinėje scenoje neturinčią dviejų meno šakų sintezę.

SCENA

Viktoras Paukštelis ir jo paveikslas
Organizatorių nuotr.
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Kelionės

Šią vasarą Europoje numatoma daug įspū-
dingų koncertų. Vasarą keliavimas į juos ga-
li būti dar smagesnis, jei suderinsite jus do-
minantį renginį ir poilsį šalia esančiame pa-
plūdimyje. Kas gali būti geriau nei Vagnerio 
muzikos garsai, susipinantys su Viduržemio 
jūros bangų mūša? Roko koncertas ant van-
denyno kranto? Pasaulinės žvaigždės pa-
saulinio turo koncertas ir turas po šalia ply-
tinčius vynuogynus ar vyno SPA?

Dešimt metų išskirtines keliones organi-
zuojančios agentūros „Botique Travel“ direk-
torė Aja Rutkauskienė sako, kad lietuviai itin 
pamėgo Europoje vykstančius renginius de-
rinti kartu su poilsinėmis ar pažintinėmis ke-
lionėmis. Aišku, bilietais reikia pasirūpinti iš 
anksto, bet, kreipiantis į kelionių agentūras, 
vis dar įmanoma gauti bilietų, kai viešojoje 
prekyboje jų jau nėra.

Kelionių dizainerė A.Rutkauskienė atrin-
ko įdomiausius šios vasaros koncertus, į ku-
riuos patogu nuskristi iš Lietuvos ir pasimė-
gauti ne tik mėgstama muzika, bet ir turinin-
gu poilsiu.

Beveik 100 koncertų, 17 šalių, net su ke-
turiais finaliniais koncertais Los Andžele - 
„Bruno Mars“ pasaulinis turas „24K Magic“ 
tikrai įspūdingas. Ir ne tik savo skaičiais, ne 
tik pribloškiamais vizualiniais sprendimais, 
bet ir visiems puikiai žinomais Marso šokio 
judesiais.

Bruno Marso koncertas Milane, birželio 15 d.

Patarimas. Sakoma, kad Milanas - Italijos mados sostinė, bet, be poros dienų aplankant garsiausių dizainerių 

parduotuvių pilną „Via Montepoleoni“ ir Milano katedrą, mieste nelabai yra ką veikti. Ištvermingiausiems galima 

pasiūlyti nuvykti iki Venecijos, o ją aplankius saulėtas dienas leisti vietos italų pamėgtame Adrijos jūros Lido Di 

Jesolo kurorte. Bet labiau itališkesnis variantas būtų atostogos prie Komo ežero, kurias pamėgo pasaulio išrinktieji. 

Jei neminėsime čia atostogavusių Gėtės (Goethte), Bairono (Byron) ir Listo (Liszt), visi žino, kad, „Villa Olenda“ 

nusipirkus Džordžui Kluniui (George Clooney), prie Komo atvyko visa plejada Holivudo žvaigždžių su Bredu Pitu 

(Brad Pitt) ir Ketrina Zeta Džouns (Catherine Zeta-Jones) priešaky.

n Žavūs miesteliai ir vilos, bažnyčios ir pilys, menas ir gastronomija - būtų nuodėmė to nepamatyti.

n Tiesioginis skrydis į Milaną.

Britų sunkiojo roko grupė „Deep 
Purple“ susiruošė į „Ilgą atsisveiki-
nimo turą“, kuris baigsis lapkritį 
Londone. Jūsų dėmesiui - koncertas 
Baskijoje, ant Biskajos įlankos kran-
to esančiame Bilbao uostamiestyje. 
Niekas nežino, ar tai tikrai paskuti-
nis grupės pasaulinis turas, bet, kaip 
sako patys „Deep Purple“, jie nebe-
turi tiek jėgų, kiek dvidešimties. 
Na, o šiame ture jie pristatys 20-ąjį 
savo studijinį albumą „Infinite“.

Patarimas. Baskija, istorinis Europos regionas Iberijos šiaurėje, skalaujamas Atlanto vandenyno, padalintas tarp dviejų valstybių, Ispanijos ir Prancūzijos. Baskija pasaulyje garsėja stebinančiai išradinga virtuve. Bilbao - tai gastronomijos Meka, kurioje Michelino žvaigždučių restoranų tiek daug, kad, rodos, žvaigždės krenta iš visada giedro šio miesto dangaus. Bilbao tikrai žavus, o populiariausia šio uostamiesčio vieta - Gugenhaimo (Guggenheim) muziejus, moderniojo meno ir architektūros šedevras. Vos už valandos kelio nuo Bilbao galima pasiekti San Sebastianą, šis miestas garsus čia rengiamu kino festivaliu. O kur dar žymioji E.Hemingvėjaus (E.Hemingway) liaupsinta Pamplona su San Fermino bėgimo nuo bulių festivaliu, kuris vyksta kiekvieną liepą.
n Skrydis į Bilbao su tarpiniu persėdimu viename iš Europos miestų. Taip pat galima atvykti traukiniu iš Barselonos ar Madrido, o į šiuos miestus rengiami tiesioginiai reisai iš Lietuvos.

„Deep purple“ koncertas Bilbao, birželio 30 d.

Geriausi europoje vasaros  koncertai,
kuriuos galima suderinti  su poilsiu
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n Aja Rutkauskienė
   „Boutique Travel“ direktorė

n + 370 682 36 628, + 370 5 210 12 16 

n aja@boutiquetravel.lt

Daugiau informacijos

Kol garsiausios visų laikų 
roko grupės U2 niekaip ne-
sulaukiame Lietuvoje, pats 
laikas grupės gerbėjams ke-
liauti į karščiu alsuojančią 
Romą. Olimpiniame stadione 
vyks vienas iš pasaulinio turo 
koncertų, į kurį grupė susi-
ruošė savo albumo „The Jos-
hua Tree“ 30-mečio proga. 
Bono, The Edge, Adamas 
Kleitonas (Adam Clayton) ir 
Laris Malenas jaunesnysis 
(Larry Mullen Jr.) pasitiks jus 
su visomis legendinio albumo 
dainomis.

Nors viena sėkmingiausių muzikos istorijoje roko grupių liepos 27-ąją 
koncertuos Rygoje, Lucavsalos saloje, siūlome „Red Hot Chili Peppers“ kon-
certą pamatyti Lisabonoje ir nušauti du zuikius - apsilankyti ir grupės kon-
certe, ir „Super Bock Super Rock“ festivalyje, kuris vyks nuo liepos 13 iki 
15-osios ant vandenyno kranto. Tai vienas didžiausių roko festivalių Portu-
galijoje, rengiamas nuo 1995-ųjų, o į jį nuolat atvyksta didžiausios muzikos 
žvaigždės, šiemet - lietuviškos kilmės „Red Hot Chili Peppers“.

PAtARimAs. Romai skyrus keletą saulėtų dienų ir pasiilgus jūros, siūlome vykti į Maremos regioną. Marema Toskanos pietuose - vienas gražiausių paplūdimio kurortų, žavintis įspūdingų  
kraštovaizdžių įvairove: ūksmingais pušų miškais, besibaigiančiais jūros pakrantėje, vynmedžiais, alyvmedžiais apsodintomis kalvomis, stilingais viešbučiais, jachtų prieplaukomis, kaituotojų ir 
buriuotojų stovyklavietėmis.
n Tiesioginis skrydis į Romą.

PAtARimAs. Lisabona su savo nostalgišku tramvajumi yra nuostabi, 

kelios dienos Portugalijos sostinėje po koncerto tikrai bus turiningos. 

Išsiilgusiems žydros jūros, plačių balto smėlio paplūdimių (kaip 

mūsiškės Neringos) siūlome pasukti į vakarus, link Kaskaiso. Tai  

kurortas, senasis žvejų uostas, vos 28 km nutolęs nuo sostinės 

Lisabonos, kuriame šeštadieniais šurmuliuoja žuvų turgus, dar visai 

neseniai kas savaitę vykdavo bulių kautynės. Kaskaisas puikuojasi  

prabangiais viešbučiais ir restoranais, čia stūkso XVII a. tvirtovė,  

kuri dabar yra Portugalijos prezidento rezidencija.

n Skrydis į Lisaboną su tarpiniu persėdimu Frankfurte, Kopenhagoje, 

Varšuvoje ar Vienoje.

„Red Hot CHili PePPeRs“ 
lisabonoje, liepos 14 d.

U2 koncertas Romoje, 
liepos 15 ir 16 d.

Geriausi europoje vasaros  koncertai,
kuriuos galima suderinti  su poilsiu

Kelionės
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Ringas

- Kas yra bušido?
- Bušido - tai kovos menas. Manau, kiekvie-

nas vyras giliai širdyje yra kovotojas. Tad, kaip 
ir krepšinis, bušido jau tapo antrąja Lietuvos 
religija, surenkančia dideles žiūrovų auditorijas.

- Ką galėtumėte papasakoti apie Klaipė-
doje šio mėnesio 16 d. vyksiantį KOK SPE-
CIAL SUMMER EDITION 2017 turnyrą?

- Galiu apibūdinti keliais žodžiais: tai turnyras, 
kokio seniai laukėme. Žiūrovai išvys ypač intri-

guojantį 4, aukščiausio lygio, kovotojų GP turny-
rą, rezervinę kovą ir 4 superkovas. Visos kovos 
viena už kitą įdomesnės, jų baigties nedrįsčiau iš 
anksto prognozuoti. Be abejonės, Lietuvoje nori-
me matyti lietuvių pergales, bet tai nebus lengva. 
Tai sportas, laimės stipriausias. Taip pat žiūrovų 
laukia įspūdingas vakaro šou, apie kurį galėčiau 
pasakoti valandų valandas. Sakoma, kad geriau 
vieną kartą pamatyti nei 100 kartų išgirsti.

Donatas Simanaitis: 
Kiekvienas yra kovotojas

Lietuvos bušido federacijos prezidentas DonataS SimanaitiS - apie artėjantį 
bušido turnyrą, kovotojo savybes ir adrenaliną.
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- Kas, jūsų nuomone, šio turnyro fa-
voritai?

- „Grand Prix“ turnyre dalyvaujantys ko-
votojai vienas už kitą stipresni, tad visus 
keturis galėčiau vadinti favoritais. Nuspėti, 
kas taps vakaro čempionu, nedrįstu, nes 
kiek vienas iš ketvertuko vertas čempiono 
titulo. O kam lemtingą dieną šypsosis For-
tūna, pamatysime.

- Kaip keletu žodžių galėtumėte api-
būdinti pagrindinę vakaro kovą, kurioje 
susikaus Tadas Jonkus su Vokietijos 
čempionu Archentu Izmailiu (Arxhent 
Ismaili)?

- Tadas - vienas stipriausių Lietuvos bu-
šido rinktinės kovotojų, bet vokietis labai pa-
vojingas varžovas, pasižymintis agresyviu 
kovos stiliumi. Taigi mūsiškiui tikrai lengva 
nebus. Tikimės Klaipėdos arenoje Tadą pa-
matyti pačios geriausios formos.

- Visus labai sudomino artėjanti sti-
lingiausiu tituluojamo kovotojo Henriko 
Vikšraičio dvikova su Lenkijos kovotoju 
Arturu Baradynu.

- Henrikas - stiprus, agresyvus kovoto-
jas, net 80 proc. savo pergalių laimėjęs pir-
ma laiko. Manau, šiame turnyre Henrikas ir 
vėl nustebins savo gerbėjus įspūdingu kovos 
stiliumi.

- Kodėl verta apsilankyti artėjančia-
me „KOK Bushido“ turnyre?

- Visi „KOK Bushido“ turnyre dalyvau-
siantys kovotojai yra ypač aukšto sportinio 
meistriškumo, tad kiekviena vakaro kova ga-
li tiek nustebinti, tiek pradžiuginti savo sir-
galius. Didelė adrenalino dozė garantuota. 
Vakaro metu išvysime 11 dvikovų, jos bus 
transliuojamos daugiau nei šimte pasaulio ša-
lių. Tokio lygio kovos menų turnyras Klaipė-
dos istorijoje bus pirmas, todėl noriu pakvies-
ti visus - nepraleiskite progos tapti šios isto-
rijos dalimi. Ateikite palaikyti Lietuvos kovo-
tojų, jūsų palaikymas jiems be galo svarbus. 
Visų, kas neabejingi kovos menams, laukiame 
birželio 16 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Ringas

Donatas Simanaitis: 
Kiekvienas yra kovotojas

Donatas Simanaitis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Daugiau informacijos www.bushido.lt
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„Oskaro“ laureatė aktorė Natali POrtmaN 
(Natalie Portman) birželio 9 d. švęs 36-ąjį 
gimtadienį. Kartu su ja šiemet torto žva-
kutes pūs ne tik penkiametis sūnus ale-
fas (aleph), vyras BeNžamiNas milePjė 
(Benjamin millepied), bet ir vasarį gimusi 
dukra amalija (amalia). Dviejų vaikų mama 
šiandien džiaugiasi sėkmingai  
besiklostančia karjera ir mylinčia šeima. 

apie santykius su tėvais

„Geriausias dalykas, kai su savo tėvais 
bendrauji kaip draugai, yra tai, kad jie vis tiek 
tave mylės, kad ir ką darytum. Ir nesvarbu, 
ką jie darytų, aš lygiai taip pat juos mylėsiu. 
Žinoma, su paprastais draugais draugystė yra 
kitokia, bet apie savo tėvus žinau daugiau nei 
apie bet kurį draugą. Tai yra tokie dalykai, 
kuriuos sužinai tik gyvendamas kartu. Žmo-
gų pažinti gali tik tada, kai miegi šalia jo, val-
gai kartu arba tiesiog žiūri, kaip jis atlieka 
tam tikrus darbus namie. Tik tuomet supran-
ti, kas tas žmogus yra iš tiesų“, - sakė  
N.Portman. Tiesa, kalbėdama apie draugus 
aktorė pridūrė, kad tikrus draugus nuo apsi-
metėlių dabar atskiria lengvai. „Tie, kuriems 
rūpi mano karjera, tik apie ją su manimi ir 
kalba, todėl žinau, kad tokie žmonės į mano 
draugus nepretenduoja“, - šypsojosi aktorė. 

apie gyvenimą paryžiuje

Praėjusią vasarą po dvejų metų, praleistų 
Paryžiuje, N.Portman su savo vyru prancūzu 
šokėju ir choreografu B.Milepjė grįžo gyven-
ti atgal į Los Andželą. „Žmonės Los Andžele 
yra laukiniai. Prancūzai, ar bent jau paryžie-
čiai, labai mėgsta teisti. Didelį dėmesį jie 
kreipia į tai, kaip atrodai. Į gatvę negali išeiti 
sportiniais drabužiais, sandalais ar šortais. 
Buvo smagu grįžti ten, kur visi jaučiasi lais-
vi“, - skirtumus vardijo aktorė. Ilgus metus 
mėsos nevartojanti Holivudo žvaigždė džiau-
gėsi bent jau tuo, kad kol gyveno Paryžiuje, 
neturėjo bėdų dėl maisto raciono. „Džiaugiuo-
si, kad Paryžius smarkiai patobulėjo veganų 
naudai“, - sakė N.Portman. 

 

apie ankstyvą karjerą

N.Portman pirmą kartą buvo pastebėta dar 
devynerių picerijoje. Kompanijos „Revlon“ 
agentas atkreipė dėmesį į mergaitę ir pasitei-
ravo, ar ji nenorėtų būti modeliu. Tiesa, N.Port-
man nepuolė jam už tai ant kaklo, o laikėsi šal-
tai ir atsakė: „Ne, bet man praverstų agentas, 
nes noriu vaidinti.“ Jos debiutu kino aikštelėje 
tapo filmas „Leonas“ (1994 m.). „Buvau nepa-
sitikinti savimi, bet laisva ir atvira. Pasitikėjau 
Luku (Lukas Besonas - filmo režisierius) ir iki 
šiol džiaugiuosi, kad būtent jis buvo pirmasis 
režisierius, su kuriuo man teko garbė dirbti“, - 
sakė aktorė. Tiesa, filmavimo aikštelėje ji buvo 
ne viena - už jos stovėjo aktorės tėtis, kuris 

skaičiuodavo ir griežtai kontroliuodavo, kiek 
kartų filme jo mažoji mergaitė gali keiktis, o kai 
kiti prie jos rūkydavo, jis pūsdavo dūmus, kad 
jais nereikėtų kvėpuoti N.Portman. 

apie motinystę

„Kai tapau mama, tapau mažiau kritiška 
kitų atžvilgiu“, - sakė N.Portman. „Nuosta-
biausias dalykas dėl tėvystės yra tai, kad 
kiek vienam tai visiškai kitokia patirtis. Kai 
kurios moterys maitina krūtimi savo vaikus 
iki penkerių metų, kai kurios iš viso nemai-
tina. Nėra jokių taisyklių, kurios apibrėžtų, 
kas yra gera mama. Kai kurios grįžta į darbą 
kuo greičiau, kai kurios apskritai atsisako sa-
vo karjeros“, - sakė N.Portman. Tiesa ji pati, 
vasario 22 d. pagimdžiusi sūnų, į filmavimo 
aikštelę ketina grįžti jau netrukus. 

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNIS

Kai tapau mama,  
tapau mažiau KritišKa 
Kitų atžvilgiu

DATOS

apdovanojimą 
D.MontvyDas 

atsiėmė su dukra aDele

Kaip pelnyti n.PortMan draugystę?

n Natali Portman gimė 1981 m. birželio 9 d. 
Jeruzalėje, vėliau persikėlė su visa šeima į JAV
n Harvardo universitete baigė psichologijos studijas
n Kine debiutavo 1994 m. Luko Besono 
(Luc Besson) filme „Leonas“
n 2012 m. susituokė su prancūzu baleto šokėju ir 
choreografu B.Milepjė. 2011 m. birželį jiems gimė 
sūnus Alefas, 2017 m. vasarį - dukra Amalija

Dosjė

Aktorė Natali Portman (Natalie Portman) su 
vyru Benžaminu Milepjė (Benjamin Millepied)

EPA-Eltos nuotr.
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Stasio Žumbio nuotr.

Plačiau apie „Vaikų Balso 2017“ apdovanojimus - 40 p. 

Apdovanojimą 
D.MontvyDas 

atsiėmė su dukra aDele

2017 m. birželio 9-15 d.
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TV6 5,1%
Lietuvos rytas TV 4,5%
TV1 3%
NTV Mir Lietuva 2,3%
TV8 2,3%

Info TV 2,2%
PBK 2,1%
REN Lietuva 0,7%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 4,8%
TV6 4,3%
TV1 3,5%
Info TV 2,8%
NTV Mir Lietuva 2,7%

TV8 2,1%
PBK 1,9%
REN Lietuva 0,9%
LRT Kultūra 0,8%
Liuks! 0,3%

LNK 14,2%

TV3 13,8%

TV3 16,3%

LNK 16%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 8,7

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,4

3 ŠVIESOFORAS TV3 7,4

4 KK2 LNK 7,1

5 VIENA ŠEIMA - VIENA ŠIRDIM TV3 6,9

6 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,8

7 TV3 ŽINIOS TV3 6,4

8 LNK ŽINIOS LNK 6,3

9 TRANSPORTERIS  TV3 5,6

10 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,5

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. gegužės 29 - birželio 4 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,1%
BTV 5,6 %

LRT Televizija  
8,3%

LRT Televizija 
8,9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

Atidėtas 
žiūrėjimas 8,9%

Kiti  
kanalai 25,6%

Kiti  
kanalai 22,6%

Renginio vairas buvo patikėtas ak-
torei Inetai Stasiulytei, kuri scenoje įkū-
nijo visų mergaičių taip garbinamą Ledo 
princesę Elzą, ir TV laidų vedėjui Min-
daugui Rainiui. Jam teko įsijausti net į 
keturis personažus - Betmeną, Dartą 
Veiderį, piratą ir Žmogų-vorą. 

Scenoje linksmas dainas kartu su 
mažaisiais žiūrovais traukė indais virtę 
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, 
mažosiomis poniukėmis tapusios grupės 
„69 danguje“ merginos, svajonių princas 
Gabrielius Vagelis, mergina-šikšnospar-

nis Paula Valentaitė, supermenas Tadas 
Juodsnukis, į Hario Poterio personažą 
įsikūnijęs Sasha Song, baisiąja piktadare 
tapusi Agnė Juškėnaitė, princesę Moaną 
įkūnijusi „Lietuvos talentų“ žvaigždutė 
Milėja ir galinguoju pusdieviu Maui ta-
pęs kultūristas Andrius Pauliukevičius.

Mėgstamiausiu atlikėju išrinktas 
dainininkas Donatas Montvydas sakė, 
kad šie apdovanojimai jam yra svarbes-
ni negu kurie nors kiti. „Juk vaikų nuo-
monė yra pati nuoširdžiausia“, - sakė 
Donatas.

Atidėtas 
žiūrėjimas 8 %

Vaikų mylimiausieji
Praėjusią savaitę, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, TV3 eteryje su vaikais  
sveikinosi mylimiausi jų herojai. Kasmet organizuojamuose „Vaikų balso“  
apdovanojimuose čia buvo išrinkti patys mylimiausi vaikų aktoriai, atlikėjai,  
sportininkai ir kiti žinomi žmonės. 

Renginio nepraleido ir  
aktorius Ramūnas Rudokas 
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

n Mėgstamiausia aktorė - Ineta Stasiulytė
n Mėgstamiausias aktorius - Ramūnas Rudokas
n Mėgstamiausia atlikėja - Jazzu
n Mėgstamiausias atlikėjas - Donatas Montvydas
n Mėgstamiausia grupė - Leonas Somovas ir Jazzu
n Mėgstamiausia daina - V.Baumilos ir M.Pundziūtės „Dviese“ 
n Mėgstamiausia knyga - „Haris Poteris“
n Mėgstamiausia TV laida - „Gero vakaro šou“
n Mėgstamiausias filmas - „Titanikas“
n Mėgstamiausias Lietuvos žmogus - Dalia Grybauskaitė
n Mėgstamiausias sportininkas - Rūta Meilutytė
n Mėgstamiausias vlogeris - The3dvinas

„vaikų balso 2017“ laimėtojai

41

Dainininkai Vaidas Baumila ir Monika 
Pundziūtė džiaugėsi vaikų įvertinimu

Plaukikė Rūta Meilutytė vaikams 
linkėjo siekti savo svajonių

Stasio Žumbio nuotr.
Aktorė Ineta Stasiulytė scenoje 

įkūnijo Ledo princesę Elzą

Televizijos laidų vedėją Justiną Jankevičių į 
koncertą atlydėjo draugė Greta Mikalauskytė

Aktorius Marius Jampolskis koncertą 
stebėjo su žmona Renata Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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 12.35  „Bitininkas“  19.15  Muzika gyvai 22.45  „Karkasono 
   žudikas“

 7.05  „Zigis ir Ryklys“ 8.25  „Šviesoforas“ 

 TV8
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 TV Pagalba (N-7). 
8.05 „Šunyčiai patruliai“. 8.40 Senoji anima-
cija. 9.35 Romantinė drama „Šimto žingsnių 
kelionė“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Meilės 
magija“ (N-7). 22.40 „Kerštas“ (N-7). 23.40 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 0.40 Pasikeisk! (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 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Savaitės kriminalai (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info 
diena (k). 

 PBK
6.25, 9.00, 14.45 Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 
Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.00 Naujienos (su subtitrais). 
12.20 „Mažoras“. 15.00 Kartu su visais. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.30 Jumorina. Sočis. 22.20 Visų ge-
riausias! 23.45 „Maskva niekada nemiega“. 1.25 
EURONEWS. 1.50 „Rezidento klaida“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Tėvas 
Matvejus“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 Tiesioginis 
eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Humoro laida. 
23.20 „Bendrininkai“. 1.20 „Man dvidešimt metų“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Vrumizas“. 7.15 „Turistai“. 
7.55 Žvalus rytas! 8.50, 17.25 Tinkama priemonė. 
9.45, 18.30 „Šeimos dramos“. 11.30 Gyva tema. 
12.30 A.Čapman paslaptys. 14.20 Dar ne vaka-
ras. 15.15 Žiūrėti visiems! 15.40 „KGB smokin-
ge“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net 
nesisapnavo. 0.10 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas  2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Ap-
žvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų 
karai 7“. 18.30 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 
„Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.35 „Visų ponų 
tarnas. nuo svastikos iki erelio“. 0.45 Mes ir 
mokslas. Mokslas ir mes. 

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 7.55 A.Gargas 
tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Naminukai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05 Po-
lonija 24. 12.25 Polonijos pokalbis. 12.40 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 6.15 Trumpa istorija. 
13.35 „Notacijos“. 13.50, 19.25, 5.50 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Akvariu-
mas, arba Šnipo vienatvė“. 16.25 Žinios. 16.40 
Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Buvo, nepraėjo. 19.55 Laisvasis 
ekranas. 20.15, 2.40 Animacinis  f. 20.30, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.25, 3.50 Lenkijos dainų 
festivalis. 1.25 T.Lipovskos jubiliejus TVP seriale. 
1.55 Turistinė kelionė. 6.35 Dienos receptas. 

 TV1000
8.30 „Atgal į ateitį I“. 11.05 „Atgal į ateitį II“. 13.10 
„Atgal į ateitį III“. 15.30 „Smurfai“. 17.30 „Bado 
žaidynės. Strazdas giesmininkas“. 1 d. 20.10 „Jau-
nimas“. 22.10 „Ispangliška“. 0.40 „Manglehornas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Aukso karštinė. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05, 1.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima iš 
miško. 20.30 Kaip tai veikia? 21.00 Vyro nuotykiai 
Sibire. 22.00 Novatoriai. 23.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 
21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 16.00, 22.00, 3.00 Teksaso sti-
lius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 4.00 1959 m. „Airstream Glo-
bester“. 24.00, 5.00 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).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Kerštas 

ir meilė“ (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 serialas „Kerštas 

ir meilė“ (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Monstrų biuras“ 
(N-7).

21.20 Veiksmo f. 
„Iksmenai 2“ (N-7).

0.10 Komedija „30 naktų 
paranormalių reiškinių 
su Šėtono apsėsta 
mergina su drakono 
tatuiruote“ (S).

1.40 Siaubo trileris 
„Piramidė“ (S).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. 

„Zigis ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo filmas 

„Ištrūkęs Džango“ 
(N-14).

0.20 Siaubo komedija 
„Zombių  
karalius“ (N-14).

2.10 Veiksmo trileris 
„Nakties  
įkaitas“ (N-14).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.). Sportas. 
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Trileris „Karkasono 

žudikas“ (N-7).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas 

15“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

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

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

8.30 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

10.30 TV serialas „Savas 
žmogus“ (N-7).

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

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

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.35 Veiksmo f. 

„Amerikos kiborgas. 
Plieninis karys“ 
(N-14).

23.30 Komedija „Mirtina 
žmogžudystė“ (N-7).

1.25 „Okupuoti“ (N-14).
2.10 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.55 Veiksmo f. „Amerikos 

kiborgas. Plieninis 
karys“ (N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
12.35 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Deimantų medžioto-

jai“ (1) (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Auksinė daina“. 

Radži.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ (N-7).
1.15 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (1, 2) (N-7).
3.10 Dokumentinis f. „Pa-

saulio chameleonai“.
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Mesingas. Aplen-

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

6.05 LRT Kultūros 
akademija.

6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Animacinis f. 

„Smarkuolis Tašis“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 LRT OPUS ORE. 

Grupė „ 
Sisters On Wire“.

13.10 Gimtoji žemė.
13.35 Atspindžiai.
14.10 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Paulavos respublika“.
19.15 Muzika gyvai. Irenos 

Milkevičiūtės jubilie-
jinis vakaras.

21.00 Drama „Kai baigiasi 
melas“ (N-14).

22.35 Kai aš mažas buvau.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
24.00 LRT Kultūros 

akademija.
0.45 Anapus čia ir dabar.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam.

 18.30  „Savas žmogus“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! (N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Kruvinos 
Kalėdos“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Romantinė komedija 
„Selestė ir Džesis 
amžinai“ (N-14).

0.45 Kas namie 
šeimininkas?

1.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.20 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos  
tarnyba“ (N-7).

9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI Majamis“ (N-7).
10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos  
tarnyba“ (N-7).

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

krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“ -  
Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Džonas Vikas“ 
(N-14).

0.40 Mokslinės fantas-
tikos f. „Žvaigždžių 
kelias“ (N-7).

2.50 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

10.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

11.35 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.05 „Karališkosios 
paslaptys“.

12.35 Animacinis 
nuotykių f.  
„Jūros giesmė“.

14.15 Pinigai iš nieko.
15.15 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
16.15 Nuotykių f. 

„Džekas Hanteris ir 
prarastas Ugarito 
lobis“ (N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 Noriu šio 
automobilio.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Naujas veidas (N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Manekenė“ (N-7).

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 „Beribis 

pasaulis“ (N-14).
23.30 Lady Gaga koncertas 

„The Monster Ball 
Tour at Madison 
Square Garden“. 
2011 m.

„IŠTRŪKĘS DŽANGO“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Jamie Foxx, Christoph
Waltz, Leonardo DiCaprio.

Premijų medžiotojas Šulcas išgel-
bėja iš vergijos Džango. Šulcas ieš-
ko dviejų žudikų, o buvęs vergas 
žino, kur juos rasti. Premijų me-
džiotojas suteikia Džango galimybę 
tapti kažkuo daugiau nei vergu.

„ZOMBIŲ KARALIUS“
siaubo komedija. Didžioji 
Britanija, JAV, Prancūzija. 2004.
Režisierius: Edgar Wright.
Vaidina: Simon Pegg, 
Kate Ashfield, Nick Frost.

Šono gyvenimas nėra nuostabiau-
sias. Jo mergina jį palieka. Šono pa-
valdiniai jo nelaiko rimtu vadovu, 
o kambario draugai ketina vienas 
kitam perkąsti gerklę. Negana to, 
Londonas yra užtvindytas zombių.

 birželio 9 d. 

 23.30  Lady Gaga 
 koncertas

 13.30  „Univeras. Naujas
  bendrikas“

 8.50  „Akloji“

 ANIMAL PLANeT
6.14, 8.15, 12.50 Laukiniai gyvūnai. 6.36 Gorilų 
mokykla. 7.25, 11.00, 20.10 Laukiniai naminiai 
gyvūnai. 9.10, 14.40, 22.55 Liūtė karalienė. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Mieliausi naminiai gyvūnai Amerikoje. 13.45, 
16.30, 23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Mirti-
nos salos. 18.20, 22.00 Afrikos tankmėje. 

 SPORT1
8.40 Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA - 
Sankt Peterburgo „Zenit“ / Maskvos „Khimki“. 
Vakar. 10.40, 20.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 37  turas. 
Vakar. 11.40 „Čempionai LT“. Graplingas. Klai-
pėda. 1 d. 12.10 KOK World series. Ryga. 1 d. 
14.40 ATP tenisas. Marakešas. Pirmasis pusfi-
nalis. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Malagos „Unicaja“. Vakar. 
17.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios rung-
tynės. Vakar. 20.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 36 laida. Premjera. 21.30 Tiesio-
giai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas 
(Pastaba: rungtynių laikas yra preliminarus). 
23.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Antros rung-
tynės. 1.40 Vieningoji krepšinio lyga. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenk-
tynės. 11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Mačas dėl 3 vietos. 13.00 Krepšinis. 
Eurolyga. Pusfinalis. 14.50 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Roma. 16.55 „Formulė-1“. 
Kanados GP treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija. 18.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Real“. 20.55 „Formulė-1“. Ka-
nados GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 
22.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Bromwich“ - „Chelsea“. 0.30 Smiginis. Dubai 
Darts Masters turnyras. Pusfinaliai ir finalas. 
4.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurna-
las. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Suomija - Prancūzija. 

 eUROSPORT
 6.30, 9.30, 21.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
7.30, 10.30, 12.00, 14.00, 17.15, 20.30, 22.30, 
2.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempio-
natas. 11.30, 13.45, 16.45, 20.00, 2.00 Teniso 
apžvalga. 20.25, 22.25 Sporto naujienos. 

„IKSMeNAI 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry.

Iksmenai yra nauja evoliucijos grandis. Kiekvienas jų gimė turėdamas 
unikalią genetinę mutaciją. Vieni turi tokią jėgą, kuri uolose sprogdina 
didžiules angas, kiti gali matyti kiaurai ir įsiskverbti į žmogaus minčių 
pasaulį ar manipuliuoti visomis gamtos stichijomis. Deja, pasaulyje jų 
visi nekenčia ir jiems išlikti darosi vis sunkiau.

„DŽONAS VIKAS“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 
Kinija. 2014.
Režisieriai: Chad Stahelski, 
David Leitch.
Vaidina: Keanu Reeves, 
Michael Nyqvist, Alfie Allen.

Džonas Vikas - samdomas žudikas, 
kuris metė šią veiklą, nes įsimylėjo 
vieną moterį. Deja, ji dėl sunkios 
ligos po kelerių metų mirė. 

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
00.20

TV3
21.20

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „Nindžago. Spinjitzu 

meistrai“ (N-7).
7.25 „Bailus voveriukas“.
7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.25 „Kung Fu Panda“ 

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

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

10.25 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai 

„Užburta meilė“.
12.05 Nuotykių f. „Heida“.
14.15 Fantastinė nuotykių 

drama „Meilė  
keliauja laiku. 
Rubinė“ (N-7).

16.50 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 „Eurojackpot“. 

Loterija.
19.30 Nuotykių f. 

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

21.55 Fantastinis trileris 
„Paskutinis raganų 
medžiotojas“ (N-14).

0.05 Siaubo f. „Vizijos“ 
(S).

1.35 Veiksmo f. 
„Iksmenai 2“ (N-7).

6.30 Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Skraidančių bež-

džionėlių antplūdis“.
11.45 Veiksmo komedija 

„Persirengimo  
meistras“.

13.30 Komedija 
„Praktikantai“ 
(N-7).

15.55 Pričiupom! (N-7).
16.25 Komedija 

„Nepataisomas“ 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. 

„Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!“

21.05 Veiksmo komedija 
„Vyrai juodais  
drabužiais 2“ (N-7).

22.50 Komedija „Alaus 
šventė“ (N-14).

1.10 Vesternas „Ištrūkęs 
Džango“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 „Tobotai 2“.
7.50 „Džiunglių knyga 2“.
8.05 Mūsų miesteliai. 

Paparčiai. 1 d.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. 
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. 
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. 
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Tian Šanis“.
13.05 „Pavasario pabudimas“.
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. 
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva - 
Slovakija. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus. 
Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Romantinė komedija 

„Iš meilės ar dėl 
pinigų“ (N-7).

1.20 „Greiti ir įsiutę 4“ 
(N-14).

 18.55  Bėdų turgus 9.55    Vasaros gidas

ŠeŠtadienis

„APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ“
Nuotykių filmas. Airija, Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Frank Coraci.
Vaidina: Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent.

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

rekomenduoja

„VYRAI JUODAIS 
DRABUŽIAIS 2“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Barry Sonnenfeld.
Vaidina: Will Smith, Tommy 
Lee Jones, Lara Flynn Boyle.

Agentas K jau pensininkas ir gy-
vena paprasto piliečio gyvenimą. 
Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko 
neprisimena apie savo ankstesnę 
veiklą. Tuo metu Agentas J tęsia 
darbą agentūroje „Vyrai juodais 
drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi 
visais ateivių reikalais. 

„JŪRŲ PĖSTININKAI“
Veiksmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius: Lewis Teague.
Vaidina: Charlie Sheen, Michael
Biehn, Joanne Whalley.

Arabų teroristai Viduržemio jū-
roje užpuola laivą. Tuomet prie 
jo prisiartina kovinis amerikiečių 
sraigtasparnis, pakeltas iš greta 
kursuojančio lėktuvnešio. Teroristai 
sraigtasparnį pašauna, ir trys ameri-
kiečių pilotai paimami į nelaisvę. Jie 
laikomi teroristų bazėje viename iš 
Viduržemio jūros uostų.

„SELESTĖ IR DŽESIS AMŽINAI“
RomaNtiNė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Lee Toland Krieger.
Vaidina: Rashida Jones, Andy
Samberg, Ari Graynor.

Žmonės dažnai pasimeta savo jaus-
muose. Kas gyvenime svarbiau - 
draugystė ar tikra meilė? Tai bando 
išsiaiškinti pagrindiniai filmo herojai 
Selestė ir Džesis, kurie ir po skyrybų 
gyvena kartu ir bando išsaugoti 
draugiškus santykius, bet susitiki-
nėja su kitais žmonėmis.

LNK
21.05

TV1
0.20

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Teletabiai“. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 
11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“ (N-7). 15.55 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 
17.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.05 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Drama „Iš visos širdies“ (N-7). 22.50 
Romantinė drama „Meilės magija“ (N-7). 0.30 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 1.35 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 

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

 PBK
6.00, 1.10 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00, 15.50 
Naujienos. 6.35 Grok mylimas, akordeone! 
7.10 Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 
10.20 Skanėstas. 11.40 „Gyvenimas nutrūkusia 
styga...“ 12.45 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
15.05 Jumorina. 17.20 Vienas prie vieno. 20.00 
Laikas. 20.20 Pasverti ir laimingi 5. 22.35 „Tai 
susiję su kiekvienu“. 23.40 „Tuštybių tuštybė“. 
1.35 „Tarybų šalis. Pamiršti vadai“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Žinios. 8.20 „Šeimos detektyvas“. 9.15 Gyvos 
istorijos. 10.05 Penki prieš vieną. 11.40, 14.20 
„Pinigai“. 21.00 „Mylėti ir tikėti“. 0.55 „Karnavalas“. 

 REN
6.50 „Kareiviai“. 8.30 Kviestinė vakarienė. 13.05 
Pažink mūsiškius. 13.40 „Kiekvienam po katinė-
lį“. 14.40 Mintransas. 15.20 Sąžiningas remon-
tas. 16.00 Pati naudingiausia programa. 16.55 
„Pėdsekiai“. 19.20 Prajuokink komiką. 20.00 
„Įslaptinti sąrašai. 10 tragedijų, kurias nuo mūsų 
slepia“. 21.55 Michailo Zadornovo koncertas. 
23.40 „Dievo įrodymai“. 1.25 Žiūrėti visiems! 

BTV
21.30

 19.30   „Medžioklės 
      sezonas atidarytas 2!“

TV3
19.30
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana  
kviečia į gamtą“.

10.35 BBC dokumentika. 
„Liūčių sezono 
belaukiant“.

11.50 Herbas arba skai-
čius.

13.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

14.00 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.05 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
(N-7).

16.10 Kas žudikas? (N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 TV serialas 
„Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Jūrų pėstininkai“ 
(N-14).

23.45 Trileris „Laukinės 
aistros 2“ (N-14).

1.40 TV serialas 
„Okupuoti“ (N-14).

3.20 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Laukinė Australija“.
8.00 Auginantiems 

savo kraštą.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Žemynų raida. 

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

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „Sparnuočių 

gyvenimas.  
Tėvystės rūpesčiai“.

16.00 Žinios. 
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 „Slaptas augalų gyve-

nimas. Kelionės“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

Ričardu Doveika.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

22.30 Žinios. 
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).

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

kitaip.
11.05 Šokio pasaka „Svajo  nių 

pilis debesyse“. 3 d.
12.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
13.30 „Jaunasis Mon-

talbanas 2“ (N-7).
15.30 Kultmisijos.
16.15 „Visagino batalionas“.
17.15 Koncertas „Mėnulio 

sodai“. 2015 m.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.05 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su N.Kazlaus. Sve- 
čias - John Osbourn.

21.00 Drama „Kelias“ (N-7).
22.45 Koncertuoja M.K.Čiur  -

lionio kvartetas ir 
Martynas Levickis.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Lemūrų gatvė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
12.25 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 „Sodininkų pasau-

lis“.
14.10 Pasisvėrę ir laimingi.
15.10 „Senjora“ (N-7).
17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

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

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.20 Romantinė komedija 

„Selestė ir Džesis 
amžinai“ (N-14).

2.10 „Brokenvudo 
paslaptys. Kruvinos 
Kalėdos“ (N-14).

3.40 Pasisvėrę ir laimingi.
4.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

(N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

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

lenktynės (N-7).
12.00 72 valandos 

(N-7).
13.00 Jokių kliūčių!

(N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Ledo kelias

(N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Numatomos 

Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Komedija 

„Amerikietiškas 
pyragas“ (N-14).

0.20 Veiksmo trileris 
„Džonas Vikas“ 
(N-14).

2.10 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Manekenė“ 

(N-7).
12.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
13.00 Naujas veidas

(N-7).
13.30 Romantinė 

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

15.20 Kaip susigrąžinti 
seksualumą“.

16.25 Noriu šio 
automobilio.

17.25 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.25 Šeimos 
vakaras.  
„Tvenkinio  
paslaptys“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio  
vietos“.

21.00 Adelės koncertas 
„Live at the  
Royal Albert Hall“.  
2011 m.

22.50 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

23.20 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.20 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 21.00   „Kelias“ 18.25  Kitoks pokalbis 
        su Ričardu Doveika

 14.00   „Žiniuonis“  21.00   Adelės koncertas 10.00    Iš peties 15.10    „Senjora“

TV PROGRAMAbirželio 10 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 
Gaminame su A.Zyminu. 9.25 Protingas namas. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 Dvigubi 
standartai. 14.05 Rusiškas grožis. 15.00 „Much-
taras. Naujas pėdsakas“. 16.20 „Kartą“. 17.00 
„Milijono verta paslaptis“. 19.00 Centrinė televizi-
ja. 20.00 „Vaikų“ Naujoji banga-2017“. 22.30 Tu 
nepatikėsi! 23.30 „Įtūžis“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.45, 3.40 Len-
kijos dainų festivalis. 13.35 „Tėvas Mateušas“. 
14.40 „Aplankyk mane sapne“. 16.00 Okrasa laužo 
taisykles. 16.30 Erdvės knyga. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.45, 2.45 Animacinis f. 20.00 Šv. 
Mišios Smolensko katastrofos aukoms paminėti. 
21.25 Lenkijos dainų festivalis. 3.00 Žinios.  

 TV1000
8.45 „Manglehornas“. 10.50 „Jaunimas“. 13.05 
„Astronauto žmona“. 15.10 „Psichoterapija“. 
17.15 „Tuštybių mugė“. 20.10 „Medžioklės se-
zonas atidarytas“. 22.05 „Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija“. 1.30 „Geras melas“. 

 DiscoVery
10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 
Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasiki-
nius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 
Mirtinas laimikis. 14.30 Megapervežimai. 15.25 
Edas Stafordas. Į nežinomybę. 16.20 Brangenybių 
paieškos. 17.15 Aukso karštinė. 18.10 Aliaska. 
Paskutinė riba. 19.05 Jukono vyrai. 20.00 Kelionė 
traukiniu Australijoje. 21.00, 2.50 Susižvejok arba 
žūk. 22.00, 3.40 Supervilkikai. 23.00, 4.30 Pragaro 
keliai. 24.00, 5.20 Išlikimo žaidimai. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Namai ant ratų. 12.00, 18.00 Kelionė 
automobiliu. 16.00 Neįprastas maistas. 19.00 Iškyla 
gamtoje. 20.00 Varžovai kelyje. 21.00 Pavojingi 
lėktuvai. 22.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00, 
4.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 Gamybos stebuklai.

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
9.10 Šių laikų daktaras Dolitlis. 10.05, 12.50 Liūtė 
karalienė. 11.00 Laukiniai gyvūnai. 11.55 Majamio 
gyvūnų policija. 15.35, 0.45 Laukiniai naminiai gyvū-
nai. 19.15 Afrikos tankmėje. 20.10 Dr. Džefas. 21.05 
Šuns gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas.

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios rung-
tynės. 9.10 „NBA Action“. 9.40 „Čempionai LT“. 
Graplingas. Klaipėda. 2 d. 10.10 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlan-
do „Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. Šiandien. 
12.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Vakar (Pastaba: rungtynių kartojimas priklauso 
nuo serijos rezultato). 14.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
37 turas. 14.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Trečios rungtynės. 17.00 Tiesiogiai. Vieningoji 
krepšinio lyga. Maskvos CSKA - Sankt Peter-
burgo „Zenit“ / Maskvos „Khimki“. 19.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 36 laida. 
Vakar. 19.30 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. 20.00 Tiesiogiai. Pasaulio spidvėjaus 
čempionatas. Čekija. 4 etapas. 21.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas (Pas-
taba: rungtynių laikas yra preliminarus). 23.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“.Ketvirtos rungty-
nės. Šiandien. 1.10 Vieningoji krepšinio lyga. 
Maskvos CSKA - Sankt Peterburgo „Zenit“ / 
Maskvos „Khimki“. 3.10 Lengvoji atletika. Pa-
saulio taurė. Japonija. 6.50 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi savaitės momentai.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Europos lygos finalas. „Ajax“ -
„Manchester United“. 9.10 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 11.25 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 
14.25 Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 16.55 „For-
mulė-1“. Kanados GP treniruotė 3. Tiesioginė 
transliacija. 18.10 Boksas. 18.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos 2016-2017 m. sezo-
no apžvalga. 19.55 „Formulė-1“. Kanados GP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 21.15 Mo-
tosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. 
Praha. Tiesioginė transliacija. 23.00 „Formu-
lė-1“. Kanados GP kvalifikacija. 0.25 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Roma. 2.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 3.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos 2016-2017 m. sezono įvarčiai. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV -
Švedija. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 20.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
7.30, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.35, 
2.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempio-
natas. 11.30, 15.45, 17.45, 20.00, 2.00 Teniso 
apžvalga. 20.25, 0.30 Sporto naujienos. 23.00 
Jojimas. Čempionų turas.
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 10.05   „Džekas Hana 
    kviečia į gamtą“

 22.15   Grupė 
    „Black Water“

 15.10    „Folčio 
     viešbutis 1“

 

 9.00   Sveikatos ABC
    televitrina

 10.00  Svajonių sodai

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Vasaros gidas. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 
Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Se-
jitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 
19.00 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
drama „Meilė po žvaigždėmis“ (N-7). 22.45 
Drama „Iš visos širdies“ (N-7). 0.30 „Kurt Seji-
tas ir Šura“ (N-7). 1.25 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

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

 PBK
5.55, 2.50 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.30 Sargybinis. 6.55 Vaikų klubas. 
7.35 Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 
Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 
Fazenda. 11.25 Sąmokslo teorija. 12.50 „Žu-
rovas“. 14.55 „Diletantas“. 18.35 Aplink juoką. 
20.10 Kas nori tapti milijonieriumi? 21.25 
Šiandien vakare. 23.00 „Apie ką tyli merginos“. 
0.30 Laikas. 0.50 „Kova su šešėliu 3. Paskuti-
nis etapas“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Mylėti ir tikėti“. 8.20 Pats sau režisierius. 
9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis 
paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 11.30, 14.30 „Ir balionėlis grįš“. 
21.50 „Pavok mane“. 1.35 „Trys plius du“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė“. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 Rusiš-
kas vairavimas. 8.50 Žiūrėti visiems! 9.20 Pra-
juokink komiką. 10.00-18.55 „Enigma“. 23.15 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 
0.55 „Įslaptinti sąrašai. 10 tragedijų, kurias nuo 
mūsų slepia“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebu-
klai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Vartotojų 
priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 
„Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.25 Krimina-
linė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės apžvalga. 
20.20 „Žvaigždės susiėjo“. 22.05 „Du su pistole-
tais“. 24.00 „Įtūžis“.

 TV PolonIa
7.50 „Kaštelionė“. 9.00 Giminės saga. 9.20 
Mano „Schola Cantorum“. 9.35 Laida iš Ame-
rikos. 9.55 Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25 
Lenkija su Miodeku 10.20 Grūdas. 10.50 Žodžių 
žaidimas. 11.15 Petersburskio muzikos šou. 
11.50 „Trys pašėlę nuliai“. 12.50 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 
Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv. Mišios. 16.05 
Turistinė kelionė. 16.20 Pramoginė laida. 16.50 
Akis į akį. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 
2.20 Žodžių žaidimas. 20.05, 2.45 Animaciniai f.
20.30, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.25, 3.45 
54-asis Lenkijos dainų festivalis Opolė 2017. 
1.05 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
8.10 „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 11.35 „Medžiok-
lės sezonas atidarytas“. 13.30 „Jaunystės pažadas“. 
16.10 „Geras melas“. 18.20 „Sveika, Džiule!“ 20.10 
„Medžioklės sezonas atidarytas 2“. 22.05 „Žiedų 
valdovas. Dvi tvirtovės“. 1.30 „Pirmoji nuodėmė“.  

 DIscoVeRy 
9.10 Superautomobiliai. 10.05, 1.00 Supervilkikai. 
10.55 Brangenybių paieškos. 11.50, 22.00, 24.00, 
3.40, 5.20 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 
Likviduotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 
16.20 Akropolio istorija. 17.15 Robotų kovos. 
18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 Gelbėjimo 
operacija Evereste. 20.00 Perdirbimas. 21.00, 2.50 
Aliaska. Šeima iš miško. 23.00, 4.30 Kuperio 
brangenybės. 2.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00, 18.00 1959 m.
Airstream Globester. 12.00, 20.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 13.00 Statybos Alias-
koje. 15.00, 23.00 Aliaska. 16.00 Būsto remontas. 
17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 21.00, 5.00 Mu-
ziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Pavojingi lėktuvai. 1.00 
Žvejyba Majamyje. 3.00 Varžovai kelyje. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

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

7.30 Animacinis f. 
 „Bailus voveriukas“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“ (N-7).

9.00 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Raudonkepuraitė 
prieš blogį“ (N-7).

12.40 Nuotykių f. 
„Geležinis Vilis“.

14.50 TV serialas 
„Auklė 3“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Veiksmo f. 

„Fantastiškas  
ketvertas“ (N-7).

21.40 Veiksmo f. 
„Transporteris 2“ 
(N-7).

23.20 Biografinė drama 
„Išgelbėti poną 
Benksą“ (N-7).

1.50 Fantastinis trileris 
„Paskutinis raganų 
medžiotojas“ (N-14).

6.35 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Harvis Biksas“ (1).
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
9.50 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 „Atgal į jūrą“.
12.05 Nuotykių komedija 

„Badis“.
13.50 Romantinė komedija 

„Teisė tuoktis“  
(N-7).

15.40 Pričiupom! 
(N-7).

16.40 Veiskmo f. 
„Ledynmetis“.

18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo f. 

„Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“  
(N-7).

22.55 Biografinė drama 
„Pagauk, jei gali“ 
(N-14).

1.35 Komedija 
„Alaus šventė“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 „Brolių Grimų 

pasakos“. „Šešetas 
traukia per pasaulį“.

11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 „Plėšrūnai“. 1 d.
12.40 „Nuostabieji Japo nijos 

gamtos kampeliai“.
13.40 „Puaro 13“. 

„Uždanga. Paskutinė 
Puaro byla“ (N-7).

15.10 „Folčio viešbutis 1“ 
(N-7).

15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
18.00 Laisvės vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinė drama 

„Princesė de 
Monpansjė“ (N-7).

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Drama „Kelias“ (N-7).
1.05 Trumposios žinios.

6.35 Baltijos galiūnų 
čempionato finalas. 
Sidabravas. 2016 m.

7.35 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (N-7).

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

Lietuvos rinktinė-
Pasaulio rinktinė. 
Alytus. 2016 m.

10.05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“.

10.35 „Amazonės 
brazilinės ūdros“.

11.50 Herbas arba 
skaičius.

13.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

13.35 Sveikinimų koncertas.
16.10 Kas žudikas? 

Baudžiamosios  
bylos (N-7).

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

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

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.15 Nuotykių f. 
„Legenda apie Zoro“ 
(N-7).

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

1.50 Veiksmo f. „Jūrų 
pėstininkai“ (N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Vantos lapas.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio

chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Paslėptos 

gelmės“ (N-7).
12.45 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.55 „Sparnuočių

gyvenimas. 
Ištvermės ribos“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 „Slaptas augalų gyve-

nimas. Saulės link“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su 

gydytoju V.Urbonu.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. 
23.00 „Mesingas. Aplen-

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

gelmės“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Vyžuonos.
7.00 Anapus čia ir dabar.
7.50 ARTi.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“.
9.30 „Šimtas vaizdų 

iš Japonijos“.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 „Mano nata“. 2 d.
12.00 Projektas Pi.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai. 
13.30 Baletas „Bajaderė“. 
15.40 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
16.00 „Pasaulio daina. 

Išjojo kazokas už 
Dunojaus“.

16.30 „Imperijų kariai“.
17.00 Po lietuvių kalbos 

ir kultūros skėčiu.
18.15 „Apolinaras“.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Amerikos italai“. 
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Black Water“.
23.15 ARTi.

 18.55   0 laipsnių
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birželio 11 d.

 15.50  „Banditės“ 15.00  Ledo kelias 15.00    „Senojo Tilto 
    paslaptis“

 AnimAl PlAnet
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
8.15, 12.50, 0.45 Liūtė karalienė. 9.10 Laukiniai gy-
vūnai. 10.05 Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 
11.55 Majamio gyvūnų policija. 15.35 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 18.20, 22.00 Mirtinos salos. 20.10 
Šuns gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas.

 SPort1
7.00 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. Čekija. 8.30 
Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA - Sankt 
Peterburgo „Zenit“ / Maskvos „Khimki“. Vakar. 10.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas (Rung-
tynių kartojimas priklauso nuo serijos rezultato). 
Vakar. 12.20 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos 
rungtynės. Vakar. 14.30 Pasaulio galiūnų čempiona-
tas. Kinija. 1 d. 15.00 Tiesiogia. Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Norvegija 6 etapas. 17.00 „Penktasis 
kėlinys“. 17.45 Tiesiogiai. Lengvoji atletika. Pasaulio 
taurė. Olandija. 20.50 „NBA Action“. 21.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas (Rungty-
nių laikas yra preliminarus). 0.30 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cava-
liers“. Ketvirtos rungtynės. Vakar. 2.40 Lengvoji atle-
tika. Pasaulio taurė. Brazilija. 4.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Madrido „Real“. 
6.10 „NBA Action“. 6.40 „Čempionai LT“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempiona-
tas. Praha. 10.05 Anglijos Premier lygos žurnalas. 
10.35 Katalonijos MotoGP apšilimas. Tiesioginė 
transliacija. 11.15 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 11.45 Katalonijos MotoGP Moto3 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 13.10 Katalonijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.50 Katalonijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 16.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
2016-2017 m. sezono apžvalga. 17.10 UEFA Čem-
pionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 19.25 „Formulė-1“. 
Kanados GP kvalifikacija. 20.50 „Formulė-1“. Ka-
nados GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.10 
Nascar 400 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Katalonijos MotoGP Moto3 lenktynės. 2.25 
Katalonijos MotoGP Moto2 lenktynės. 3.50 Kata-
lonijos MotoGP lenktynės. 6.00 Anglijos Premier 
lygos 2016-2017 m. sezono įvarčiai. 

 euroSPort
6.30, 8.30, 19.45, 23.50 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 7.30, 15.15, 16.00, 21.45 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 9.15, 20.45 
Futbolas. FIFA U-20 Pasaulio čempionatas. 
Pietų Korėja. 15.45, 19.00, 23.15, 2.00 Teniso 
apžvalga. 19.30, 0.30 Sporto linksmybės. 20.40, 
23.40 Sporto naujienos. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Lemūrų gatvė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

Anos Olson  
receptai.

12.25 Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.15 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.20 Nuotykių f. 

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

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

23.10 Komedija „Bugi 
Vugi“ (N-14).

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

(N-14).
3.55 Pasisvėrę ir laimingi.
4.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

(N-7).
8.30 Nuo amato 

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

lenktynės (N-7).
12.00 72 valandos (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Ledo kelias 

(N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Aukščiausia pavara. 

Tobula kelionė  
(N-7).

19.00 Veiksmo f. 
„Taksi“ (N-7).

21.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Kanados 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.00 Nakties TOP. 
Vasara (N-14).

23.30 Kvailiausi 
pasaulio  
nutrūktgalviai 
(N-14).

1.20 „Tironas“ (N-14).

9.00 Skrajojantys 
ežerai. Baltų  
mitai ir simboliai.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.35 „Dikensiada“.
14.15 „Džeimso 

Kamerono  
projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

15.50 Kriminalinė 
veiksmo komedija 
„Banditės“  
(N-7).

17.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

18.00 „Manekenė“ 
(N-7).

19.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

20.00 „Kai šaukia
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Nesunaikinamieji 2“ 
(N-14).

22.50 Pinigai iš nieko.
23.50 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
0.50 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.

„leGenDA APie Zoro“
Nuotykių filmas. JAV. 2005.
Režisierius: Martin Campbell.
Vaidina: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell.

XIX amžius, dešimt metų nuo pirmosios dalies įvykių. Zoro - arba tie-
siog Alechandras - gyvena ramų gyvenimą su žmona Elena ir augina 
jųdviejų sūnų. Tačiau atsiranda misija, verta prikelti iš pelenų Zoro: slapta 
organizacija nenori, kad Kalifornijos valstija taptų Amerikos dalimi. Zoro 
imasi veiklos, tačiau dėmesio stoka nervina Eleną.

BtV
21.15

„PAGAuK, Jei GAli“
BiografiNė drama. JAV. 2002.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Tom Hanks, Christopher Walken.

Frenkas, šešiolikmetis mokinys, su-
galvoja pasipelnyti apgaule. Fren-
kas apsimeta įvairiausių profesijų 
atstovais ir neteisėtai įgyja pustre-
čio milijono dolerių. Netrukus jį ima 
persekioti FTB pareigūnas Karlas.

„iŠGelBĖti PonĄ BenKSĄ“
BiografiNė drama. JAV, Australija,
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: John Lee Hancock.
Vaidina: Emma Thompson, 
Tom Hanks, Annie Rose Buckley.

Disnėjus, pažadėjęs kurti filmą pagal 
knygą „Merė Popins“, susiduria su į 
kompromisus nelinkusia rašytoja 
Pamela Lindon Travers. Ji nenori, kad 
jos skrajojanti auklė būtų sumaitota 
Holivudo filmų  „gamykloje“.

„BuGi VuGi“
komedija. Didžioji Britanija. 2009.
Režisierius: Duncan Ward.
Vaidina: Gillian Anderson, Alan 
Cumming, Heather Graham.

Artas Spindlas turi prabangią galeri-
ją. Jis ketina parduoti Pito Mondria-
no paveikslą ir uždirbti milijonus. Jo 
padėjėja Betė trokšta savo galerijos, 
todėl ji Artą išduoda. Kam galiausiai 
atiteks Mondriano paveikslas?

lnK
22.55
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23.10

tV3
23.20

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Kerštas 

ir meilė“ (N-7).
11.55 „Kobra 11“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

ir meilė“ (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo drama 
„Išlikęs gyvas“ (N-14).

1.00 TV serialas „Kaulai“ 
(N-14).

1.50 TV serialas 
„Imperija“ (N-14).

2.45 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

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

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 „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).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija“ 
(N-14).

0.25 TV serialas „Įkaitai“ 
(N-14).

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

2.15 „Begėdis“ (1) (N-14).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 

15“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.05 Bėdų turgus.
11.50 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.).  
Sportas. Orai.

19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Sportas. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Dokumentinis f. 

„Pabaltijo  
universiteto istorija“.

23.05 Trumposios žinios.
23.10 Komedija 

„Nevaldomas“ (N-7).
0.35 „Folčio viešbutis 1“. 

1 s. (N-7).
1.10 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

 17.10  Klauskite daktaro 13.30  „Simpsonai“  19.30  KK2

Pirmadienis

  TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.10 Senoji 
animacija. 10.10 Romantinė drama „Meilė po 
žvaigždėmis“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Melodrama „Iki pasaulio krašto“ 
(N-7). 22.55 „Kerštas“ (N-7). 23.55 „Detektyvė 
Klara“ (N-7). 0.55 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Pasienio sargyba (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 11.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info 
diena. 

 PBK
6.25, 9.00, 15.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 
6.50, 9.15 „O aušros čia tykios...“ 10.30 Šiandien 
vakare. 12.00 Naujienos. 12.20 Kol visi namie. 
13.15, 15.15 „Ekipažas“. 16.20 Visų geriausias! 
„Auklėjimo receptai“. 17.20 „Balsas“ - 5 metai. 
Šventinis koncertas Kremliuje. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.). 
20.45 Eurologija. Baltijos kelias (su subtitrais 
lietuvių k.). 21.10 „Skubi komandiruotė“. 22.05 
„Krymas. Tėvynės dangus“. 24.00 „Pagrindinis“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 6.10 „Didžioji šeima“. 8.00 „Paveldėtoja“. 11.15 
„Sofija“. 12.00 Rusijos Federacijos valstybinių 
premijų įteikimo ceremonija. 13.00, 20.00 Žinios. 
13.20 „Sofija“. 21.10 Šventinis koncertas Rusijos 
dienai. 23.15 Rusijos laikas. 0.30 „Namas, kuria-
me aš gyvenu“. 2.10 „Bulviniai meduoliai“. 

 Ren
7.25 „SMERŠ“. 11.05 Pažink mūsiškius. 11.30 
Mums net nesisapnavo. 14.15 Dar ne vakaras. 
15.15, 1.15 Žiūrėti visiems! 15.45 „KGB su smo-
kingu“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mi-
chailo Zadornovo koncertas. 23.30 „Kardas“. 

„IŠlIKĘS GYVaS“
Veiksmo drama. JAV. 2013.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch.

Afganistano kalnų šlaituose išlaipinami keturi profesionalūs kariai. Jų 
misija aiški ir pradžioje atrodo ne itin sudėtinga. Tačiau kai grupė, tu-
rėjusi likti nepastebėta, susiduria su talibų piemenimis, ganančiais avis, 
įvykiai netrunka pakrypti nepalankia linkme. Pasirinkimai tik du - nužu-
dyti piemenis, dar visai vaikus, ar paleisti.

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

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

„IKI PaSaUlIo KRaŠTo“
melodrama. Vokietija. 2002.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Lara-Joy Korner, 
Philippe Brenninkmeyer.

Jauna graži mokytoja Šeila atvyksta 
į užmiestį mokyti Luisos - dešimt-
metės Roberto dukros. Robertas 
kartu su broliu Polu valdo didžiulę 
tekstilės kompaniją. Šeila įsimyli 
Robertą, tačiau šis nori likti ištikimas 
žmonai. Tuo pat metu Polas - jaunas 
šarmingas vaikinas - neslepia sim-
patijos Šeilai. Šeimos verslui tokios 
jausmų intrigos tikrai ne į naudą.

„ŠlYKŠTYnĖ“
siaubo kmedija. Kanada, JAV. 2006.
Režisierius: James Gunn.
Vaidina: Nathan Fillion, 
Elizabeth Banks, Michael Rooker.

Pietų Karolinos miestelyje esančia-
me miške nukrenta meteoritas, o jo 
viduje pasislėpęs nežemiškas para-
zitas. Padaras apkrečia automobilių 
prekeivį Grantą, kuris toje vietoje 
linksminosi su meiluže. Ilgainiui 
virusas išplinta visame miestelyje, o 
jo gyventojai paverčiami zombiais.
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TV1
20.00

6.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

7.35 „Savas žmogus“ (N-7).
8.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

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

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

tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žmogus“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Mirtis 

už mirtį. I d.“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo f. „Riaušės“ 

(N-14).
22.50 Nuotykių f. „Legenda 

apie Zoro“ (N-7).
1.30 „Akloji zona“ (N-14).
3.05 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
3.55 Dokumentinis f. 

„Liūčių sezono 
belaukiant“.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 24/7.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
12.35 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
13.35 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Auksinė daina“. 

Viktoras Malinauskas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).

6.05 Legendos.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 Dokumentinis f. 

„Amerikos italai“. 4 d. 
8.45 Durys atsidaro.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dokumentinis f. 

„Visagino batalionas“.
13.15 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes - Pasaulis“. 

14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“. 1 s.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“. 1 s.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 TV serialas „Šlovės 

dienos“. 1 s. (N-7).
20.20 Istorijos detektyvai.
21.10 Dokumentinis f. 

„Kiotas. Romantiška 
pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

22.00 „Rojus Lietuvoj“.
23.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Vintažinė žmogžu-
dystė“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“.
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“ (N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.30 „CSI Majamis“ (N-7).
10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

krepšinio lygos 
rungtynės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

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

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo komedija 

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

(N-14).
1.45 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).
2.40 „Greislendas“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Naujas veidas 
(N-7).

11.00 Pinigai iš 
nieko.

12.00 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“.

13.45 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai  
ir simboliai.

14.15 Noriu šio 
automobilio.

15.15 „Manekenė“ 
(N-7).

16.15 Romantinė 
komedija  
„Geras patarimas“ 
(N-7).

17.55 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum 
TV žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Visai šalia“.
23.05 Balticum 

TV žinios.
23.35 Komedija 

„Seklūs vandenys“ 
(N-14).

 19.30  „Šlovės dienos“ 18.40  Lietuva tiesiogiai 18.30  „Savas žmogus“  11.00  Pinigai iš nieko 18.00   Krepšinio 
  rungtynės

 16.30  „Mano 
  gyvenimo šviesa“

TV PROGRAMAbirželio 12 d.

 NTV Mir
6.40 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.05 
„Gydytojų byla“. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 9.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.05 
„Pavojinga meilė“. 16.25 Nugalėję mirtį. 17.00 
„Mentų karai 7“. 18.30 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 19.25 „Teisėtas mokytojas. Susirėmi-
mas“ . 21.20 „Viską ištaisyti!?!“ 23.20 „Ska-
likai  5“. 1.15 „Šeimininkas“. 3.20 Žvaigždės 
susiėjo. 4.50 Daina jūsų staliukui. 

 TV PoloNia
7.25, 15.20 Akis į akį. 8.00, 20.25 Prie Nemuno. 
8.20 Knygų kandys. 8.30, 2.15 Suraizgyta ABC. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 „Generolo 
Pankratovo duktė“. 13.25, 18.20, 5.05 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Pelė“. 15.50 Repor-
tažas. 16.40, 6.50 Peiliu ir šakute. 16.55, 1.15 
„Pelenė“. 17.30, 1.45 „Karino“. 18.00 Mano 
žvėrynas. 18.10 Povandeninė ABC. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Maršalas Pilsudskis“. 22.45, 5.15 
Polonija 24. 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.10 „Mažoji 
Lenkija Indijoje“. 6.30 Istorijos aktualijos. 

 TV1000
8.20 „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 11.50 „Me-
džioklės sezonas atidarytas 2“. 13.30 „Atgal į 
ateitį I“. 15.45 „Atgal į ateitį II“. 17.50 „Atgal į atei-
tį III“. 20.10 „Medžioklės sezonas atidarytas 3“. 
22.05 „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35, 22.00, 3.40 Aukso karštinė. 7.50, 
20.30 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip 
tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepapras-
tomis sąlygomis. 21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 
24.00 Jukono vyrai. 1.00 Supervilkikai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 
21.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbu-
čių verslas. 11.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Žvejyba 
Majamyje. 23.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Laukiniai naminiai gyvūnai. 
8.15, 12.50 Afrikos tankmėje. 9.10, 14.40, 22.55 
Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55 Mieliausi naminiai gyvūnai Ame-
rikoje. 13.45 Upių pabaisos. 16.30, 23.50 Kro-
kodilų ataka. 17.25, 21.05 Gyvūnų gelbėjimas. 
18.20, 22.00Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 sPorT1
 7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 9.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Vakar. 11.00 Pa-
saulio spidvėjaus čempionatas. Latvija. 3 etapas. 
12.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valen-
sijos „Valencia“ - Barselonos „Barcelona“. 13.50 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 35 laida. 
14.20 Pasaulio rali - kroso čempionatas. Ispanija. 
1 etapas. 15.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Pusfinalis. Madrido „Real“ - Malagos „Unicaja“. 
17.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kinija. 3, 4 d. 21.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 35 laida. 21.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. (Pastaba: rungtynių transliacija priklauso 
nuo serijos rezultato). 23.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
10.30 Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 12.50 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 15.50 
Futbolas. Europos lygos finalas. „Ajax“  - 
„Manchester United“. 18.00 Futbolas. Vokie-
tijos taurės finalas. „Eintracht“ - „Borussia“. 
20.00 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 
„Arsenal“ - „Chelsea“. 22.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 0.15 „For-
mulė-1“. Kanados GP lenktynės. 2.40 Moto-
sportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
4.50 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Roma. 

 eurosPorT
7.30 Futbolas. FIFA U-20 Pasaulio čempiona-
tas. Pietų Korėja. 8.30 Automobilių sportas. Le 
Mano 24 valandų lenktynės. Prancūzija. 9.30, 
14.00, 20.30, 21.30, 0.35, 2.30 Tenisas. Atvira-
sis Prancūzijos čempionatas. 11.55, 1.30 Žie-
mos sportas. Laida „Chasing History“. 12.00, 
14.30, 5.30 Tenisas. ATP Turnyras Štutgarte. 
Vokietija. 21.25 „Eurosport 2“ žinios. 22.30, 
4.00 Futbolas. FIFA U-20 Pasaulio čempiona-
tas. Pietų Korėja. 23.30 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 24.00 Futbolas. FIFA 
futbolas. 0.25 „Eurosport 2“ žinios. 1.35 Laida 
„Watts“. 1.45 Dviračių sportas. Prancūzija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.50   „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  17.30  „Kaip atsiranda 
    daiktai 9“

 18.30  Sidabrinė 
    gervė 2017

 15.30   „Dvi širdys“ 21.00  „Šviesoforas“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 „Iki pasaulio krašto“ (N-7). 12.00, 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00, 18.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00, 
23.50 „Detektyvė Klara“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Melodrama „Gėlės lietuje“ (N-7). 
22.50 „Kerštas“ (N-7). 0.50 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
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, 21.30, 0.30 
Info diena. 21.00, 23.30 Dienos komentaras. 22.30 
Labas vakaras, Lietuva. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50, 
0.20 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.55 Gyvenk sveikai! 12.20 Jelenos Stepa-
nenko humoristinis koncertas „Moterys, pirmyn!“ 
15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
20.40 „Skubi komandiruotė“. 21.35 „Mažoras“. 
23.50 Vakaras su Urgantu. 1.00 „Nuoširdžiai jūsų...“ 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00, 2.15 
Kultūros naujienos. 12.20 „Melaginga liudytoja“. 
14.55 „Gyvenimo taisyklės“. 15.25 „Čerčilis“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Plius 
meilė“. 23.05 Vakaras su V.Solovjovu. 1.20 Žinios. 
Sankt Peterburgas. 1.35 Nenuobodi klasika...

 Ren
7.20 „Medikai“. 8.00 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama 
priemonė. 9.50 „Šeimos dramos“. 11.35 Gyva 
tema. 12.30 M.Zadornovo koncertas. 14.30 Dar ne 
vakaras. 15.20 Žiūrėti visiems! 15.45 „KGB su smo-
kingu“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Arijai. 
Baltųjų dievų pėdsakai“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Liejyklos 
gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 18.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 
16.30 „Mentų karai 7“. 19.50 „Teisėtas mokytojas. 
Susirėmimas“. 21.40 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.40 
Dienos apžvalga. 0.05 Pozniakovas. 0.25 „Skalikai 5“.

 TV PolonIa
7.05 Keturių kultūrų dialogo festivalis. 
H.Banašak koncertas. 7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 
8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 8.50, 18.15 Anima-
cinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Kaštelionė“. 15.25 „Mažoji 
Lenkija Indijoje“. 16.40, 6.50 Lenkų valgiai. 
16.55, 1.15 „Pelenė“. 17.30, 1.45 „Karino“. 
18.00 Dordo nuotykiai. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Navigatorius - jūros fone. 19.20, 0.40 
Paragauk su Senkevičiumi. 20.25 Kultūros in-
formacija. 20.45, 2.30 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Tėvas 
Mateušas“. 0.10 Reportažas. 6.35 Prie Nemuno. 

 TV1000
6.10 „Jaunimas“. 8.10 „Žiedų valdovas. Ka-
raliaus sugrįžimas“. 12.05 „Medžioklės sezo-
nas atidarytas 3“. 13.35 „Ispangliška“. 16.15 
„Manglehornas“. 18.10 „Jaunimas“. 20.10 
„Laimingasis Gilmoras“. 22.10 „Hercogienė“. 
0.25 „Misija „Serenity“. 2.50 „Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija“. 

 DIscoVeRy 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 22.00, 
3.40 Įveikti baimes su B.Grilsu. 23.00, 4.30 Todo 
Sampsono eksperimentai. 24.00 Vis dar gyvas. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 23.00, 4.00 Ne-
įprastas maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas. 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anIMal PlaneT
9.10, 14.40 Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Mieliausi naminiai 
gyvūnai Amerikoje. 12.50 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 13.45 Krokodilų ataka. 16.30, 23.50, 5.02 
Kinija žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 Šunų gelbė-
tojai. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Pavojaus akivaizdoje. 
20.10, 4.15 Dr. Džefas. 22.55, 3.25 Liūtai ir hienos. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Premjera! Veiksmo f. 

„Eldorado beieškant“ 
(N-14).

23.30 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

0.30 TV serialas 
„Kaulai“ (N-14).

1.30 TV serialas 
„Imperija“ (N-14).

2.20 TV serialas 
„Amerikiečiai“ 
(N-14).

6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.40 24 valandos
(N-7).

12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“ 

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

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

kiaulės... 2“  
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinė drama 

„Sumokėti viską“ 
(N-7).

0.20 TV serialas 
„Įkaitai“ (N-14).

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

2.10 „Begėdis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.05 Stilius.
11.50 „Šunų ABC 2“.
12.40 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. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Žinios.
18.30 Sidabrinė gervė 

2017. Tiesioginė 
transliacija. 

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Sidabrinė gervė 

2017. Tiesioginė 
transliacija (tęsinys).

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Svarbios detalės. 
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Rezistentai“ 

(N-14).
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras Reksas 

15“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(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 „Voratinklis. Mirtis 

už mirtį. II d.“ (N-7).
20.30 Pasienio sargyba 

(N-7).
21.00 Romantinė komedija 

„Aeroplanas“ (N-7).
22.50 Veiksmo f. 

„Riaušės“ (N-14).
0.35 „Gyvi numirėliai“ 

(1) (N-14).
1.30 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.20 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.35 „Deimantų 
medžiotojai“ (N-7).

13.35 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
20.00 Reporteris. 
20.30 „Auksinė daina“. 

Grupė „Išjunk  
šviesą“.

22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Vilnius Mama Jazz 

2016“. China Moses 
(Lietuva, JAV, Jungtinė 
Karalystė). I d.

7.05 Istorijos detektyvai.
8.00 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Black Water“.
13.15 „Rojus Lietuvoj“.
14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Stambiu planu.
19.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. „Ma-
no draugas vilkas“.

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

pažintis su nacionalinė-
mis vertybėmis“. 2 d.

22.00 Istorinė drama 
„Princesė de 
Monpansjė“ (N-7).

0.15 DW naujienos rusų k.
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birželio 13 d.

 13.50  „Kai šaukia širdis“ 16.00  „Kaulai“ 17.55    „Širdele mano“

 Sport1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
(Rungtynių kartojimas priklauso nuo serijos re-
zultato). Vakar. 8.40 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Penktos rungtynės. (Rungtynių kartojimas priklau-
so nuo serijos rezultato). Šiandien. 10.50 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kinija. 3 d. 11.20 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kinija. 4 d. 12.10 KOK World 
GP. Moldova. 1 d. 13.30 „Road to glory“. 14.00 
Pasaulio rali - kroso čempionatas. Portugalija. 2 
etapas. 16.00 „NBA Action“. 16.30 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Norvegija. 6 etapas. 18.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lygos apžvalga. 37 turas. 19.00 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Klaipėda. 4 d. Premjera. 19.30 
Tiesiogiai. Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos 
„Khimki“ - Maskvos CSKA. 21.30 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Penktos rungtynės. (Rungtynių karto-
jimas priklauso nuo serijos rezultato). Šiandien. 
23.40 KOK World GP. Moldova. 2 d. 1.20 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ 
- Klivlando „Cavaliers“. Trečios rungtynės. 3.30 
Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. Maskvos 
„Khimki“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 5.30 Pasaulio 
spidvėjaus čempionatas. Latvija. 2 etapas. 6.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 36 laida. 

 ViaSat Sport Baltic
6.55 Futbolas. Anglijos Championship lygos at-
krintamųjų varžybų finalas. 8.55 Futbolas. Anglija. 
Championship atkrintamųjų varžybų finalas. 10.55 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. 
Praha. 14.00 UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
Tiesioginė transliacija. 14.30 Pulas. Pasaulio taurė. 
Pirmoji diena. 18.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2016-2017 m. sezono įvarčiai. 19.30 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos 2016-2017 m. sezono 
apžvalga. 20.30 Pulas. Pasaulio taurė. Pirmoji 
diena. Tiesioginė transliacija. 0.30 Motosportas. 
Katalonijos MotoGP Moto3 lenktynės. 1.55 Mo-
tosportas. Katalonijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
3.20 Motosportas. Katalonijos MotoGP lenktynės. 
6.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 EuroSport
7.00, 10.35, 14.00, 0.40 Tenisas. Atvirasis Pran-
cūzijos čempionatas. 8.00, 12.00, 14.30, 2.30, 
5.30 Tenisas. ATP Turnyras Štutgarte. Vokietija. 
9.30, 18.30 Laida „Watts“. 10.30 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 19.00 Lengvoji atletika. 
Suomija. 21.55, 0.25 „Eurosport 2“ žinios. 22.00 
Jojimas. 22.35 „Formulės-E“ pasaulio čempio-
natas. Vokietija. 23.30, 4.00 Automobilių sportas. 
Le Mano 24 valandų lenktynės. Prancūzija. 5.00 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 

(N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVIII. 
Habeas Corpus“ 
(N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.55 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Naujakuriai“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Aš - robotas“ (N-7).
0.15 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.15 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).
2.05 „Greislendas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 Kriminalinė 

veiksmo komedija 
„Banditės“  
(N-7).

13.50 „Kai šaukia 
širdis“.

14.50 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

15.55 Skaniausias 
gatvės maistas.

16.55 Romantinė 
komedija  
„Svetimos  
vestuvės“.

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 „Manekenė“ 

(N-7).
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„aŠ - roBotaS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Alex Proyas.
Vaidina: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk.

2035 metais žmonija tapo visiškai priklausoma nuo robotų. Kiekvienam 
robotui įdiegiama programa, verčianti nekelti prieš žmogų rankos. Ta-
čiau po kelių keistų įvykių paaiškėja, kad programa nėra tokia patikima, 
kaip visi manė. Tyrimo imasi nuo robotų fobijos kenčiantis detektyvas 
Delas Spuneris.

tV6
22.00

rekomenduoja

„GĖlĖS liEtuJE“
melodrama. Vokietija. 2001.
Režisierius: Ralf Gregan.
Vaidina: Karina Kraushaar, 
Oliver Horner, Winnie Markus.

Tereikėjo kelis kartus susitikti jų 
žvilgsniams, kad Lavinija su Džonu 
suprastų esą skirti vienas kitam. Ta-
čiau, per Džono močiutės jubiliejų 
pasirodžius fotografei Šeilai, Džo-
nas negali atitraukti nuo jos akių...

„auKlĖ“
TV serialas. JAV. 1993.
Režisierė: Fran Drescher.
Vaidina: Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Madeline Zima.

Serialas apie grožiui neabejingą Fren, 
kurią vieną dieną užpuola visos bė-
dos - ją atleidžia iš darbo ir palieka 
vaikinas. Užklydusi pas turtingą našlį 
anglą, ji ne tik gauna auklės darbą, 
apsigyvena prašmatniuose namuo-
se, bet ir tampa tikra šeimos nare.

„SuMoKĖti ViSKĄ“
kriminalinė drama. JAV. 1999.
Režisierius: Brian Helgeland.
Vaidina: Mel Gibson, Maria 
Bello, Deborah Kara Unger.

Negailestingą nusikaltėlį Porterį po 
sėkmingo azijiečių gaujos apiplė-
šimo užpuola žmona su draugu. 
Išgyvenęs užpuolimą Porteris nu-
sprendžia jiems atkeršyti ir tampa 
galingo sindikato nariu. 

tV8
21.00

lNK
22.15

tV1
0.55
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

(N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ 

(N-7).
16.30 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“

 (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo drama 

„Armagedonas“ 
(N-7).

1.30 „Imperija“ 
(N-14).

2.25 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.40 24 valandos 
(N-7).

12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“ 

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

Lietuva.
17.35 24 valandos 

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

kiaulės... 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Snaiperis 3“  
(N-14).

0.05 „Įkaitai“ 
(N-14).

1.00 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.55 „Begėdis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
10.00 Minėjimas, skirtas 

Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido 
dienoms atminti, LR 
Seime. Tiesioginė 
transliacija.

11.30 Dainos Lietuvai.
12.00 Valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. 

12.30 Okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų 
aukų pagerbimo cere-
monija prie paminklų 
politiniams kaliniams. 
Tiesioginė transliacija.

13.15 Dainos Lietuvai.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Misija Sibiras 2017“. 

Tiesioginė transliacija.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 „Misija Sibiras’16. Dvi 

savaitės, trukusios 
vieną poliarinę dieną“.

 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  „Tėvelio dukrytės“  17.35  24 valandos

trečiadienis

„ARMAGEDONAS“
Veiksmo drama. JAV. 1998.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck.

Žemės link artėja milžiniškas asteroidas. Jei jis atsitrenks į Žemę, tai visa, 
kas gyva, bus sunaikinta. NASA atstovai sukuria rizikingą planą - nuskristi 
į asteroidą, jo viduje padėti sprogmenų ir perskelti pusiau, kad dvi dalys 
aplenktų mūsų planetą. Šiam žygdarbiui suburiama neįprasta komanda.

rekomenduoja

TV3
22.30

„SNAIPERIS 3“
Veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Paul Pesce.
Vaidina: Tom Berenger, 
Byron Mann, John Doman.

Vyresnysis seržantas Tomas Be-
ketas - taikliausias JAV snaiperis. 
Dabar Beketui tenka tiesiogiai su-
sikauti su paskutiniu priešu, kuris, 
kaip vėliau išaiškėja, yra geriausias 
jo draugas Polas Fineganas. Šis, 
laikomas žuvusiu, rengia slap-
tas karines operacijas, keldamas 
grėsmę ne tik JAV, bet ir visam 
likusiam pasauliui.

„DŽEIKAS, STORULIS IR ŠUO“
tV serialas. JAV. 1987.
Režisieriai: Bernard L.Kowalski, 
Michael Lange.
Vaidina: William Conrad, 
Joe Penny, Alan Campbell.

Jiedu kolegos, labai skirtingi vyrai - 
ekscentriškas storulis prokuroras 
Makeibas, neišskiriamas su savo šu-
nim Maksu, ir sumanus seklys Džei-
kas. Kai jiedu kartu imasi narplioti 
sudėtingą nusikaltimą, kaltieji neiš-
vengs atpildo. Detektyvams dažnai 
gresia pavojus, tačiau jie niekuomet 
nepraranda humoro jausmo.

 „NON-STOP“
Veiksmo trileris. Jungtinė 
Karalystė,  JAV, Prancūzija. 2014.
Režisierius: Jaume Collet-Serra.
Vaidina: Liam Neeson, Julianne
Moore, Michelle Dockery.

Transatlantinio skrydžio metu JAV 
oro pajėgų maršalas Bilas Mark-
sas gauna seriją šifruotų tekstinių 
pranešimų, reikalaujančių, kad jis 
nurodytų vyriausybei į slaptą ban-
ko sąskaitą pervesti 150 milijonų 
dolerių...

LNK
22.15

BTV
1.30

TV6
22.00

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.10 Senoji 
animacija. 10.10 Melodrama „Gėlės lietuje“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Vestuvių planuotoja“ (N-7). 22.55 „Kerštas“ 
(N-7). 23.50 „Detektyvė Klara“ (N-7). 0.55 Pa-
sikeisk! (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 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.20 Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.20, 20.45 „Skubi komandiruotė“. 
15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.35 „Mažoras“. 23.50 Vakaras su Urgan-
tu. 1.00 „Meri Popins, iki pasimatymo“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 Kultūros 
naujienos. 12.20 „Melaginga liudytoja“. 14.55 „Gy-
venimo taisyklės“. 15.25 „Čerčilis“. 17.40 Tiesiogi-
nis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Plius meilė“. 
23.05 Vakaras su V.Solovjovu. 1.20 Žinios. Sankt 
Peterburgas. 1.35 XXVII kino festivalio uždarymas.

 REN
8.10 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.50, 
18.30 „Šeimos dramos“. 11.45 Gyva tema. 12.35 
„Arijai. Baltųjų dievų pėdsakai“. 14.25 Dar ne va-
karas. 15.20 Žiūrėti visiems! 15.50 „KGB su smo-
kingu“. 17.35 Tinkama priemonė. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipote-
zės. 23.20 „Kiekvienam po katinėlį“. 24.00 „Kardas“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(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 „Voratinklis. Mirtis 

už mirtį. III d.“ (N-7).
20.30 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Trileris „Kvietimas 

draugauti“ (N-14).
22.50 Romantinė komedija 

„Aeroplanas“ (N-7).
0.35 „Gyvi numirėliai“ 

(N-14).
1.30 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.20 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.35 „Deimantų 
medžiotojai 3“ (N-7).

13.35 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.30 „Auksinė daina“. 

Birutė Dambrauskaitė.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Grupės „Deeper 

Upper“ koncertas.
7.05 Kultmisijos.
8.00 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Paulavos respublika“.
13.05 Po lietuvių kalbos 

ir kultūros skėčiu.
14.15 „Smarkuolis Tašis“.
14.30 „Animalija“.
14.55 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.05 „Šokių akademija 1“.
15.30 „Gedulo ir vilties 

diena. Sibiro Lietuva“.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 Gedulo ir Vilties 

diena. Šv.Mišių tie-
sioginė transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros.

18.50 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva - 
Prancūzija. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

21.00 Dainuoja Veronika 
Povilionienė.

22.00 Elito kinas. Drama 
„Klounas ir fiureris“ 
(N-14).

23.35 Septynios Kauno 
dienos.

0.05 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 

(N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVIII. 
Susitikimas su atei-
viais (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

rungtynės. Vilniaus 
„Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Atlantas“. Tiesioginė 
transliacija.

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

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Non-Stop“ (N-14).
0.15 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.15 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).
2.05 „Greislendas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai  
ir simboliai.

11.00 „Manekenė“ 
(N-7).

12.00 „Elajus Stounas“.
13.00 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
14.05 Naujas veidas 

(N-7).
14.35 „Dikensiada“.
15.15 „Robinzonas 

Kruzas“.
16.15 Nuotykių f. 

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

18.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

19.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Elajus Stounas“.

 21.00    Veronika 
     Povilionienė

 20.30   Birutė
     Dambrauskaitė

 16.55    „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 18.00  Skaniausias
     gatvės maistas

 0.15   „Daktaras Hausas“ 19.00    „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAbirželio 14 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 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Tei-
sėtas mokytojas. Susirėmimas“. 21.40 „Jūrų 
velniai. Viesulas 3“. 23.40 Dienos apžvalga. 
0.05 „Skalikai 6“. 2.00 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05 „Priartėjimas“ 8.05 Ekumeninė laida. 8.30 
Petersburskio muzikos šou. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.30 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Maršalas 
Pilsudskis“. 15.25 Serialo „Naktys ir dienos“ ju-
biliejus. 16.40 Opolės skonis. 16.55, 1.15 „Pele-
nė“. 17.30, 1.45 „Karino“. 18.00 Laida vaikams. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 
19.25 Rytų studija. 20.25, 6.35 Vilnoteka. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Miesto centro karaliai“. 0.10 
„Priartėjimas“. 2.15 Petersburskio muzikos šou.

 TV1000
8.10 „Laimingasis Gilmoras“. 10.10 „Misija 
„Serenity“. 12.30 „Hercogienė“. 14.40 „Žiedų 
valdovas. Žiedo brolija“. 18.10 „Medžioklės se-
zonas atidarytas“. 20.10 „Šanchajaus riteriai“. 
22.25 „Anonimas“. 1.05 „Nenuoramos“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Karai 
dėl bagažo. 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 Mirtinas laimikis. 16.20 Pavojingiausio darbo 
interviu. 21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 22.00, 3.40 
Gatvių lenktynės. 1.55 Išlikimo žaidimai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai 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 
Dženi ir Oli nuotykiai. 23.30, 4.30 Ali Smit ke-
lionė. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Pavojaus akivaizdoje. 9.10, 14.40 
Liūtai ir hienos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.55, 0.45 Mieliausi naminiai 
gyvūnai Amerikoje. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 
Kinija žurnalisto akimis. 14.40, 22.55, 3.25 Liū-
tai ir hienos. 18.20, 22.00, 5.49 Beždžionių lyga. 

 sPorT1
7.00 Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos „Khimki“ -
Maskvos CSKA. Vakar. 9.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Ca-
valiers“. Trečios rungtynės. 11.10 „Čempionai LT“. 
Grapplingas. Klaipėda. 4 d. 11.40 „Road to glory“. 
12.10 KOK World GP. Moldova. 2 d. 13.50 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 16.10 
Lengvoji atletika. Pasaulio taurė. Olandija. 19.10 Vie-
ningoji krepšinio lyga. Maskvos „Khimki“ - Maskvos 
CSKA. Vakar. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. (Pastaba: 
rungtynių transliacija priklauso nuo serijos rezultato). 
23.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios rungtynės. 1.40 
KOK World series. SWAT. Alytus. 1 d. 3.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. (Rungtynių kartoji-
mas priklauso nuo serijos rezultato). 5.10 Vieningoji 
krepšinio lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. La-
tvija - Slovakija. 9.10 Boksas. 10.30 Pulas. 
Pasaulio taurė. Pirmoji diena. 14.30 Pulas. 
Pasaulio taurė. Antroji diena. Tiesioginė trans-
liacija. 18.30 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 19.30 „Formulė-1“. Kana-
dos GP lenktynių apžvalga. 20.30 Pulas. Pa-
saulio taurė. Antroji diena. Tiesioginė translia-
cija. 0.30 Pulas. Pasaulio taurė. Antroji diena. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 

 eurosPorT
7.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos čempio-
natas. 8.00, 10.30, 2.30, 5.30 Tenisas. ATP 
Turnyras Štutgarte. Vokietija. 9.35, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 4.00 Automobilių sportas. 
Le Mano 24 valandų lenktynės. Prancūzi-
ja. 14.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 14.05 Lengvoji atletika. Suomija. 
16.45, 22.45 Automobilių lenktynės. 21.10 
„Eurosport 2“ žinios. 21.20 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 1.10 „Eurosport 2“ žinios. 1.15 
„Formulės-E“ pasaulio čempionatas. Vokieti-
ja. 2.15 Laida „Watts“.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00    Info diena  20.30  Larisa Kalpokaitė  20.20   Rūta Lee 21.30   „Greiti ir įsiutę 5“ 20.00  Valanda su Rūta 19.30   „Rezidentai“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 
Animacija. 10.05 „Vestuvių planuotoja“. 12.00 „Tu -
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 
Pasikeisk! (N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Saugus prieglobstis“ (N-7). 23.15 „Kerštas“ (N-7). 
0.10 „Detektyvė Klara“ (N-7). 1.15 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambu-
tis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 15.00, 1.05 
Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.50 Gyvenk 
sveikai! 12.00 Tiesioginė transliacija su Vladimiru 
Putinu. 15.00 Kartu su visais. 17.05 Vyriška/
Moteriška. 18.05 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 21.00 Lietuvos laikas. 21.05 „Skubi 
komandiruotė“. 22.05 „Mažoras“. 0.10 „Arktika. 
Drąsių pasirinkimas“. 1.45 „Kin-dza-dza“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 15.00, 20.00 Žinios. 12.00 Tiesiogi-
nė linija su V.Putinu. 17.30 60 minučių. 21.00 
„Plius meilė“. 22.45 Vakaras su V.Solovjovu. 
1.35 „Dirbtinė atranka“. 2.15 Kultūros naujienos.

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 
9.50 „Šeimos dramos“. 11.35 Gyva tema. 12.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 14.10 Dar 
ne vakaras. 15.00 Žiūrėti visiems! 15.50 „KGB 
su smokingu“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.35 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Čapman paslaptys. 23.25 Žiūrėti visiems! 
0.15 „Kardas“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 19.50 
„Teisėtas mokytojas. Susirėmimas“. 21.40 „Jūrų 
velniai. Viesulas 3“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 
„Skalikai 6“.

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 
9.00 Tradicijų skonis. 9.30 „Aplankyk mane 
sapne“. 10.50, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
11.00 Šv.Mišios. 14.20, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.50 „M, kaip meilė“. 15.50 „Miesto 
centro karaliai“. 16.40 Vilnoteka. 17.00, 23.40 
„Gyventi dėl kitų“. 17.35, 1.45 „Karino“. 18.00 
Animacinis f. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Pra-
moginė laida. 20.25, 6.35 Laida iš salų. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45 „Žmogžudysčių komisija“. 22.40, 
5.10 „Silpnas tikėjimas“. 0.25 Verta kalbėti. 
1.25 Festivalio scenoje - I.Santor.

 TV1000
6.10 „Medžioklės sezonas atidarytas 2“. 7.55 
„Anonimas“. 10.30 „Nenuoramos“. 12.30 „Šan-
chajaus riteriai“. 14.45 „Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės“. 18.25 „Medžioklės sezonas atidary-
tas 2“. 20.10 „Kuždesių sala“. 22.50 „Ant ribos“. 
0.35 „Kažkas naujo“. 2.40 „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas“.  

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 Likviduotojas. 
23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 
21.30, 2.30 Namai 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 
Iššūkiai Austrijoje. 23.00, 4.00 Pavojingi lėktuvai. 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anIMal PlaneT
7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Dr. Džefas. 9.10, 14.40 
Liūtai ir hienos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.55, 0.45 Mieliausi naminiai 
gyvūnai Amerikoje. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 
Kinija žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 Liūtė 
karalienė. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukiniai 
gyvūnai. 22.55, 3.25 Liūtų prigimtis. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

(N-7).
10.00 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris 

„Teisingumo  
ieškotojas“  
(N-14).

0.45 „Kaulai“ (N-14).
1.35 „Imperija“ (N-14).
2.25 „Amerikiečiai“ 

(N-14).

6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.40 24 valandos 
(N-7).

12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Įkaitas“ (N-7).
1.00 „Judantis objektas“ 

(N-7).
1.55 Sveikatos ABC 

televitrina.
2.20 Alchemija. VDU 

karta. 2013 m.
2.50 Ciklas „Menininkų 

portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.55 Gyvenimas.
12.40 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.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Veiksmo trileris 

„Greiti ir įsiutę 5“ 
(N-14).

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Drama „Einam!“ 

(N-14).
1.20 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Klausimėlis.lt.
4.25 Drama „Einam!“ 

(N-14).

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „44-as skyrius“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(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 „Voratinklis. 

Mirtis už mirtį. IV d.“ 
(N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. 
„Džona Heksas“ 
(N-14).

22.40 Trileris „Kvietimas 
draugauti“ (N-14).

0.30 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(1) (N-7).
12.35 „Deimantų 

medžiotojai“  
(N-7).

13.35 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.30 „Auksinė daina“. 

Larisa Kalpokaitė.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Vilnius Mama 

Jazz 2016“.
6.50 „Apolinaras“.
7.05 LRT Kultūros 

akademija.
8.00 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dainuoja Veronika 

Povilionienė.
13.15 VII nacionalinis moks-

leivių kūrinių konkur-
sas „Mano nata“. 2 d.

14.20 Nacionalinis turtas.
14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.00 Laba diena, Lietuva.
17.30 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
18.00 Menora.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Skambantys pasauliai. 

Laidos svečias -  
Rūta Lee (JAV). 1 d.

21.10 „Slapta kurdų valdžia“.
21.45 Durys atsidaro.
22.00 Lietuvos patriotai. 
23.05 Stambiu planu.
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birželio 15 d.

 12.30   Noriu šio 
   automobilio

 9.00  Vienam gale kablys 11.30   „Ekspertė 
     Džordan“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 

(N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Franciska“ 
(N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 „Auklė“.
1.50 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ (N-7).
10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.00 Premjera! Komedija 

„Grainderis“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliacija.

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

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Toras. Tamsos 
pasaulis“ (N-7).

0.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Noriu šio 
automobilio.

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

15.20 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

16.20 Animacinis 
nuotykių f.  
„Drakonų  
medžiotojai“.

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Naujas veidas 

(N-7).
19.00 „Manekenė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Siaubingi 

namai.
21.30 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
24.00 „Kai šaukia 

širdis“.

 Sport1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
(Rungtynių kartojimas priklauso nuo serijos re-
zultato). Vakar. 8.40 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Penktos rungtynės. (Rungtynių kartojimas pri-
klauso nuo serijos rezultato). 10.50 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 37 laida. 11.20 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 11.50 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Klaipėda. 4 d. 12.10 KOK World 
series. SWAT. Alytus. 14.00 Pasaulio rali - kroso 
čempionatas. Vokietija. 3 etapas. 16.00 Vieningoji 
krepšinio lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Khim-
ki“. 18.00 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. Čeki-
ja. 4 etapas. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 37 turas. 21.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fina-
las. (Rungtynių transliacija priklauso nuo serijos 
rezultato). 23.30 KOK World series. SWAT. Alytus. 
2 d. 0.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Penktos 
rungtynės. (Rungtynių kartojimas priklauso nuo 
serijos rezultato). 3.00 „Road to glory“. Laida apie 
kovos sportą. 3.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 37 laida. 4.00 Tiesiogiai. NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Šeštos rungtynės. (Rungtynių translia-
cija priklauso nuo serijos rezultato). 

 ViaSat Sport Baltic
 7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Italija -
Latvija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Latvija - JAV. 11.00 „Formulė-1“. Ka-
nados GP lenktynių apžvalga. 12.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono 
apžvalga. 13.00 „Trans World Sport“ žurna-
las. 14.00 Futbolas. Anglijos premier lygos 
žurnalas. 14.30 Pulas. Pasaulio taurė. Trečioji 
diena. Tiesioginė transliacija. 18.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono 
apžvalga. 19.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 20.00 „Formulė-1“. Kanados 
GP lenktynių apžvalga. 21.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Oslas. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Pulas. Pasaulio taurė. Trečioji diena. 3.00 
Boksas. 5.05 Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 

 EuroSport
7.00, 9.35, 14.05, 18.45, 20.00, 23.00, 4.00 
Automobilių sportas. Le Mano 24 valandų 
lenktynės. Prancūzija. 8.00, 11.00, 2.30, 5.30 
Tenisas. ATP Turnyras Štutgarte. Vokietija. 
9.30, 17.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 16.00, 1.20 Dviračių sportas. Pran-
cūzija. 17.35 Lengvoji atletika. Suomija. 19.45, 
22.10 Automobilių lenktynės. 21.55, 1.10 „Eu-
rosport 2“ žinios. 

 

„SauGuS priEGloBStiS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Lasse Hallstrom.
Vaidina: Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders.

Istorija apie paslaptingą jauną moterį Keitę. Kai ji netikėtai atsikrausto 
į mažą miestelį Šiaurės Karolinoje, iš karto sukelia daug klausimų vieti
niams. Bet Keitė pamažu įsikuria, užmezga ryšius su geraširdžiu našliu, 
parduotuvės savininku ir dviejų vaikų tėvu Aleksu. Atrodo, Keitė ima įleisti 
šaknis. Tačiau jos neapleidžia tamsi paslaptis, atginusi ją per visą šalį.

tV8
21.00

rekomenduoja

„ŠirDElE MaNo“
TV serialas. Turkija. 2016.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Isabella Damla 
Guvenilir, Cemre Melis Cinar, 
Sukru Veysel Alankaya.

Piktoji Arzu užspeista į kampą, jai 
grasinama. Kartu su savo tėvu Ned
ždetu Arzu bando nuslėpti didžiąją 
paslaptį nuo savo vyro Kenano.

„tEiSiNGuMo iEŠKotoJaS“
Trileris. Jungtinė Karalystė. 
2011.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Nicolas Cage, January
Jones, Guy Pearce.

Vilo Džerardo žmona Lora, eidama 
iš darbo, nukenčia nuo užpuolikų. 
Vilas siekia teisingumo ir įsivelia į 
nešvarų žaidimą. Jis nori, kad už jo 
žmoną būtų atkeršyta, tačiau nuo 
jos pačios tą slepia. 

„toraS. taMSoS paSauliS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Alan Taylor.
Vaidina: Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston.

Prieš tūkstančius metų tamsos 
elfai dėjo visas pastangas, kad 
mūsų planetą paskandintų am
žinoje naktyje. Mitinio Asgardo 
kariai sustabdė juos, bet piktavalis 
vadas Malekitas pabėgo...tV6

22.00

tV3
22.30

tV1
17.55
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Kinas 

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 10.30, 13.10, 15.50, 18.30, 21.15, 22.30, 
23.20 val. (22.30, 23.20 val. seansai vyks 9-10 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-15 d. 11.50, 14.30, 17.10, 19.50 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 9-15 d. 
15.10, 18.10, 21.05 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 18.40, 20.45, 23.40 val. (23.40 val. seansas  
vyks 9-10 d.).
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 18.05 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 9-15 d. 10.10, 15.30, 18, 20.55, 23 val. 
(23 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 13.20, 16.10, 19, 21.50 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 9-15 d. 10.20, 12.50, 17, 20.10, 
23.10 val. (10-11 d. 10.20 val. seansas nevyks; 23.10 val. 
seansas vyks 9-10 d.).
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, V) - 9-15 d. 11.20, 13.30, 15.40 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės nuo-
tykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, V) - 
9-15 d. 10.40, 12.40, 15 val. (9 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-15 d. 16, 
18.20 val. (15 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 9-15 d. 
20.35, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 9-10 d.).

„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-15 d. 10.50, 13 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 9-15 d. 11, 13.15 val. (11 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9 d. 10.15 val. 10-15 d. 11.10 val. 
(vasaros akcija vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 11, 14.20, 16.20, 20, 21.40 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-15 d. 12, 13.40, 17.30, 19 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 9-15 d. 
11.10, 13.40, 18, 21.10 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 16.35, 19.10, 21.30 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 20.40 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedija,
JAV, N-13) - 9-15 d. 11.30, 13.20, 17, 18.20, 21.30, 21.50 val. 
(9 d. 21.30 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 9 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 14.40, 20.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-15 d. 11.20, 13.30, 16.10 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 9-15 d. 11, 13.10 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 9-15 d. 15.20, 18.20, 21.20 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-15 d. 11.30, 14 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 11.10, 15.40 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-15 d. 
14.10 val. 10, 12, 14 d. 18.50 val.

„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
9-15 d. 21 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 9-15 d. 16.05 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f.,
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 18.50 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 21.45 val.
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 9, 11, 13, 15 d. 16.30 val.
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 10, 12, 
14 d. 16.30 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 11, 13, 
15 d. 18.50 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 11.40 val.  
(vasaros akcija vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Ateljė „Rojaus drabužiai“ (Lietuva, Suomija, Estija) - 
9 d. 17.10 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 9 d. 18.30 val. 10 d. 
18.10 val. 11 d. 17.50 val. 12 d. 19 val. 13 d. 20.50 val.  
14 d. 16.40 val. 15 d. 18.50 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV) - 9, 14 d. 
21 val. 10 d. 20.40 val. 13 d. 18.50 val. 15 d. 16.50 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
10 d. 17 val.
„Meilė ir draugystė“ (komedija, Airija, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 11 d. 16 val.
„Apsimetėliai“ (drama, Estija, Latvija, Lietuva) - 11 d. 
20.20 val.
„Žmogus, kuris mokėjo 75 kalbas“ (dokumentinis f., 
Norvegija, Lietuva, Lenkija) - 12 d. 17.30 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 13 d. 16.50 val. 
15 d. 21.20 val.
„Bangos“ (drama, Lenkija) - 14 d. 19.10 val.

Prieš du tūkstančius metų Egipto prin-
cesė Ahmanet turėjo perimti sostą, tačiau 
jos tėvas persigalvojo ir nusprendė palaukti, 
kol jam gims sūnus. Įpykusi princesė jį nu-
žudė ir pabandė užgrobti sostą jėga, tačiau 
buvo sutramdyta ir gyva palaidota sarkofage.

Pernelyg smalsiam amerikiečių kariui 
Nikui, kurį vaidina Tomas Kruzas (Tom 
Cruise), mūsų dienomis aptikus jos kapą ir 
atidarius sarkofagą, Ahmanet ištrūksta į lais-
vę ir yra pasiruošusi atsigriebti už visus il-
gus įkalinimo metus. Pasitelkusi senovinius 
kerus, užkeikimus ir didžiulę ne šio pasaulio 
armiją, Ahmanet ketina užkariauti visą pa-
saulį. O Nikui jos plane numatytas ypatingas 
vaidmuo...

„Forum Cinemas“ inf.

„Mumija“
„The Mummy“

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 9 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, 

JAV, 2017
n Režisierius: Alex Kurtzman

n Vaidina: Tom Cruise, Sofia Boutella, 

Annabelle Wallis, Jake Johnson,  

Courtney B.Vance, Russell Crowe ir kiti

n IMDB: 7,7/10
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

MULTIKINO OZAS
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 19.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-12, 15 d. 11.30, 16.45, 20.30 val. 13 d. 16.45, 
20.30 val. 14 d. 12.45, 17, 20.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, N-13) - 
9-13, 15 d. 14, 19.15, 21.45 val. 14 d. 19.15, 21.45 val.
„Kartą Venecijoje“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-14 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 15 d. 15, 17.15, 
19.30, 22 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 9-13, 15 d. 
13.30, 16.15, 19, 21.15 val. 14 d. 16.15, 19, 21.15 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 9-15 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 14.45, 17.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 9-13 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 
21.30 val. 14 d. 13.15, 18.45, 21.30 val. 15 d. 10.30, 
13.15, 16, 18.30, 21.45 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-14 d. 10.15, 12, 16.30 val. 15 d. 10.15, 
12.15, 16.30 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 9, 11-15 d. 11, 
14.15 val. 10 d. 14.15 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 9-15 d.  
21.45 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9-14 d.  
18.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.45, 12.15 val.

„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 9-13 d. 10, 13 val.  
14 d. 10, 15 val. 15 d. 13 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 10 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 14 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Apsimetėliai“ (drama, Estija, Lietuva, Latvija) - 
9 d. 18 val. 10 d. 16.30 val. 13 d. 18.30 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 9 d. 
19.50 val. 14 d. 18 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
10 d. 15 val. 13 d. 17 val. 14 d. 20.30 val.
„Sieranevada“ (drama, Rumunija, Prancūzija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Makedonija) - 10 d. 18.20 val.  
15 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 9-15 d. 9.30, 15.05, 20.45 val. (SCAPE).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 13.10, 18.40, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 9-15 d. 14.10, 19.50 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 18.20, 20.35, 22.50 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 9-15 d. 
10.30, 19 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 18.45 val. 
(COSMO VIP premjera).

„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 11.15, 12.10, 17, 17.50, 22.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 9-15 d. 10.20, 15.50, 21.20 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių 
f., JAV, N-13) - 9-15 d. 13.20, 16.20, 19.20, 22.20 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-15 d. 9.45, 14, 16.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 9.40, 12, 14.20 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-15 d. 12.30, 14.40, 16.50 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-15 d. 16.40, 
18.50, 0.20 val. (15 d. 18.50 val. seansas nevyks; 0.20 val. 
seansas vyks 10-11 d.).
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 9-15 d. 
21.10, 0.10 val. (0.10 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 9-10 d. 23.50 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 11.50 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 21.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 10-15 d. 10.10 val. (vasaros akcija vaikams).

CINAMON
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV) - 15 d. 19.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 13.45, 16.15, 22 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-15 d. 18.45, 20.10 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-14 d. 17.45, 22.30 val. 15 d. 22.30 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 9-14 d. 
11.50, 19.45 val. 15 d. 11.50, 17.15 val.

Styvas Fordas yra šilto ir šalto gyvenime 
matęs, gerokai palamdytas, bet smarvės dar 
turintis privatus detektyvas. Šeimos netu-
rintis vyriokas po kaitriu Los Andželo dan-
gumi savo džiaugsmais, vargais ir buitimi 

dalijasi su ištikimu bičiuliu - šunėku, vardu 
Badis. Užtat žiauriai susinervina, kai vieną 
dieną Badis dingsta.

Styvas nebūtų detektyvas, jei netrukus 
neišsiaiškintų, kad jo augintinis ne šiaip pa-
siplovė, o buvo nukosėtas dviejų smulkių 
narkotikų prekeivių. Juos pagavęs ir įtikinęs 
svariais argumentais į inkstus, Styvas suži-
no, kad naujus namus Badis rado pas vieti-
nės gaujos lyderį Vorą. Styvas kreipiasi pa-

galbos į ištikimą draugą Deivą ir abu keliau-
ja pas Vorą derėtis dėl savo šuns. Anas, iš-
kart supratęs, kad dėl šunėko detektyvas 
padarys bet ką, nutaria pasinaudoti Styvo 
paslaugomis. Neturėdamas kitos išeities, 
Styvas ima tvarkyti Voro reikalus. Ir iš kar-
to užsirauna ant dviejų tatuiruotų psichopa-
tų, gaujos smogikų ir dar ant krūvos neaiš-
kių, bet labai priešiškai nusiteikusių tipų.

„Forum Cinemas“ inf.

„Kartą 
Venecijoj“
„Once Upon A Time  
In Venice“

Premjera

„F
or

um
 C

in
em

as
“ n

uo
tr.

Kino teatruose nuo birželio 9 d.
n Veiksmo komedija, JAV, 2017
n Režisierius: Mark Cullen, Robb Cullen
n Vaidina: Bruce Willis, Jason Momoa, Elisabeth 
Rohm, Famke Janssen ir kiti
Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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Kinas

„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir  
nuotykių f., JAV, N-13) - 9-14 d. 13, 19, 21.45 val. 15 d. 
10.20, 19, 21.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 9-14 d. 11, 16.30, 19.15,  
21.15 val. 15 d. 11, 16.30, 21.15 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 12.30, 15.15 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-14 d. 10.45 val. 15 d. 10.30 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 9-14 d. 22.20 val. 15 d. 15.15 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-14 d. 
15.45 val. 15 d. 13.15 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 9-15 d. 14.30 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-14 d. 10.30, 17 val. 15 d. 17 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.10, 12.15, 14.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 18 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10 val.

KLAIPĖDA
FORUM CINEMAS

„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 9-15 d. 10.10, 13.30, 19, 23.50 val. (23.50 
val. seansas vyks 9-10 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 9-15 d. 12, 15.40, 21.10 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 15.10, 19.10, 21.50, 23.59 val. (23.59 val. seansas 
vyks 9-10 d.).
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 9-15 d. 
14.40, 17.40, 20.40 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 19.25 val. 
(COSMO VIP premjera).

„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 9-15 d. 10.40, 16.10, 21.40, 23.35 val. 
(23.35 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 12.50, 18.20 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-15 d. 10.20, 12.50, 14.50 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 9-15 d. 10.50, 13 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 9-15 d. 17.25, 20.30, 21.25 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-15 d. 15, 
19.35 val. (15 d. 19.35 val. seansas nevyks).
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-15 d. 12.30, 17 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 17.15 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
9-10 d. 23.25 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIAULIAI
FORUM CINEMAS

„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 9-15 d. 10.10, 15.30, 21.10 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-15 d. 12.50, 18.20, 20.30 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 18.30, 20.45 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 21 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedija,
JAV, N-13) - 9-15 d. 10.30, 13.20, 16.10, 17.40, 19, 21.50 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 14.50 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 9-15 d. 13, 18, 21 val.  
(15 d. 21 val. seansas nevyks).

„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-15 d. 10.20, 12.30, 15.40 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-15 d. 10.40 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-15 d. 16 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 13.10 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 9-15 d. 10.50 val. (vasaros akcija 
vaikams).

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 10.30, 18.50 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 9-15 d. 13.10, 16, 21.40 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
9-14 d. 19.10 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 18.55 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 12.40, 18.20 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 9-15 d. 15.30, 21.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.20 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 9-15 d. 14.35 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 9-15 d. 12.20 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 9-15 d. 16.50 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 9-15 d. 21.25 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.10 val. (vasaros akcija vaikams).

Premjera

„Didysis baletas“
Kino teatruose nuo birželio 9 d.

n Drama, Rusija, 2017

n Režisierius: Valerijus Todorovskis

n Vaidina: Alisa Freindlich, Valentina Teličkina, 

Aleksandras Domogarovas, Nicol Le Riche, Margarita 

Sim, Ekaterina Samuilina, Ana Isaeva ir kiti

„Didysis baletas“ - filmas apie 
svajones, grožį, baletą

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

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

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

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

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies  
menas

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė
Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, 
grafika, tapyba

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių 
menas Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies 
drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Leono Urbono tapybos darbų paroda „Kosminės 
svajos iš Terra Australis“

S.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos darbų 
paroda „Mano Vilnius“

(LTMKS) projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4

Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a 
l’orange“

UNESCO komisijos  
galerija

Šv.Jono g. 11
Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos 
paroda „Persijos atšvaitai“

Prospekto galerija
Gedimino pr. 43

Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Savaitgalis 
pragare“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g.1

Kunigundos Dineikaitės solinės kūrybos paroda  
„Nostalgia for Picture“

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas/Parodos

Aleksandras Vasiljevas

Baleto magijos nuo vaikystės pakerėtos 
dvi talentingos dešimtmetės Julija ir Karina, 
užkariavusios provincijos publikos simpati-
jas, svajoja apie profesionalią karjerą presti-
žinėje baleto mokykloje sostinėje. Prasideda 
sunkių treniruočių ir didelių iššūkių kelias 
į profesionalumą. Griežta dieta, įtemptas 
dienos grafikas, nesibaigiančios repeticijos... 
Jaunos ir žavios merginos turi atsisakyti ir 
kylančių romantiškų jausmų, nes svarbiausia 
yra šokis. Neapsieinama ir be scenos kolegių 
pavydo, nuolat rezgamų intrigų, didžiulės 

konkurencijos ir galų gale išdavystės - kokia 
ji, tikroji pripažinimo kaina?

Didysis baletas - tai lyg aisbergas, viršū-
nėje spindintis elegancijos ir grožio etalonu, o 
po vandeniu slepiantis savo tamsiąją drama-
tišką pusę. Kai „Stileivų“ (2008 m.) režisierius 
imasi statyti filmą apie didįjį baletą, kuriame 
vaidina tikros baleto žvaigždės, galima tik įsi-
vaizduoti, kaip aukštai bus iškelta estetikos 
kartelė. Valerijus Todorovskis, žymiojo reži-
sieriaus Piotro Todorovskio („Inter mergaitė“, 
1989) sūnus, pasitelkė meno ir žmogiškosios 

dramos tandemą, ir sukūrė gražiausią pasta-
rųjų metų filmą apie baletą - „Didysis baletas“. 
Jame pagrindinį Julijos vaidmenį atlieka talen-
tinga balerina iš Lietuvos Margarita Simonova. 
Visaginietę, Lietuvos Nacionalinio operos ir 
baleto teatro artistę charakteringų, stiprių dra-
mų kūrėjas V. Todorovskis pasirinko atrankoje 
iš kelių šalių balerinų. Margarita tam tikra 
prasme suvaidino pati save - iš nedidelio mies-
telio kilusi talentinga šokėja, dabar pavergian-
ti didžiųjų scenų žiūrovų širdis.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  9
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 TeaTras/KoncerTai

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
9, 11 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2017. Premjera! 
V.Bellini „Kapulečiai ir montekiai“. 2 v. opera italų k. 
muzikos vadovas ir dir. S.Quatrini (Italija). Rež. V.Boussard 
(Prancūzija). Dir. R.Šervenikas.
14 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2017. WDR orkestras 
sveikina Vilnių. Solistas G.Capucon (violončelė, 
Prancūzija), Westdeutsche simfoninis orkestras, 
vyriausiasis dir. J.P.Saraste (Suomija).
15 d. 19 val. - S.Prokofjev „Romeo ir Džuljeta“. 
2 v. baletas. Dir. m.Barkauskas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
9 d. 19 val. mažojoje salėje - A.Rutkeviča „Gyvūnas (Ku 
kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
10 d. 19 val. Fojė - Pojūčių spektaklis pagal C.G.Jungo 
biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
11, 15 d. 12 ir 15 val. mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Claudel 
„Apreiškimas marijai“. Rež. J.Vaitkus.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Puškin „Borisas 
Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechov „Trys 
seserys“. Rež. Y.Ross.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
14, 15 d. 18 val. - Premjera! Improvizacijos kovos 
(teatras „Kitas kampas“).

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžioji salė

9 d. 18.30 val. - „Keturi metų laikai“. Rež. G.Kandelaki 
(Gruzija).

Mažoji salė
10 d. 12 val. - „Čia buvo / Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.
11 d. 12 val. - „Coliukė“ (pagal Hansą Christianą 
Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMINO“ TEATRAS
14 d. 19 val. - m.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

15 d. 19 val. - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.

MENŲ SPAUSTUVĖ
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Tamošius bekepuris“ (pagal K.Binkio poemą, N-13). 
Rež. C.Graužinis.
14 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
9 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
10, 11 d. 12 val. mažojoje scenoje - „Labas, Lape!“ 
Rež. E.Kižaitė.
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.m.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
13 d. 18 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę 
nubusim“. Rež. m.Klimaitė.
13 d. 19 val. mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „maištas“ (N-16). 
Rež. A.Jankevičius.
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė-Diena 
„Žalgirės“. Rež. V.Bareikis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.
10 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
11 d. 12 val. - STALO TEATRAS: „Dangaus virėja“ 
Rež. S.Degutytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
10 d. 12 val. mažojoje salėje - „Žirafa su kojinėmis“. 
Rež. J.Januškevičiūtė.
11 d. 12 val. mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
14 d. 18 val. - „(Ne)Galiu tylėti (Ne)Galiu mylėti“ (N-18). 
Rež. R.Vitkaitis (Kitoks teatras).

RENGINIŲ OAZĖ
15 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIPĖDA
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Tarptautinis teatro festivalis „Theatrium“
10 d. 18.30 val.; 11 d. 17 val. Didžiojoje salėje - 
„Apokalipsė“ (su vertimu į lietuvių ir anglų k.). 
Rež. m.Borczuch. (Nowy teatr, Lenkija).
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - m.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling (Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras).
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos 
dramos teatras).

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
9, 10 d. 18.30 val. - G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. 
3 v. opera. Rež. E.Domarkas. Dir. m.Kadin.
9 d. 23 val. - Vertikalaus šokio spektaklis „Kalbantis 
bokštas“. Renginys nemokamas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
10 d. 12 val. - Lėlių spektaklis medžiuose visai šeimai 
„Ieškoma: teisybė“. Rež. V.Rozanova.

ŠIAULIAI
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS

9 d. 18 val. - Premjera! marius von mayenburgas 
„Skulptūra“ (N-16). Rež. P.Ignatavičius.
10 d. 18 val. - „Vardan tos...“ (pagal P.Vaičiūno pjesę 
„Patriotai“, N-14). Rež. A.Giniotis.

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRAS
9 d. 18 val. - marius von mayenburgas „Skulptūra“ (N-16). 
Rež. P.Ignatavičius (Valstybinis Šiaulių dramos teatras).
10 d. 18 val. - „Vardan tos...“ Rež. A.Giniotis (Valstybinis 
Šiaulių dramos teatras).
13 d. 18 val. - Koncertas „Vasaros spalvos“. 
Renginys nemokamas.

Festivalis „Summer In The City“ 
kviečia į didžiausią pikniką Vilniuje

Festivalio „Summer In The City“ rengėjai pristato naujovę - didžiausią sostinėje šeimų pikniką. Siekdami, kad pikniku galėtų 
mėgautis ir patys mažiausi, rengėjai pristatė specialų šeimos bilietą, kuris garantuoja, kad įspūdingame renginyje vaikai  
iki 11 metų dalyvaus nemokamai.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/koncerTai

Šiltas ir saulėtas birželio vidurys - pui-
kiausias laikas pasitikti vasarą, todėl į Vil-
niaus Kalnų parke vyksiantį vienos dienos 
festivalį organizatoriai kviečia atvykti anks-
čiau - jau nuo 15 val. erdvioje parko pievoje 
vyks šeimų piknikas.

„Manome, kad gausiausiu istorijoje preten-
duojantis tapti piknikas sulauks didelio šeimų 
dėmesio. Specialiai joms pristatėme Šeimos 
bilietą, kurį įsigiję suaugusieji į renginį galės 
nemokamai atsivesti vaikus iki 11 metų“, - sa-
kė vienas festivalio organizatorių, „Live Naton 
Lietuva“ atstovas Deividas Afarjancas.

„Pati geriausia Šeimos bilieto privilegija - 
kad mažiausieji festivalio dalyviai ne tik galės 
smagiai leisti laiką Šeimų piknike, bet ir ne-
mokamai mėgausis visais festivalio žvaigždžių 
koncertais“, - teigia festivalį rengiančio menų 
fabriko „Loftas“ atstovas Viktoras Diawara.

Įprastų ir Šeimos bilietų į „Summer In 
The City“ festivalį Vilniaus Kalnų parke ga-
lima įsigyti visose BILIETAI.LT kasose ir 
internetu www.bilietai.lt. Nuo birželio 12 d. 
bilietai brangs.

Dideli ir maži, šeimos, giminės, draugų 
būriai ir pavieniai melomanai - visi, laukiantys 

17 val. Kalnų parke prasidėsiančio koncerto, 
nuobodžiauti neturės kada, nes nuo 15 val. ten 
pat vyks didžiausias šeimų piknikas mieste. 
Susigundžiusiems smagiu poilsiu pačioje sos-
tinės širdyje įsikūrusiame gamtos kampelyje 
sukti galvos dėl smulkmenų nereikės - penk-
tadienio vaišes paruoš gausus festivalyje da-
lyvaujančių restoranų ir kavinių pasirinkimas.

Muzikos gurmanus džiugins legendinis 
elektroninės muzikos duetas iš Norvegijos 
„Royksopp“, pasaulyje žinomas iš dideliais 
hitais tapusių kūrinių „Eple“, „Poor Leno“, 
„What Else Is There?“, „Running to the Sea“ 
ir daugelio kitų. Scenoje taip pat bus gali-
mybė išvysti ir išgirsti populiarių dainų 
„Perfect Strangers“ ir „September Song“ 
autorių ir atlikėją britą JP Cooperį. Elektro-
ninės muzikos gerbėjus turėtų maloniai nu-
stebinti viena didžiausių Estijos šokių mu-
zikos vilčių vadinamo „Noep“ pasirodymas. 
Išskirtines programas festivaliui rengia Lie-
tuvos scenos atstovai „Daddy Was A Milk-
man“ ir „Solo ansamblis“.

„Laisvalaikio“ inf.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
9 d. 18 val. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis - 
B.Hrabalas „Stotelė“ (N-16). Rež. J.Glomb.
10 d. 18 val. - Susitikimas su čekų režisieriumi Irži 
Menzeliu ir jo filmo „Ypatingai sekami traukiai“ peržiūra.
11 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Cagarelis „Chanuma“. 
Rež. A.Enukidzė.

PANEVĖŽIO MUZIKINIS  
TEATRAS

14 d. 13.45 val. - Aktorės Birutės Mar kūrybos popietė 
tremčiai atminti. Renginį veda aktorius A.Keleris. Renginys 
nemokamas.

Televizija Pristato

Hazmat Modine
bliuzas, svingas ir avangardas iš Niujorko

 VU Botanikos sodas Vingio skyrius, Vilnius 
Birželio 12 d. 19 val.

Raudondvario dvaro kiemas, Raudondvaris
Birželio 13 d. 19 val.

Daugiau informacijos:
www.gmgyvai.lt

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis 2017. 
„Ezio Bosso sugrįžta“. Meno vadovas, dirigentas ir solistas 
S.Krylov (smuikas, Italija), dirigentas ir solistas E.Bosso 
(fortepijonas, Italija).
15 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis 2017. 
Appassionata pagal Rudolfą Buchbinderį. R.Buchbinder 
(fortepijonas, Austrija).

ŠV.JONŲ  
BAŽNYČIA

11 d. 11 val. - Gieda Vilniaus mokytojų namų 
liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vadovė 
D.Čičinsienė).

MOKYTOJŲ  
NAMAI

14 d. 18 val. Vilniaus Jeruzalės bažnyčioje - 
Šv. mišios ir koncertas tremties metinėms paminėti.  
Gieda Vilniaus mokytojų namų liaudiškos  
muzikos ansamblis „Kankleliai“ 
(vadovė D.Čičinsienė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Festivalis „Summer In The City“ - birželio 16 d. 

Vilniaus Kalnų parke

Muzikos gurmanus 
džiugins britų atlikėjas 
JP Cooper
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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
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp  
priešingos lyties atstovų, būsite  
patrauklūs ir gražūs. Didelė tikimybė 
sutikti svajonių žmogų. Darbui ir karjerai 
laikas gana palankus. Tačiau, kad darbai 
vyktų sklandžiai, reikia gerų tarpusavio 
santykių. Didelių sveikatos problemų 
nekils. Bus jautrūs inkstai.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu. 
Darbe pravartu išlikti kiek įmanoma 
santūresniems, kad neįsižiebtų pykčio 
kibirkštys kolektyviniame darbe.  
Jei esate pavaldinys, galite sulaukti 
kritikos iš viršininko. Palankus metas 
organizmui valyti. Taip pat šį mėnesį 
galite laikytis dietos.

DVYNIAMS

Naujos pažintys suteiks ne tik 
emocinį palaikymą, bet bus ir finansiškai 
naudingos. Naujos veiklos nereikėtų 
imtis. Tiesiog tęskite įprastus darbus. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmu ir laime. Ir toliau patartina 
rūpintis savo kūnu ir siela - tai padės 
išlaikyti puikią sveikatą.

AVINUI

Prognozė birželio 9-15 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros, 
abiem malonios veiklos - tai pagerintų 
bendravimo kokybę. Vienišiai turės 
galimybę sutikti savo žmogų.  Darbo ir 
karjeros reikalai klostysis puikiai. Viskas 
vyks pagal planą, tvarkingai. Pats laikas 
susirūpinti sveikata. Ji daug problemų 
nekels, tačiau dėmesio pareikalaus.

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
pasiturintis žmogus. Susituokusių porų 
laukia malonus laikas, daug aistringų 
vakarų. Tinkamas laikas bendradarbiauti 
su kitomis įmonėmis. Jeigu turite savo 
įmonę, gali atsirasti galimybė ją sujungti 
su kita verslo grupe. Skorpionai turės  
šiokių tokių sveikatos problemų. Per dide-
lis jų aktyvumas gali neigiamai atsiliepti. 
Lėtinkite tempą, ribokite protinį darbą.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali 
aplankyti labai stiprus meilės jausmas. 
Tikėtina, kad tas jausmas bus vienpusis 
ir su mylimu žmogumi juo pasidalyti 
neteks. Darbe jūsų laukia daug įvairių 
nutikimų, gali gluminti darbų gausa. 
Todėl darbus patartina susiplanuoti - 
bus mažiau chaoso. Svarstyklėms šiuo 
laikotarpiu reikės daugiau laiko ir  
dėmesio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Nors ir labai norėsis, tačiau dabar 
ne metas atverti jausmus priešingos lyties 
atstovui. Šis jausmas gali būti apgaulin-
gas, vėliau juo labai nusivilsite. Palankus 
ir sėkmingas laikas darbo ir karjeros 
reikalams tvarkyti. Viską, ko imsitės, 
darysite tobulai. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami. 
Turėtumėte daugiau laiko skirti poilsiui. 
Neužmirškite pabūti gryname ore. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
nepamiršti savikontrolės, neatsargiai 
ištartas žodis, griežta pastaba gali 
sujudinti karjeros pamatus. Sveikata 
bus puiki, nekamuos jokios problemos, 
būsite energingi, džiaugsitės ir  
mėgausitės gyvenimo malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Naujas partneris  mielai 
bendraus, tik nežinia kiek. Jam bus 
sunku iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą, 
praktinius išskaičiavimus. Geras laikas 
apmąstyti visas savo karjeros galimybes, 
baigti pradėtus darbus. Rimtų sveikatos 
problemų Mergelės neturės. Gali šiek 
tiek trūkti energijos.

MERGELEI

Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso, o atvirkščiai - bus 
nusiteikusi karingai. Tačiau tai truks 
neilgai, sunkus periodas greitai pasibaigs. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir laiku. 
Šiuo metu jūsų dėmesys bus sutelktas 
šiek tiek į kitas gyvenimo sritis, susijusias 
su dvasinėmis praktikomis. Jausite nuo-
vargį, todėl poilsis jums tikrai būtinas. 

OŽIARAGIUI

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti  
sunkumų su antrosiomis pusėmis. 
Darbe galimi pasikeitimai, konfliktai, 
įvairios kliūtys, neleidžiančios atlikti 
darbo kokybiškai. Pravartu apsilankyti 
pas šeimos gydytoją.

ŽUVIMS

Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis.  
Vienišiai gali pajusti meilės proveržį. 
Viskas, kas vyks darbinėje aplinkoje, jus 
erzins, bus daug nesusipratimų.  
Galimi niekuo nepagrįsti ginčai tarp 
kolegų. Sveikata bus puiki.  
Sportuokite, nepamirškite grūdinimosi 
procedūrų.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Akordeono virtuozas 
Martynas Levickis
1990 06 11

Džiazo muzikantas Petras 
Vyšniauskas
1957 06 11

Dainininkas Deividas 
Norvilas-Deivis
1980 06 13

Atlikėja Viktorija Sutkutė
1989 06 11

GEROS DIENOS: birželio 10, 11, 14 d. BLOGOS DIENOS: birželio 9, 13 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Haremas. Afrikoje. 
Pipirų. Kankino. Rasa. LV.  
Raspuda. Voras. Svaras. Atas.  
Mas. Pitas. Ėsi. AT. Vijos.  
Na. Baras. Barasa. Tikėkis.  
Vitražas. Orat. Etati. Jovaras. Te. 
Adata. Palemonas. Masalas.

Horizontaliai: Chiromantija. 
Aparatai. Ol. Krisas. kove. Eras. 
Bėram. mų. Vakaro. Spiritan.  
Silvijas. SA. Vatos. Ak. Ras. Vet. 
Faras. Item. Arnas. BTA. Iks. Startas. 
Ekipa. Raida. Onutė. Až. Al. Jodas. 
Sarta. Asilas. As.

Pažymėtuose langeliuose:  
TerorisTas. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki birželio 13 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Lina Barkauskaitė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas apsauginis pienelis 
nuo saulės.
Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ



laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  9

l

Moteris automobilių salone:
- Norėčiau pas jus nusipirkti automobilį.
- Modelis?
- Ne, buhalterė. Bet už komplimentą 

ačiū!
l

Ateina naujas velnias į pragarą. Jį pasi-
tinka vyriausiasis velnias ir sako:

- Dabar tu turėsi darbo. Matai, ten stovi 
trys katilai?

- Matau.
- Tai va, pradėsime nuo trečio. Trečiam 

katile žydai, juos reikės akylai saugoti, nes 
jei išlips vienas, tai iš paskos išsitemps visus.

Nueina prie antro katilo:
- Čia rusai, jiems reikia nedaug dėmesio - 

jei išlips vienas, tai tik todėl, kad pritrūko 
degtinės, po to jie grįžta atgal į puodą. Na 
va, liko dar vienas katilas. Į jį gali visai ne-

kreipti dėmesio, nes čia sėdi lietuviai - jei 
vienas bandys išlipti, savi jį įsitemps atgal.

l

Susitinka du draugai:
- Sveikas, ko toks liūdnas?
- Man sūnus gimė.
- Tai puiku, džiaugtis reikia!
- Na, taip, bet apie tai žmona sužinojo!

l

Padavėjas klausia blondinės:
- Gal sauso vyno?
- Gerai, įberkite.

l

Vyras grįžta iš ligoninės, kur lankė savo 
uošvę, ir sako žmonai:

- Panašu, kad tavo mamą greitai išrašys 
iš ligoninės.

- Iš ko tu nusprendei?
- Taigi gydytojas pasakė: „Ruoškitės pa-

čiam blogiausiam“.

l

Eik per gyvenimą aukštai pakelta galva, 
lyg būtum kažką svarbaus pasiekęs, ir dau-
gelis tuo patikės.

l

Varo zuikis ir kurmis motociklu pas mer-
gas. Zuikis lekia, spaudžia kaip akis išdegęs, 
kurmis aklas, nieko nemato, bet žino, kur 
važiuoja su zuikiu, tai sėdi laimingas. Stai-
ga zuikis ties posūkiu mato, kad tuoj trenk-
sis į medį. Zuikis atsisuka į kurmį ir šaukia:

- Kurmi, tuoj skrisime!
Kurmis pasitaiso šukuoseną ir taria:
- Labas vakaras, panelės!

l

Kalbasi dvi draugės:
- Atėjo pavasaris, atidariau spintą ir 

ėmiau ieškoti, į ką dar galiu įtilpti.
- Na, ir radai ką nors?
- Nerealius batelius!

aNEkDOTai

66

beprotiškas pasaulis

KARALIENĖ. Tailando skorpionų karaliene vadina-

ma Kančana Ketkev (Kanchana Kaetkaew) pozuoja 

fotografams su šiais nuodingais voragyviais.  

Ji įrašyta į Gineso rekordų knygą, kai su skorpionu 

burnoje išbuvo 3 minutes 28 sekundes. Kitas jos 

rekordas - su 5000 skorpionų 12 kvadratinių metrų 

konteineryje su stiklo sienomis išbuvo 33 dienas.

BITYNAS. Vietnamietis Bui Duy Niat (41) yra žinomas kaip vienas iš nedaugelio 
žmonių, kuris gali išlaikyti ant kūno laukinių bičių spiečius. Studijuoti bites ir 
bandyti jas prisipratinti jis pradėjo 1993 metais. Be jokių apsauginių priemo-
nių, išskyrus ausų apsaugą, jis per 20 minučių gali padengti savo kūną tūks-
tančiais laukinių bičių. Būdamas „gyvu aviliu“ jis gali net judėti ir kalbėti.

EPA-Eltos nuotr.




