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Rūta ElžbiEta MazuREvičiūtė - 
pramogų pasaulio viešnia

n Gimimo data: 1991 birželio 24 d. 
(Joninių naktį) Šiauliuose, vaikystę praleido 
Garliavoje

n Studijos: 2010 m. įgijo teisės bakalauro 
diplomą Vytauto Didžiojo universitete

Veikla:
n 2013 m. karūnuota „Mis Lietuva“ ir 
atstovavo mūsų šaliai Indonezijoje vykusiame 
grožio konkurse „Mis Pasaulis“ 
n R.E.Mazurevičiūtė yra krašto apsaugos 
savanorė. 2013 m. lapkritį kariuomenės 
atkūrimo dienos 95-mečio minėjime 
apdovanota už pavyzdingą, nepriekaištingą 
tarnybą, sumanų pareigų vykdymą, 
profesionalumą ir kario vardo puoselėjimą

n Dalyvavo televizijos projektuose „Tikri 
vyrai“, „Šok su manimi“, „Žvaigždžių duetai“, 
„Trys muškietininkai“
n Vedė analitinę laidą „Karalius nuogas“ per 
„Lietuvos ryto“ TV
n Dirbo režisieriaus asistente seriale 
,,Tobula kopija 2“

Dosjė

Tituluota gražuolė ir krašto apsaugos savanorė  
RūTa ElžbiETa MazuREvičiūTė (25) išgarsėjo prieš 
ketvertą metų, kai pasipuošė „Mis lietuva“ karūna.  
laimėjimas suteikė jos gyvenimui daugiau spalvų  
ir naujų patirčių: mergina atskleidė savo talentus ne  
viename televizijos projekte, ant podiumo demonstravo 
žinomiausių šalies dizainerių drabužius, dalyvavo  
įvairiose fotosesijose, dalijo interviu žiniasklaidai...  
Tačiau ji savęs pramogų pasaulio žvaigžde nevadina  
ir sako į jį užsukanti tik pasisvečiuoti.

„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė
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Rūta ElžbiEta MazuREvičiūtė - 
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Per Jonines švęsi 26-ąjį gimtadienį. 
Turi kokių nors šventės tradicijų? Ap-
mąstai praėjusius metus?

- Esu, kaip mama sako, tėvų paparčio žie-
das, nes gimiau Joninių naktį. Pirmą kartą su 
sužadėtiniu sutikome saulėlydį Nidos kopose, 
jis mane užbūrė (ir saulėlydis, ir sužadėtinis). 
Dabar, jei oro sąlygos leidžia, taip pat keliau-
jame į Nidą, dalyvaujame dviračių žygyje, po 
to piknike. Plaukiame laivu, surengiame 
šventinę vakarienę. Kasmet, kai artėja ši die-
na, neišgyvenu, kad prisidėjo dar vieneri me-
tai, nes mano metai - mano turtas. Tiesiog 
apmąstau, ką naudinga per šiuos metus nu-
veikiau, manau, tokia prisidėjusių metų ver-
tė ir turėtų būti. Juk laiko ratas suksis - norim 
mes to ar ne. Svarbiau tuos metus pragyven-
ti vertingai sau ir kitiems. Toks mano kredo.

- Kuo šiuo metu „kvėpuoji“, kam da-
bar skiri daugiausia savo laiko ir jėgų? 

- Turiu įdomų mėgstamą darbą, noriu ja-
me tobulinti savo įgūdžius ir žinias. Taip pat 
džiaugiuosi, kai esu pakviečiama į projektus, 
renginius ar koncertus. Vienur - pabūti klau-
sytoja, žiūrove, kitur - dalyvauti. Labai nu-
džiugau, kad po užsimezgusios nuoširdžios 
pažinties ,,Žvaigždžių duetuose“ su Ištvanu 
Kviku gavau kvietimą drauge padainuoti kon-
certe.

- Išties teko matyti tave ne viename 
televizijos projekte: „Tikruose vyruose“ 
stebėjome kareiviško gyvenimo užkulisius, 
vėliau projekte „Šok su manimi“ sukaisi 
ant parketo, o šiemet su I.Kviku iškovojai 
antrąją vietą projekte „Žvaigždžių duetai“. 
Mėgsti nedideles avantiūras? Patinka iš-
mokti ir pabandyti ką nors naujo?

- Tikrai taip. Mano gyvenimo kredo - mo-
kykis visą gyvenimą. Visada atsiras dalykų, 
kurių nesi išbandęs, kurie yra nauji ir įdomūs. 
Viso to didžiausias stebuklas - vis nauji žmo-
nės, kurie vienaip ar kitaip tave praturtina. 
Yra ko išmokti. Juk net ir iš prastokos patir-
ties gauni pamoką. 

- Ar norėtum išbandyti ir kitokias veik-
las, pavyzdžiui, sutiktum vaidinti kine?

- Prie filmavimo virtuvės esu šiek tiek 
prisilietusi. Teko padirbėti režisieriaus asis-
tente, kai buvo filmuojamas serialas ,,Tobula 
kopija“. Darbas buvo nelengvas, bet labai įdo-
mus. Gyvenimo tempas tada patrigubėjo, o 
para prailgėjo iki 26 valandų. (Juokiasi.) Teko 
ir ketvirtaeile aktore pabūti. Bet išties ši sri-
tis man įdomi, labai norėčiau išmokti ir gau-
ti praktikos joje šiek tiek daugiau.

- Manai, kad gyventi reikia taip, kad 
vėliau nesigailėtum, jog kažko nepadarei 
ar nepabandei?

- Pritarčiau šiai minčiai, visgi gyvenimo 
dovanas reikia priimti su džiaugsmu. Esu iš 
prigimties smalsi. Šį smalsumą nuo mažens 
skatino tėvai. Leido dalyvauti daugybėje veik-
lų. Lankiau muzikos mokyklą, grojau kanklė-
mis, dainavau mergaičių chore, šokau ritmi-
nius ir sportinius šokius, lankiau dailės būre-
lį. Pamenu, Paryžiaus katedros grafikos darbas 
net pelnė I vietą dailės konkurse. Dalyvavau 
ir skaitovų konkursuose. Ten taip pat teko lai-
mėti prizinių vietų, o savo jau 92 metų sulau-
kusią skaitovų konkursams ruošusią mokyto-
ją lituanistę prisimenu su didele pagarba, nes 
būtent ji mane pripratino prie scenos.

- Nors tave galima išvysti televizijos 
eteryje ar žurnalų puslapiuose, mažai 
kas žino ką veiki dienomis, kokį darbą 
dirbi. Turi teisininkės diplomą, ar tavo 
darbas su teise susijęs? 

- Teisininko žinios pritaikomos labai pla-
čiai. Jų reikia ne tik tiesiogiai su teise susi-
jusiame darbe, bet ir versle. Taigi šiuo metu 
tenka jas pritaikyti būtent šioje srityje. 

- Visgi atrodai labai kūrybiška, meniškos 
prigimties, kodėl pasirinkai teisės studijas? 

- Tai buvo mano svajonė, ją ir įgyvendi-
nau. Mėgstu viską užbaigti iki galo. Manau, 
kad tos žinios, kurias įgijau, man pravertė, 
praverčia ir ateityje bus naudingos.

- Kai studijuoji teisę, veikiausiai iš-
moksti būti praktiška ir racionali, viską 
pasverti ir pamatuoti šaltu protu. Ar ta-
vo gyvenime liko spontaniškumo?

- Manau, kad ne tik teisės studijos sutei-
kia praktiškumo ir racionalumo. Tikslieji 
mokslai lygiai taip pat viską stengiasi sudėti 
į formules, juk Pitagoras ne veltui sakė, kad 
pasaulį galima suskaičiuoti. Tačiau savo gy-
venime palieku nemažai vietos ir netikėtu-
mui, spontaniškam pasirinkimui. Taip gyve-
nimas tampa spalvingesnis, renkuosi dermę - 
ir protu, ir širdimi pasiremdama gyventi.

- Gimei Joninių naktį ir pagal Zodiaką 
esi vėžys. Sakoma, šio ženklo atstovai 
turi stiprią intuiciją, tai tiesa? Ar dažnai 
klausaisi savosios?

- Intuicija dažnai mane gelbėja, padeda, 
tačiau ja viena ne visada pasikliauju. Dažnai 
tenka viską gerai apgalvoti ir kelissyk pasver-
ti, o čia jau ir mąstymą tenka įjungti, ne tik 
intuiciją. Man smagu, kad didžioji dalis spren-

dimų, kuriuos padariau, ar veiklų, kurių ėmiau-
si, pasiteisino. Kai kur pavyko pasiekti ir visai 
neblogų rezultatų. Tačiau svarbiausiu varikliu 
laikyčiau užsispyrimą (gerąja prasme), norą 
savo siekį įgyvendinti, valią - nenuleisti rankų, 
jei ne viskas iš karto pasiseka. 

- Neretai stengiesi sulaužyti apie mo-
teris vyraujančius stereotipus. Sakei, 
kad norėdama įrodyti, jog gražuolės nė-
ra ištižėlės, tapai KASP savanore, visuo-
met pabrėži, kad moterys nėra prastos 
vairuotojos ar kad jos tikrai ne silpnoji 
lytis. Iš kur toks noras pakovoti su tomis 
nusistovėjusiomis klišėmis?

- Manau, kad dažnai moteris vyrų pasau-
lyje menkiau vertinama tik dėl to, kad ji mo-
teris. Dažnai neatsižvelgiant į jos kompeten-
ciją, gebėjimus, patirtį. Jei tokio pat išsilavini-
mo moteris ir vyras dalyvauja darbo rinkoje, 
dažniausiai pralaimi moteris. Mano manymu, 
tai nėra teisinga. Todėl ir norisi pagal savo 
galimybes įrodyti, kad moterys nėra menkes-
nės už vyrus net ir vyriškomis laikomose 
aplinkose: kariuomenėje, prie vairo ar kitur. 
Jei mano menkos pastangos nors kiek padės 
pakeisti požiūrį į moteris, būsiu laiminga.

- Kurie stereotipai erzina labiausiai? 
- Stereotipų yra prikurta tikrai nemažai. 

Tai ir anekdotai apie kvailas blondines, tai ir 
dažnokai menkinantis požiūris į moteris prie 
vairo, tai ir pašiepiantis žvilgsnis į provincialus. 
Dažnai šie stereotipai visai nepagrįsti. Yra 
daug puikių išmintingų, gražių šviesiaplaukių, 
sumanių moterų - vairuotojų, talentingų, įdo-
mių, kūrybingų provincijoje gyvenančių žmo-
nių: medžio drožėjų, įvairių amatų meistrų, 
dailininkų, dainininkų. Todėl, manau, nereikia 
stengtis kurti stereotipų ar jais vadovautis. 
Geriau pasistengti tuos stereotipus sugriauti. 
Pabendrauti su įdomiais žmonėmis, pasidomė-
ti, kokių nuostabių dalykų jie yra sukūrę. Iš-
klausyti, ką protingos šviesiaplaukės mano 
apie pasaulį, ir pasirodys, kad iš jų daug ko 
galima pasimokyt. 

- Jei moterys gali tiek pat, kiek vyrai, 
o kartais ir daugiau... Kas tuomet, tavo 
manymu, apskritai yra moteriškumas, 
moteriška moteris? 

- Moteriška moteris - turinti savo mėgs-
tamą darbą, veiklas ir užsiėmimus, atrandan-
ti laiko ir savo mylimiems žmonėms, pozity-
viai mąstanti, kupina energijos, teigiamai mo-
tyvuojanti ne tik save, bet ir aplinkinius. Ne-
manau, kad norint įrodyti, jog moterys ne 
prastesnės už vyrus, reikia atlikti visus vy-
riškus darbus už juos ar atrodyti vyriškai... 

Visos Veiklos po 
truputį formuoja 
žmogų, lipdo jo 
asmenybę

nemanau, kad 
esu auksinio 
charakterio

dažnai moteris Vyrų 
pasaulyje menkiau 
Vertinama tik dėl 
to, kad ji moteris

6

„LaisvaLaikio“ interviu

Mano gyveniMo 
kredo - Mokykis  
visą gyveniMą
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Ar save pavadintum stipria?
- Manau, kad buvo nemažai situacijų, kai 

stiprybės išties prireikė. Jei jos nebūčiau tu-
rėjusi, būčiau palūžusi, neištvėrusi, metusi 
pradėtas veiklas. Tačiau nebūtinai reikia užsi-
auginti kietus raumenis, kartais svarbesnė 
dvasios stiprybė, valios buvimas, o ne fizinis 
stiprumas. Sakoma, kad ir silpnume slypi stip-
rybė. Dalai Lama moko: ,,Jei manai, kad esi 
per mažas, pabandyk miegoti su uodu“, tada 
pamatysi menko padarėlio stiprybę. Čia ir glū-
di visa išmintis.  

- Nemanai, kad šiais laikais moterys 
kaip tik per daug stengiasi būti stiprios, 
nepriklausomos, ar ne per dažnai renka-
si karjerą, o ne šeimą?

- Gyvenimas labai pasikeitė. Moterys iš-
ties dabar daug savarankiškesnės, mažiau 
priklausomos nuo vyrų. Pačios vairuoja, ne-
mažai jų gali save išlaikyti, uždirbdamos pa-
našiai, kaip ir vyrai. Paslaugų sfera išaugo, 
tad daugelį vyriškų darbų galima nudirbti pa-
samdžius reikiamą specialistą. Seniau vyrai 
ardavo laukus, statydavo namus, moterys ge-
rokai labiau būdavo priklausomos, be vyriškų 
rankų buityje tiesiog nebuvo įmanoma išsi-
versti. Dabar taip nėra. Tačiau kartais per 
daug sureikšminama karjera, darbas. Atsisa-
koma šeimos, planai susilaukti vaikų nuke-
liami po karjeros, materialinės gerovės susi-
kūrimo, o dažnai taip suvėluojama, kad tai 
tampa didele problema.

- Visgi sakoma, kad moteris pražysta, 
kai šalia atsiranda geras vyras. Ne pa-
slaptis, kad praėjusią vasarą susižadėjai 
su širdies draugu Mantu. Primink, kaip 
įvyko sužadėtuvės? 

- Sužadėtuvės įvyko kelionėje į Kiprą. Ta-
da šventėme Manto gimtadienį, ir kelionė 
buvo mano dovana, o tai, kad pasipiršo, - bu-
vo džiugi žinia man. (Šypsosi.)

- Ar jau pradėjote ruoštis vestuvėms?
- Viskam savas laikas. Šiuo metu gyvena-

me įtemptu ritmu, atėjus atostogų metui ap-
sitarsime, ko iš tiesų kartu norime. O kol kas 
neskubame. 

- Visgi ar tau lengva įtikti ir kuo Man-
tas tave taip sužavėjo? Už ką labiausiai 
jį vertini ir brangini? 

- Nemanau, kad esu auksinio charakterio. 
Metai, kuriais gimiau, - Ožkos. Taigi užsispy-
rimo man netrūksta, pasibadyti mėgstu... O 
dar ir Vėžio ženklas - jeigu kas pasako „taip“, 
privalau pasakyti „ne“, nors apsvarsčius daž-
niausiai padarau taip, kaip reikia. Dažnai 

imuosi įvairių avantiūrų ir veiklų, nenustygs-
tu vietoje. Mantas visada man pataria, palaiko, 
padeda. Jis ramus, gero būdo, labai dėmesin-
gas ir rūpestingas. Kruopštus ir tvarkingas. 
Tikrai yra už ką juo džiaugtis. 

- O kaip manai, kuo Mantą sužavėjai 
tu ir kurios tavo savybės ar įpročiai kar-
tais verčia jį raukytis? 

- Čia reikėtų jo paklausti... Tačiau mes 
mėgstame leisti laisvalaikį kartu, stengiamės 
vienas kitą suprasti ir palaikyti. Aišku, turime 
minusų, nesame tobuli, reikia išmokti būti 
pakantiems, priimti žmogų tokį, koks jis yra. 

- Ar pasakytum, kad esi iš tų moterų, 
kurios bumba dėl smulkmenų ar išmėty-
tų kojinių? 

- Nesu. O tvarką stengiamės palaikyti abu...

- Tave dažnai galima išvysti įvairiuo-
se renginiuose, mados pristatymuose ar 
pozuojančią fotosesijoms, apskritai sti-
lius ir mada tau įdomios sritys? Domiesi 
naujomis tendencijomis?

- Mada ir naujos tendencijos, žinoma, do-
mina, tačiau prisitaikau, kas man labiausiai 
patinka ir tinka. Kartais ir įdomiausias, stilin-
giausias drabužis gali tik patikti, bet netikti. 

- Kieno stilius tave labai žavi, ką pa-
vadintum stiliaus dievaite? 

- Man imponuoja Andželina Džoli (Ange-
lina Jolie). Ne tik dėl to, kad puikiai atrodo, 
stilingai rengiasi ir yra talentinga: vaidina fil-
muose, reklamose, režisuoja. Man svarbiau ta 
žinia, kurią ji neša į pasaulį. Ji nepamiršta liki-
mo nuskriaustų, aktyviai dalyvauja labdarin-
goje veikloje, į savo šeimą priėmė svetimus 
tėvų paliktus vaikus.

- Visada įdomu, kokių grožio paslap-
čių turi tituluotos gražuolės. Kaip manai, 
kokie grožio ritualai yra tavo paslaptis? 

- Nemanau, kad turiu paslapčių. Mėgstu 
skaniai pavalgyti, aktyviai leisti laisvalaikį 
ir išsimiegoti. Tik pailsėjęs, energingas ir 
pozityviai nusiteikęs žmogus jaučiasi laimin-
gas ir gali skleisti tą teigiamą energiją ki-
tiems.

- Nesi iš tų moterų, kurios pametusios 
galvą dėl išvaizdos, be makiažo net 
šiukšlių negali išnešti ir stengiasi, kad 
spintoje nuolat būtų madingų daiktų? 

- Stengiuosi atskirti privatų gyvenimą nuo 
viešo, todėl nei ilsėdamasi, nei atlikdama na-
mų ruošos darbus nesidažau ir makiažo ne-

naudoju. Taip pat nesu ir madingų daiktų ma-
niakė, labiau patinka investuoti į keliones ar 
poilsį, pabuvimą su draugais ar šeima. 

- Galėtum save pavadinti sportoholike? 
- Tikrai nesu sportoholikė. Sportuoju sa-

vo malonumui, gerai savijautai ir sportinei 
formai palaikyti. Drauge su Mantu mėgstame 
lankyti dviračių treniruotes, laisvalaikiu pa-
bėgioti ar pasivažinėti riedučiais, taip pat iš-
siruošti į kokį žygį. 

- Be aktyvios veiklos negali? 
- Aktyvi veikla tarsi užvedantis varikliu-

kas, padeda greičiau ir įdomiau nugyventi 
dieną, suteikia energijos.

- Daugelis veikiausiai įsivaizduoja, 
kad gražuolės nevalgo nei greito maisto, 
nei cepelinų, nei bandelių... Kokiais pa-
tiekalais mėgsti pasilepinti tu? 

- Mėgaujuosi labai įvairiais patiekalais. 
Žinoma, stengiuosi laikytis sveikos mitybos 
principų, svarbiausia nepersivalgyti. Vartoju 
daug vaisių ir daržovių. Tačiau kai grįžtu pas 
tėvus į gimtą Garliavą, negaliu nesuvalgyti 
mamos naminių cepelinų ar bulvinių blynų. 

- Kokių turi silpnybių? 
- Silpnybių turi kiekvienas. Svarbiau, ma-

nau, kad jos nenustelbtų tavo gyvenimo, kad 
netaptum nuo jų priklausomas. Jeigu neatsis-
pirsi ir nusipirksi dar vieną nenumatytą, bet 
labai patikusį pirkinį, tai tik turėsi vėliau 
skrupulingiau skaičiuoti savo biudžetą, bet 
jei tapsi parduotuvių maniake - tada tai jau 
priklausomybė. Maniake kol kas netapau, o 
pirmasis variantas pasitaiko.

- Be kokių ritualų neįsivaizduoji savo 
ryto ir sėkmingos dienos pradžios?

- Nuo puodelio vandens ir kaip kiekvie-
nas - rytinės higienos ir pozityvaus nusiteiki-
mo - pasidžiaugti, kad sveikas atsikėlei šį rytą. 

- Kas tau yra geriausias poilsis? 
- Priklauso nuo tą dieną nuveiktų darbų. 

Kartais - tiesiog išsitiesus lovoje su puodeliu 
arbatos patysoti, kartais paklausyti muzikos 
ar pažiūrėti filmą, kartais - sode ramiai pagu-
lėti ant pievutės, o kartais geriau pailsi bend-
raudama su draugais, aktyviai leisdama laiką 
baseine, sporto salėje ar kelionėje.

- Jau pradėjai planuoti atostogas? Esi 
sakiusi, kad bent kartą per vasarą sten-
giesi ištrūkti prie jūros... 

- Taip, atostogas, kaip ir kiekvienais me-
tais, jau planuojame. Prie jūros išvažiuojame 
ne tik vasarą. Jūrai jaučiu ypatingą trauką. 

Pitagoras ne veltui 
sakė, kad Pasaulį 
galima suskaičiuoti

renkuosi dermę - 
ir Protu, ir širdimi 
Pasiremdama 
gyventi

mėgstu viską 
užbaigti iki galo
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NemaNau, kad 
NoriNt įrodyti, 
jog moterys Ne 
prastesNės už 
vyrus, reikia 
atlikti visus 
vyriškus darbus už 
juos ar atrodyti 
vyriškai... 

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Visokia ji man patinka. Ir vasarą, ir žiemą ir 
pavasarį. Tai nuostabi stichija, kuria žaviuosi 
ir audros metu, ir kai visai rami būna. Su tė-
vais nesame praleidę nė vienų metų nuo pat 
savo gimimo, kad nebūtume nuvažiavę prie 
jūros, tikriausiai iš čia ir meilė jai.

- Viena iš tavo „taisyklių“ bent kartą 
per metus išvykti ir į užsienio šalį...

- Tai tas pats naujų patirčių troškimas. 
Kelionė tai atradimas, šalis su savo papro-
čiais, tradicijomis, žmonėmis, gamta. Vis kaž-
kas nauja ir nepatirta. 

- Ar turi kokių nors su kelionėmis su-
sijusių tradicijų, kaupi suvenyrų kolek-
cijas ir pan? 

- Kažkokio vieno kolekcionuojamo dalyko 
neturiu, tačiau suvenyrą, atspindintį šalį, vi-
sada parsivežu. 

- Nuo pergalės konkurse „Mis Lietu-
va 2013“ prabėgo kone 4 metai. Kaip 
manai, kaip tas laimėjimas praturtino ar 
pakeitė tavo gyvenimą?

- Kiekvienas įvykis praturtina, o šis - bu-
vo labai džiugus, nes padėjo įgyti daugiau pa-
sitikėjimo, padėjo susipažinti su daugybe įdo-
mių žmonių, sužinoti ir išbandyti naujų daly-
kų visai nepažintose srityse. 

- Viskas, ko imiesi, pastaruosius me-
tus tau puikiai sekasi. Koks tas raktas 
nuo durų, už kurių daugybė galimybių?

- Manau, kad dar viena sritis - tarnyba 
krašto apsaugos savanorių gretose - mane 
labai užgrūdino ir padėjo išsiugdyti kovotojos 
dvasią, valią siekti užsibrėžtų tikslų, kaip ir 
tėvų auklėjimas. Manau, tai ir yra tas raktas, 
kuris pradėjus neleidžia darbo atlikti bet kaip 
ar numesti jo nepabaigus.

- Kuri iš tavo veiklų yra geriausia sa-
viraiška?

- Manau, kad visos veiklos po truputį for-
muoja žmogų, lipdo jo asmenybę. 

- Kas tau teikia gyvenimo pilnatvę? 
- Buvimas su savo artimaisiais. Jų dabar 

pagausėjo. Tai ne tik mano tėvai, sesuo, sene-
lis, bet ir nuostabi sužadėtinio šeima. Visada 
jaučiu jų palaikymą, nuoširdumą, geranorišku-
mą. Todėl pilnatvę jaučiu tada, kai jiems viskas 
gerai ir kai galiu su jais būti, bendrauti.

Gyvenimo dovanas 
reikia priimti su 
džiauGsmu

net ir iš prastokos 
patirties Gauni 
pamoką

mano metai -  
mano turtas
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„Labai džiaugiuosi, kad pagaliau ryžomės 
išeiti iš komforto zonos, surizikavome ir savo 
darbus parodėme pasauliui, - dalyvavome di-
džiulėje tarptautinėje vestuvinių ir proginių 
suknelių parodoje, kurioje susirenka kūrėjai 
bei gamintojai iš visos Europos. Mums tai 
labai atsakingas ir rimtas žingsnis“, - sakė 
„Tiulio fėjos“ įkūrėja bei vadovė. 

Pasak Viktorijos, sunkiausia užduotis jai bu-
vo nuspręsti, kokie suknelių modeliai verti tarp-
tautinės parodos. „Parodai atrinkau 27 skirtingas 
sukneles, nes norėjau pristatyti ir parodyti tik 
tas, kurios labiausiai atspindi „Tiulio fėjos“ brai-
žą - ilgas, lengvas, dekoruotas įvairiais rankų 

darbo nėriniais. Norėjau parodyti, kad nuotakos 
suknelė nebūtinai turi būti pieno baltumo, todėl 
sąmoningai rinkausi ne baltas, bet kremines, 
kapučino spalvos. Dalis modelių, kuriuos vežė-
me į parodą, galima sakyti, yra tapusios „Tiulio 
fėjos“ klasika - pagal juos sukneles klientėms 
siuvame jau daug metų. Žinoma, vežėme ir vi-
siškai naujų suknelių modelių. Įdomiausia tai, 
kad daugiausia populiarumo sulaukė būtent kla-
sika tapusios mūsų suknelės”, - sakė dizainerė. 

Išskirtinumą ir originalumą vertinanti 
V.Jakučinskaitė atkreipė dėmesį, kad dauguma 
parodoje dalyvavusių dizainerių bei gamintojų 
niekuo neišsiskyrė. „Buvo stendų, kurie pri-
statė šimtus ir net tūkstančius suknelių, turė-
jo įsirengę savo podiumus, profesionalias ma-
nekenes, o mes pristatėme tik 27 sukneles, 
tad palyginti su bendru kontekstu, tikrai bu-
vome labai maži. Todėl reikėjo pasistengti, kad 
atkreiptume praeivių dėmesį. Ir mums pavyko, 
nes išsiskyrėme originalumu ir vizualiniais 
sprendimais - baldai, gyvos gėlės, profesiona-
liomis nuotraukomis dekoruotos stendo sienos 

traukė praeivius ir sulaukė daug dėmesio bei 
komplimentų. Savo stendą pavertėme mažu 
jaukiu butiku. Didžioji dauguma vestuvinių 
suk nelių gamintojų bei salonų pristatė stan-
dartinius ir senamadiškus modelius. Todėl 
„Tiulio fėjos“ stende apsilankę parodos dalyviai 
žavėjosi mūsų suknelių modeliais, sakė, kad 
jie šiuolaikiški, originalūs, o stilius įdomus ir 
išskirtinis. Tai, ką pristatė kiti gamintojai, mes 
pristatėme jau prieš dešimt metų. Todėl gali-
ma sakyti, kad žengiame koja kojon su aukš-
tąja mada ir garsiausiais pasaulio dizaineriais. 
Mūsų suknelės skirtos didžiųjų miestų žmo-
nėms, kurie seka mados tendencijas”, - paro-
dos įspūdžiais dalijosi Viktorija.

Parodoje Vokietijoje dalyvavusios V.Jakučins-
kaitės kūryba sužavėjo didžiųjų Europos miestų 
vestuvinių suknelių salonų atstovus. Netrukus 
juose bus prekiaujama „Tiulio fėjos“ suknelė- 
mis - sutartys jau sudarytos, belieka tik išsiųsti 
užsakymus. Tai tik pirmas sėkmingas žingsnis. 
Viktorija ir Vitalijus jau planuoja savo kūrybą 
pristatyti ir kitose tarptautinėse parodose.

veidai

V.Jakučinskaitė  
sulaukė tarptautinio pripažinimo

Dizainerė VIKTORIJA JAKUČINSKAITĖ (35) kartu su vyru ir verslo partneriu Vitalijumi 
Jančenkovu kiekvienais metais aplanko po kelias tarptautines vestuvių parodas, kurios 
vyksta Niujorke, Paryžiuje, Barselonoje ir kituose pasaulio miestuose, o šiemet ir  
patys ryžosi žengti pirmą žingsnį į tarptautinę rinką. Praeitą savaitę tarptautinėje  
Diuselfordo vestuvinių suknelių parodoje „Interbridge 2017“ dizainerės prekės ženklo 
„Tiulio fėja“ kūryba sulaukė išskirtinio dėmesio ir pripažinimo.
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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veidai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

žvaigždė rekomenduoja

Top 3
„Laisvalaikis“ pristato naują rubriką,  
kurioje žinomi žmonės kaskart reko-
menduoja atrasti ir išbandyti vis kažką 
naujo - jų pamėgtus užsiėmimus, kny-
gas, filmus, maistą, kelionių kryptis ar 
laisvalaikio praleidimo būdus. Šį kartą 
„Laisvalaikio“ taikinyje - kulinarinių 
knygų ir TV laidų vedėja BeaTa NichoL-
soN (37). Ji išrinko tris vietas Lietuvoje, 
kurias rekomenduoja aplankyti visiems, 
ieškantiems ko nors naujo.

Dzūkija
„Šis kraštas yra nepakartojamas ir 

nuostabus. Ypač patogu vilniečiams, 
nes gražiausios vietos pasiekiamos ran-
ka. Nuvykus į Dzūkiją, būtina aplan-
kyti Marcinkonis. Ten yra puikus pa-
žinimo takas. Prie ežero įsikūręs toks 
vadinamasis Bobų krantas, kur labai 
smagu paiškylauti. Rekomenduoju ap-
lankyti senovinės bitininkystės muzie-
jų. Tai viena iš tokių krypčių, kurią 
pasirinkęs tikrai nenusivilsi“.

Plungė
„Plungėje būtina aplankyti Ogins-

kio dvarą, ten esanti Plungės biblio-
teka, matyt, pati gražiausia biblioteka 
Lietuvoje. Nuvykus į tą kraštą, reko-
menduoju pasivaikščioti po netoliese 
esantį Žemaitijos nacionalinį parką, 
aplankyti Šaltojo karo muziejų. Jis yra 
labai įspūdingas tiek lietuviams, tiek 
užsieniečiams“.

2

Kaunas
„Mėgstu Kauną, o ir pasiekti su 

traukiniu jį labai paprasta ir patogu. 
Šis miestas turi nuostabų senamiestį, 
vietų, kurias galima aplankyti - par-
duotuvių, butikų, kavinukių, pasižval-
gyti po tarpukario architektūros pavel-
dą. Kaune yra daug puikių restoranų. 
Be to,  šis miestas nestokoja ir gamtos, 
todėl įtiks kiekvienam“.

Kelionės Lietuvoje
pagal Beatą nicholson
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apdovanojimai

Metų geriausias studento darbas 
„Sidabrinės gervės kiaušinis“

„Kalnai Kalnai“ (rež. Marija Stonytė, lMTa 
darbo vadovė Giedrė Beinoriūtė)

Metų geriausias profesinės meistrystės 
darbas

Uljana KiM - už bendros gamybos su Estija ir 
latvija filmo „apsimetėliai“ (rež. Vallo Toomla), 
už filmo su latvija „Pelenų sanatorija“ (rež. Davis 
Simanis) ir lietuvių ilgametražio vaidybinio kino 
filmo „Senekos diena“ (rež. Kristijonas Vildžiūnas) 
prodiusavimą.

Metų geriausias montažo režisieriaus darbas

EMiliS VėlyViS ir PaUliUS ZaVaDSKiS
(„Zero iii“)

Metų geriausias dailininko darbas

GaliUS KličiUS („Senekos diena“)

Metų geriausias kompozitoriaus darbas

DEniS ZUjEV „FUSEDMarc“, EGlė SirVyDyTė, 
jUrGa ŠEDUiKyTė „MixTaPE clUB“ („Kaukai“)

Metų geriausias operatoriaus darbas

aUDriUS KEMEžyS („Moteris ir ledynas“)

Metų geriausias antraplanis aktorės  
vaidmuo

GElMinė GlEMžaiTė („Šventasis“)

Metų geriausias antraplanio aktoriaus 
vaidmuo

ValEnTinaS KrUliKoVSKiS („Šventasis“)

Metų geriausias aktorės vaidmuo

GaBija jaraMinaiTė („amžinai kartu“)

Metų geriausias aktoriaus vaidmuo

MariUS rEPŠyS („Šventasis“)

Metų geriausias scenarijus

anDriUS BlažEVičiUS, Marija KaVTaraDZė
ir TEKlė KaVTaraDZė („Šventasis“)

Metų geriausias režisieriaus darbas

anDriUS BlažEVičiUS („Šventasis“)

Metų geriausias animacinis filmas

„KaUKai“ (rež. Gediminas Šiaulys)

Metų geriausias dokumentinis kino filmas

„MoTEriS ir lEDynaS“ (rež. audrius Stonys)

Metų geriausias trumpametražis vaidybinis 
filmas

„MoTinoS DiEna“ (rež. Kamilė Milašiūtė)

Metų geriausias bendros gamybos kino 
filmas

„aŠ čia TiK SVEčiaS“ (rež. Giedrė žickytė, 
Maite alberdi) - čilės ir lietuvių bendros  
gamybos projektas.

Metų geriausias ilgametražis vaidybinis 
kino filmas

„ŠVEnTaSiS“ (rež. andrius Blaževičius, 
prod. Marija razgutė)

AUKSINĖ GERVĖ 

aktorius VyTaUTaS PaUKŠTė

Publikos pasirinkimas 

„ZEro iii“ (rež. Emilis Vėlyvis)

triumfavo „Šventasis“

apdovanojimų „sidabrinė 
gervė“ laureatai 

Prodiuserė Živilė Gallego 
su vyru Thibaud Gallego

Lengvaatletė 
Airinė Palšytė

Aktorius Marius Jampolskis 
su žmona Renata

Geriausias metų aktorius 
Marius Repšys

Geriausia metų 
aktorė Gabija 
Jaraminaitė

14

apdovanojimai

Iškilmingos ceremonijos Vilniaus kongresų 
rūmuose metu išdalytos prestižinės 10-ųjų 
Lietuvos kino apdovanojimų „Sidabrinė 
gervė“ statulėlės ir paskelbti laureatai. Pa-
gerbiant iškiliausius šių metų kino kūrėjus 
įteikta rekordiškai daug - net 19 „gervių“. 
Kam jos atiteko, sprendė Lietuvos kino aka-
demijos nariai. Daugiausiai apdovanojimų 
pelnė kino teatruose tik rudenį pasirody-
siantis Andriaus Blaževičiaus filmas „Šven-
tasis“ - iš 11 nominacijų nugalėjęs net 6 
kategorijose. Didžiausios kino šventės Lie-
tuvoje nepraleido gausus būrys kino kūrėjų, 
žinomų kultūros, pramogų, verslo ir politi-
kos pasaulio atstovų.  

Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

„Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose

Aktoriai Indrė Patkauskaitė 
ir Tomas Rinkūnas

Muzikantas Vilius Alesius  
su žmona aktore  
Egle Driukaite-Alesiene

Kūrybinė 6 statulėles pelniusio filmo „Šventasis“ komanda: scenarijaus autorės 
Marija ir Teklė Kavtaradzės, geriausia antraplanė aktorė Gelminė Glemžaitė, 

režisierius Andrius Blaževičius,  
prodiuserė Marija Razgutė
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apdovanojimai

Aktorės Elžbieta ir 
Emilija Latėnaitės

Aktorė Valda Bičkutė

Modelis Karolina 
Toleikytė

Aktoriai ir 
televizijos laidų 
vedėjai Mantas ir 
Indrė Stonkai

Modelis Karolina Mechino 
su vaikinu Jonu Misevičium

Aktoriai Kęstutis Jakštas  
ir Viktorija Streiča

Aktorė Ieva Andrejevaitė
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Gerumo kodas

Vakaras po žydinčiomis liepomis 
Pažaislio vienuolyne įsikūręs svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ autentiškose ir unikaliose 
erdvėse surengė labdaros vakarą, kurio metu surinktos lėšos skiriamos Vilijampolės socialinės 
globos namų (Apuolės neįgalių vaikų centro) lauko žaidimų aikštelei įrengti. Šiuo metu toje 
vietoje - tuščia pieva. Tikimasi, kad dėl žmonių gerumo pieva sužydės, o vaikai galės  
džiaugtis vaikiškais malonumais - sūpuoklėmis, dviratukais, paspirtukais... Labdaros vakarą 
organizavęs „Monte Pacis“ vaišino savo šefo Roko Vasiliausko vaišėmis, B.Dvariono muzikos 
mokyklos auklėtiniai ir atlikėja Laura Baronaitė pamalonino atliekamais kūriniais, o dizainerė 
Audronė Bunikienė pristatė naujausią kolekciją „La dolce Vita!“. 
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Labdaringo vakaro viešnios
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Svetingumo komplekso „Monte Pacis“ vadovė  
Indra Ramanauskienė ir „Respublikos“ leidinių“ 
grupės komercijos direktorė Gitana Markovičienė

Modelių agentūros 
vadovė Jolanta 

Sadauskienė

19

Svetingumo komplekso „Monte Pacis“ 
valdytoja Indra raManauSkIenė -
viena iš tų, kurios širdyje gimė idėja 
įrengti apuolės neįgalių vaikų centro  
lauko žaidimų aikštelę. Ir tai ne  
vienintelis gerumo projektas,  
prie kurio ji prisideda... 

- Jūsų vadovaujamas „Monte Pa-
cis“ įsikūręs ypatingoje vietoje - Pa-
žaislio vienuolyne. Tokia išskirtinė 
vieta jus įkvepia geriems darbams?

- Galbūt. Viskas gyvenime vyksta 
dėsningai. Turbūt ne šiaip sau aplinkybės 
taip susiklostė, kad jau 5 metus vado-
vauju „Monte Pacis“. Esu įsitikinusi, kad 
Pažaislį myli ir brangina visi lietuviai, - 
tokios vietos visuomet asocijuojasi su 
tauresniais, dvasingesniais dalykais. Iš 
tiesų, „Monte Pacis“ vyksta daug kon-
certų, privačių švenčių, renginių, norisi, 
kad žmonės švęstų gyvenimą kaip galima 
dažniau, o dar geriau, kad švęsdami pri-
sidėtų prie gerų darbų. 

- Tai jau ne pirmasis labdaringas 
„Monte Pacis“ ir jūsų organizuoja-
mas labdaros renginys?

- Aš asmeniškai, taip pat ir „Monte 
Pacis“ esame socialiai aktyvūs. Jau ne vie-
nus metus bendradarbiaujame su Maltos 
ordinu, Vytauto Kernagio fondu „Gėrio 
menas“, globojame Kauno Petrašiūnų vai-
kų dienos centrą, kelias Panemunės globos 
namų vaikų grupes, taip pat vaikų dienos 
centrus, bendradarbiaujame su sakralinės 
muzikos projektais... Šiemet su dar kelio-
mis moterimis, kurios remia Apuolės vai-
kų namus, pagalvojome, kad vaikams reikia 
padovanoti paprastų dalykų, kuriais gali 
džiaugtis kiti vaikai: žaidimų aikštelė, dvi-
ratukas, paspirtukas, sūpuoklės. Tam rei-
kia maždaug 5 tūkst. eurų. Nutarėme su-
rinkti lėšų, tačiau garsiai apie tai neprabilus 
vargu ar kas į šią problemą atkreips dėme-
sį. Todėl tikiuosi, kad renginys „AL FRES-
CO po žydinčiomis Pažaislio liepomis“ bus 
puiki pradžia. Galbūt ir tie, kurie renginy-
je nedalyvo, padovanos vaikams dviratį ar 
prisidės aukodami pinigų į tam skirtą sąs-
kaitą. Labai raginu visus asmeniškai per-
žiūrėti lauko pramogų inventorių - galbūt 
kažkuo tiesiog nebesinaudojate. Ir tam ne-
reikia net jokio fondo - galima tiesiog nu-
vežti ir perduoti darbuotojams. Žinoma, 
galite atvežti mums, mes perduosime.

- Ar noriai lietuviai prisideda prie 
gerų darbų? 

- Visaip būna. Tačiau negalima skųstis 
dėl abejingumo ar visiško ignoravimo. 
Galbūt Pažaislis savaime duoda impulsą 
aukoti, daryti gera. Prie gerumo žmonės 
gali prisidėti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, 
„AL FRESCO po žydinčiomis Pažaislio 
liepomis“ šventėje vieni aukojo pinigų, 
kiti prie renginio prisidėjo savo darbu: juk 
renginiui reikia vedėjo, apšvietėjo, įgar-
sintojo ir kitų, be kurių renginys nebūtų 
įvykęs. Neretai, planuojant vieną renginį, 
gimsta mintis apie naują. Norinčiųjų pri-
sidėti ratas plečiasi. Kuo daugiau tokių 
gerumo lempučių danguje uždegsime, tuo 
bus šviesiau gyventi. Kuo daugiau minčių 
ir idėjų turėsime, tuo daugiau jų įgyven-
dinsime ir prisidėsime prie gerumo. Dė-
koju renginio partnerėms - Jolantai Sa-
dauskienei, Ingai Budrienei, Audronei 
Bunikienei. Taip pat renginio B.Dvariono 
muzikos mokyklos atlikėjams, atlikėjai 
Laurai Baronaitei, renginio vedėjui Viliui 
Kaminskui, UAB „RMI muzikos servisas“ 
ir, žinoma, ypač - savo kolegoms, „Monte 
Pacis“ darbuotojams.

n AukoTi gAliTe 
Moterų klubas „Ad astra kaunas“, 
mokėjimo anotacija „Al fresco“,  
sąsk. Nr. lT04 7300 0101 2116 6176. 

Gerumo kodas

Mini interviu 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Modelių agentūros 
vadovė Jolanta 

Sadauskienė
Renginių organizatorė 
Inga Budrienė

Dizainerė Audronė  
Bunikienė su dukromis



 ŽvaigŽdės

AlAs PAčinAs (Al Pacino, 77)
Kultinis aktorius AlAs PAčinAs visada svajojo apie 
sūnų. Jo svajonę įgyvendino aktorė ir dainininkė Beverli 
D’Andželo (Beverly d’Angelo), 2001 m. sausio 25-ąją 
pagimdžiusi dvynius - Entoną Džeimsą (Enton James) 
ir Oliviją Rouz (Olivia Rose). Gimdymas buvo tikras 
49 metų Beverli žygdarbis: dėl savo mylimojo ji ryžosi 
dirbtinio apvaisinimo procedūrai, kuri buvo ilga ir  
kankinama. Beveik visą nėštumo laiką aktorė turėjo  
gulėti lovoje, reguliariai gaudama hormonų preparatų 
injekcijas. sunkiai „pratempusiai“ iki 36 nėštumo 
savaičių aktorei buvo atliktas Cezario pjūvis.

selinA Dion (Celine Dion, 49)
Po kelerių metų nepavykusių bandymų susilaukti 
vaikų dainininkė sElinA DiOn 2000 m. pradžioje 
gydėsi reprodukcinės medicinos klinikoje niujorke. 
Apvaisinimas mėgintuvėlyje pavyko ir jau 2001 m. 
sausį žvaigždei ir jos sutuoktiniui gimė pirmagimis. 
2010 m. pavasarį s.Dion dar kartą pasinaudojo šia 
procedūra ir ėmė lauktis dvynukų. nėštumas buvo 
sunkus, moteriai grėsė persileidimas. Dvyniai,  
kurie buvo pavadinti Edžiu (Eddy) ir nelsonu  
(kompozitoriaus Edžio Marnėjaus (Eddy Marnay) ir 
buvusio PAR prezidento nelsono Mandelos garbei), 
gimė pirma laiko, atlikus Cezario pjūvį.

DžulijA RobeRts (Julia Roberts, 49)
2004 m. visas pasaulis sužinojo, kad „graži moteris“ DžuliJA 

ROBERts laukiasi dvynukų. Aktorė ir jos vyras, operatorius Denis 

Moderis (Danny Moder) prisipažino, kad ilgai lauktas nėštumas - 

sėkmingos dirbtinio apvaisinimo procedūros rezultatas. netrukus 

po šios džiaugsmingos žinios Džulija per savo draugės Opros Vinfri 

(Oprah Winfrey) televizijos šou pareiškė, kad jiedu su vyru svarstė 

įvairiausius variantus, net įvaikinimo ir pakaitinės motinos. Po 

pusmečio nėščia aktorė vėl apsilankė televizijos šou ir visai šaliai 

paaiškino, kad „dvynukai elgiasi labai gražiai, žaidžia vienas su kitu, ir, 

nors dar neatkeliavo į šį pasaulį, jau rodo savo charakterius“.  

išnešioti porelę pasirodė nelengva. Dž.Roberts teko atsisakyti dalyvauti 

dviejų naujų filmų reklamos kampanijoje. Bet ir tai nepadėjo -  

gerokai pirma laiko prasidėjo sąrėmiai ir aktorei teko gultis į ligoninę.  

O gimė vaikai keturiomis savaitėmis anksčiau - 2004 m. lapkričio 28 d. 

37 metų Dž.Roberts pagimdė mergaitę Heizel Patrisiją (Hazel Patricia) 

ir berniuką Finėjų Volterį (Phinnaeus Walter).
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Dženifer lopes (Jennifer Lopez, 47)
Dainininkė, aktorė ir šokėja Dženifer Lopes 2008 m. 
vasarį pagimdė dvynukus - MaksiMiLijaną DeiviDą 
(Maximilian David) ir eMą MeribeL (emme Maribel). 
vaikų tėvas - trečiasis žvaigždės sutuoktinis, amerikoje 
žinomas dainininkas Markas entonis (Marc anthony), už 

kurio ji ištekėjo po sunkaus ir skandalingo išsiskyrimo su 
aktoriumi benu afleku (ben affleck). Tačiau „gyvenimo 
gėlės“ nepadėjo išsaugoti atlikėjų šeimos. Gimus  
dvy niams, Dž.Lopes suprato, kad ištraukęs ją iš baisios 
depresijos po beprotiško romano su b.afleku, Markas 

entonis - visai ne tas vyras, kuris jai reikalingas. Šeimoje 
prasidėjo konfliktai ir skandalai. po septynerių santuokos 
metų Markas padavė skyryboms, o Dženifer jį greitai 
pakeitė jaunu šokėju kasperu smartu (Casper smart), o dar 
vėliau - sportininku aleksu rodrigesu (alex rodriquez).
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

DžorDžas Klunis 
(George Clooney, 56)
Šių metų birželio 6-ąją pasaulyje pasklido  
sensacinga žinia - Holivudo superžvaigždė DžorDžas 

Klunis tapo tėvu, ir net iškart dviejų vaikų. Berniuką 

aleksandrą (alexander) ir mergaitę Elą (Ella) pagimdė 

aktoriaus žmona, advokatė amal Kluni (amal 
Clooney, 39). Vaikai išvydo pasaulį amal gimtajame 

londone, kur visą mėnesį nepasitraukdamas budėjo 

ir Dž.Klunis. Dar prieš keletą metų mažai kas tikėjo, 

kad Holivudo megažvaigždė kada nors ves, juolab 

susilauks vaikų, juk po vienintelės nesėkmingos 
santuokos Dž.Klunis pareiškė, kad daugiau niekada 

nesituoks. Pagrindinio Holivudo širdžių ėdiko romanai 

su aktorėmis, modeliais ir sportininkėmis vis patirdavo 

fiasko, ir nauja santuoka visiems, įskaitant jį patį, 

atrodė neįsivaizduojama. Viskas pasikeitė 2013-aisiais, 

kai dalyvaudamas viename humanitariniame projekte 

Džordžas sutiko amal alamudin (amal alamuddin). 

Poros vestuvės įvyko 2014 m. rugsėjo 27-ąją 
Venecijoje.

anDželina Džoli (Angelina Jolie, 42)
Kad Holivudo aktorė anDžElina Džoli nuo BrEDo Pito (Brad Pitt) 
laukiasi dvynukų, sužinota 2008 m. pradžioje. aktorė gimdė nicos 
(Prancūzija) klinikoje: liepos 12-ąją po Cezario pjūvio pasaulį išvydo  
dvyniai - berniukas noksas leonas (Knox leon) ir mergaitė Vivian 
maršelin (Vivienne marcheline). iki jų Holivudo žvaigždės, kurios dabar 
kaip tik skiriasi, augino dar keturias atžalas - biologinę dukterį Šailo 
nuvel (shiloh nouvel) ir tris andželinos įvaikius, kuriuos įsivaikino ją 
vedęs B.Pitas. andželina spėja, kad dvynukų jį susilaukė per vaidmenį 
K.istvudo trileryje „laumės vaikas“, kuriame jos herojė ne tik netenka 
vienintelio vaiko, bet ir patenka į psichiatrijos kliniką. „stengiausi 
atsiriboti, nusiplauti nuo savęs šį košmarą, bet vis giliau klimpau į savo 
herojės išgyvenimus. matyt, pasąmonėje man norėjosi kompensuoti 
šią netektį, nes vis tiek negalėjau atsikratyti pojūčio, kad aš, o ne mano 
herojė neteko vaiko. ir manyje kažkas atsišaukė į ne mano skausmą, ir... 
per vidurį filmavimo pasijutau nėščia“, - pasakojo a.Džoli.
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Meraja Keri (Mariah Carey, 47)
Gimę dvynukai nepadėjo išsaugoti šeimos ir mErajai 
KEri bei jos vyrui nikui Kenonui (nick Cannon). 
Dukra monro (monroe) ir sūnus moroKanas 
sKotas (moroccan scott) pasaulį išvydo 2011 m. 
balandį los andžele. meraja ir nikas susipažino  
2008 m. filmuojant jos klipą, ir jau po mėnesio  
audringas romanas baigėsi vestuvėmis. Dainininkė 

prisipažino, kad santuokai „sutvirtinti“ jiems reikia vaikų, 
o gimus vaikams pareiškė, kad jų su niku sąjunga -  
„amžiams“. tačiau neilgai trukus virš muzikantų 
sąjungos ėmė tvenktis juodi debesys. meraja bandė 
išsaugoti šeimą dėl vaikų, net nepaisydama vyro 
neištikimybės, bet paskui vis dėlto ryžosi skirtis.  
Vaikai liko gyventi su motina.
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Irina Šeik vėl žavėjo 
stulbinama figūra

Supermodelis IrIna ŠeIk (Irina Shayk, 31) neseniai 
žygiuodama Kanų kino festivalio raudonuoju kilimu visus 
vėl žavėjo stulbinama figūra, nors po dukrelės gimimo 
buvo praėję tik keletas mėnesių. Jaunajai mamytei, pa-
sipuošusiai „Versace“ šilko suknele, Kanuose nereikėjo 
nerimauti dėl namie paliktos dukrelės - su kovo 21-ąją 
gimusia Lėja diu Sein (Lea de Seine) liko jos tėvas ak-
torius BredLiS KuperiS (Bradley Cooper, 42).

Bene paslaptingiausia pora vadinami i.Šeik ir B.Ku-
peris, itin saugantys savo asmeninį gyvenimą, susitiki-
nėti pradėjo prieš keletą metų, o 2015-ųjų lapkritį  
B.Kuperis persikraustė į irinos Šeik namus Niujorke.
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StiliuS

Šios vasaros tendencijos - gėlėtos suknelės ir aksesuarų gausa - ryškiai  
atsispindėjo ir ant aukštosios mados podiumo. Paryžiuje pristatytos Džordžo 
Hobeikos (Georges Hobeika) kolekcijos 2017-ųjų vasarai suknelės buvo tiesiog 
nusėtos gėlėmis. Karpytos, siuvinėtos, puoštos brangakmeniais gėlės puošė 
beveik visus modelius, dauguma kurių buvo prabangios vakarinės suknelės. 
Gėlių motyvai - ryškūs ir aksesuaruose. Jų, kaip pataria dizaineriai, šią vasarą  
nereikia vengti, nes galioja taisyklė - kuo daugiau ir įvairesnių, tuo geriau.

Va
sa

ro
s s

til
ius

: k
ar

ali
au

ja 
gė

lės
 ir 

ak
se

su
ar

ai

  laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  1 6 25

StiliuS

Tarp vasaros tendencijų - 
permatomi, apatinius 
atidengiantys audiniai 

EPA-Eltos nuotr.

Suknelės nusėtos 
įvairiausiais žiedais

Šio sezono 
tendencija - 
aksesuarų gausa

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Grožio paletė

● Nebūtina vežtis daugybės higienos prie-
monių, pasinaudokite tomis, kurios vieš-
bučių svečiams duodamos nemokamai. 
Daugumos viešbučių vonios kambaryje 
yra šampūno, kondicionieriaus, dušo gelio 
ir dantų pastos. Rekomenduojama pasiim-
ti tik dezodorantą ir jūsų plaukams tin-
kamą šampūną, nes esantis viešbutyje 
gali netikti jūsų plaukų tipui.

● Vienas svarbiausių dalykų atostogų kosme-
tinėje - apsauginės priemonės nuo sau-
lės su SPF (saulės apsaugos faktoriumi). 
SPF yra matavimo sistema, kuri apibrėžia, 
kiek laiko saulės filtras apsaugo odą nuo 
ul tra violetinių saulės spindulių (pvz., SPF 15 
reiškia, kad priemonė odą apsaugo maždaug 
150 min., SPF 30 - maždaug 300 min. ir pa-
našiai. Po nurodyto laiko tarpo arba maudy-

nių priemone reikėtų pasitepti iš naujo. Kre-
mas SPF 15 blokuoja maždaug 93 proc. UVB 
spindulių patekimą į odą. Kremas SPF 30 
blokuoja 97 proc. Kremas SPF 50 blokuoja 
99 proc.). Nepamirškite, kad priemonės tau-
pyti nereikia - užsitepus per plonu priemo-
nės sluoksniu nebūsite tinkamai apsaugoti. 
Nepakenktų ir priemonė su SPF plaukams.

● Labai svarbu veido valymas, tad pasiimki-
te gerą prausiklį arba micelinį vandenį, 
kuris atliks pienelio ir toniko vaidmenis. 
Vasarą geriausia naudoti priemones, kurių 
sudėtyje nėra muilo ir alkoholio. Veidą 
plaukite ne šaltu, o kambario temperatū-
ros vandeniu. 

● Neišsiversite ir be drėkinamojo kremo. 
Šiltuose, egzotiškuose kraštuose organiz-
mas patiria stresą, todėl neeksperimen-

tuokite ir neimkite priemonių, kurių ne-
sate išbandžiusi. Vasarai skirtas vasaros 
dieninis kremas turi būti lengvas, drėki-
nantis ir apsaugantis nuo žalingo saulės 
spindulių poveikio. Pravartu įsimesti ir 
drėkinamąjį losjoną kūnui. 

● Per atostogas dažniausiai nereikia daug 
dekoratyvinės kosmetikos, verčiau dides-
nį dėmesį skirti odos priežiūrai. Makiažas 
karštą dieną gali nutekėti ir dar labiau sau-
sinti ir taip nuo saulės išsausėjusią odą. Į 
kelioninę kosmetinę įsimeskite tik vande-
niui atsparų blakstienų tušą, kuriuo sai-
kingai paryškinsite akis, bei lūpų dažus 
ar dar geriau lūpų balzamą su apsauga nuo 
saulės. Jei neketinate dalyvauti vakarėlyje 
ar renginyje, makiažo pagrindo tikrai ne-
prireiks - subtiliai įdegusi veido oda ir taip 
atrodo puikiai. Vargu ar atostogaudamos 
šiltuose kraštuose pasigesite ir kitų deko-
ratyvinės kosmetikos priemonių.

Atostogų kosmetinė
Kelionės dažniausiai sujaukia įprastus grožio puoselėjimo ir priežiūros ritualus. 
Atostogaudami visų turimų priemonių į lagaminą nesutalpinsite, be to,  
jų greičiausiai ir neprireiks. Ką būtina pasiimti su savimi vykstant atostogų? 

neeksperimentuokite 
ir neimkite 
priemonių, kurių 
nesAte išbAndžiusi
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Grožio paletė

grožio štrichai
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Garsus modelis ir prekės ženklo „SbyS“ įkūrėja  
Simona Starkutė (31) dekoratyvine kosmetika 
nepiktnaudžiauja ir mieliau investuoja į odos bei  
plaukų priežiūros priemones. Ji atskleidė, kokią  
priemonę rekomenduoja išbandyti.

Savo koSmetinėS neįSivaizduoju be

veido serumo, prausiklio ir drėkinamojo kremo. 

dekoratyvinė koSmetika

nėra mano kasdienybė. Esu linkusi patausoti savo odą, blaks-
tienas, tad dažausi tik esant progai, kai einu į kokį nors ren-
ginį ar laukia svarbus susitikimas. Be to, makiažo valymas 
nėra mano mėgstamas ritualas, vakare mieliau tiesiog nusi-
prausiu veidą, pasitepu kremu ir einu miegoti. 

maloniauSia procedūra

veido masažas. Jis tinka skirtingiems odos tipams, suaktyvi-
na kraujotaką, o po procedūros atsigauna ne tik oda, bet ir 
pati būnu visapusiškai pailsėjusi. Be to, procedūra nėra labai 
brangi, tad prieinama visoms. Žinoma, piktnaudžiauti ne-
reikia, pakanka ir vieno masažų kurso per metus. Galbūt 
masažo poveikis ne toks ilgalaikis kaip mano išbandytos me-
zoterapijos ar kitų adatinių procedūrų, tačiau jos nėra nei 
tokios malonios, nei tokios tinkamos mano odai. Galbūt man 
dar nereikia tokių intensyvių priemonių. 

odoS priežiūroS priemoneS

nuolat keičiu ir darau tai tikslingai. Esu įsitikinusi, kad priemo-
nę panaudojus tam tikrą laiką oda prie jos pripranta ir jos povei-
kis susilpnėja. Taigi priemones kaitalioti ir kiek paeksperimen-
tuoti netgi reikia. Taip pat keičiu šampūnus ir plaukų kaukes. 
Juokauju, kad esu reklamos auka, nes jei pažįstama rekomenduo-
ja kokią nors priemonę, įsigyju pabandyti. Netgi turiu atskirą 
spintelę, kur kosmetikos atsargų esu sukaupusi porai metų. 

Grožio atradimaS

„Greenas“ plaukų kaukė. Nuo saulės, džiovintuvo, garinių pir-
čių ir netinkamų priemonių mano plaukai buvo labai pavargę, 
išsausėję. Kai specialistai man pasiūlė išbandyti šią kaukę, 
nemaniau, kad ji gali daryti stebuklus, tačiau dėl šios priemo-
nės mano plaukai sustiprėjo, yra pamaitinti ir apsaugoti. Net 
po kelių plovimų kaukės poveikis išlieka. Iš tiesų labai retai 
naudoju džiovintuvą, dažniausiai leidžiu plaukams išdžiūti 
savaime, tačiau naudojant kitas priemones jie buvo linkę veltis, 
o panaudojus „Greenas“ kaukę jie išdžiūva tiesesni, glotnesni 
ir man nebereikia naudoti tiesintuvo. Manau, kad šią priemo-
nę naudosiu ilgai ir rekomenduoju kitoms. Įsitikinau, kad 
verta rinktis kokybiškus nišinius produktus, kurie tinka mano 
plaukams ir neretai yra veiksmingesni už brangiai kainuojan-
čias žinomiausių pasaulio prekių ženklų priemones.

kvepalų

turiu nemažai, tačiau išskirčiau pora kvapų. Jau maždaug 7 
metus mano mėgstamiausi vakariniai kvepalai - FREDERIC 
MALLE „Portrait of the Lady“. Dieną renkuosi ne tokį inten-
syvų kvapą - KILLIAN „Good Girl Gone Bad“. Jei moteris 
nori būti pastebėta ir sulaukti daugybės komplimentų, šie kve-
palai - puikus pasirinkimas.

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

D
ra

bu
ži

ai
 ir

 fo
to

gr
af

ija
: „

Sb
yS

“



28 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  1 6

Didžiausias Europoje  
japoniškas sodas

Didžiausią Europoje - 16 hektarų - uži-
mantį Japonišką sodą Kretingos rajone kuria 
meistras iš Japonijos Hadžimė Vatanabė (Ha-
jime Watanabe) ir gydytojas Šarūnas Kas-
mauskas. Plynoje vietoje sužydėjo sakuros, 
erdvę papuošė tūkstančiai bonsų medelių, 
akmenų sodas, tvenkiniai.

Sodas kuriamas pagal senąsias japoniško 
sodo tradicijas, atkartojant natūralią gamtą 
ir siekiant subalansuotos visumos. Pasak 
savininkų, iki šios dienos atlikta apie treč-
dalis sodo kūrimo darbų. Aštuntus metus čia 
rengiamas ypatingą lankytojų dėmesį pelnęs 
japoniškas festivalis, kurio metu surinktos 
lėšos skiriamos tolesniam sodo vizijos įgy-
vendinimui.

Gidas

Joninės japoniškai

Mažučių kaime Kretingos rajone įsikūręs 
Japoniškas sodas jau dešimtį metų  
puoselėja lietuvių pagonybės ir japonų 
šintoizmo įkūnytą pagarbą ir meilę  
gamtai ir kviečia muzika, šokiais ir  
ritualais pasitikti vasaros saulėgrįžą.  
Birželio 24-25 dienomis Japoniškame  
sode vyksiančio 8-ojo japoniško festivalio 
ypatingasis svečias - mušamųjų  
grupė „Dadadadan Tenko“ iš Osakos.

Japoniškas sodas Kretingos 
rajone Mažučių kaime iš 

paukščio skrydžio
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Magiškas perkusijos užtaisas

Šių metų japoniško festivalio puošmena - iš-
skirtinio stiliaus mušamųjų grupės „Dadadadan 
Tenko“ energija trykštantis perkusijos ir šokio 
šou. Nacionaliniame operos ir baleto teatre šis 
ansamblis vainikuos Vilniaus festivalio renginių 
ciklą, o birželio 24-25 dienomis koncertuos ir 
surengs kūrybines dirbtuves Japoniškame sode.

Japoniškų būgnų grupę „Dadadadan Ten-
ko“ 1987 metais įkūrė japonų šokėjas Isaja 
Mondoris (Isaya Mondori), sujungęs galingą 
būgnų taiko skambesį su šokio elementais.

„Dadadadan Tenko“ yra modernaus meno 
kolektyvas, savo pasirodymuose derinantis tra-
dicinę Japonijos kultūrą su šiuolaikine. „Todėl 
mes ne tik grojame, bet į savo programas įpi-
name ir įvairių pramoginių bei dramos elemen-
tų“, - sako ansamblio meno vadovas I.Mondo-
ris. Grupės nariai meistriškai groja japoniškais 
būgnais ir kitais tradiciniais japoniškais instru-
mentais (trijų stygų gitara šamisen, bambukine 
išilgine fleita šinobue ir kt.). Jauni, ekspresyvūs 
ir energingi „Dadadadan Tenko“ atlikėjai kvie-
čia leistis į muzikinę kelionę, kurios pagrindi-
niai herojai - ritmas ir judesys, perteikiantys 
įvairias būsenas, nuotaikas, net ritualus. Kon-
certinėje programoje išvysime būgnų, fleitų ir 
ritualinių varpelių garsų lydimą apsivalymo šo-
kį „Gausos ragas“, kuriuo išvaikomos piktosios 
dvasios ir kviečiama laimė; stebėsime japoniš-
kų būgnų ir vakarietiškos perkusijos roko ritmų 
susiliejimą numeryje „Neo-rock“. Teatrališkais 
judesiais, skirtingų grojimo stilių provokacijo-
mis ir „mūšiais“ aštuoni grupės perkusininkai 
pasakos apie džiaugsmą, pyktį ir liūdesį, drąsą 
ir aistrą pasitinkant ateitį. Šį energetinį užtaisą 
papuoš Fu Džicukavos (Fu Jitsukawa) atlieka-
mi išskirtinio grožio šokiai.

Nuo arbatos ceremonijos  
iki sakralinių šokių

Festivalio metu nuo 13 val. lankytojų lauks 
išskirtiniai renginiai - arbatos gėrimo ceremo-
nija, galimybė nusifotografuoti su tradiciniu, 
šiandien jau tik švenčių metu dėvimu vyrų ir 
moterų rūbu kimono, kovos menų aikido ir 
kendo demonstravimas, šindokai kan karatė ir 
beginklės technikos džiudžitso pristatymas.

Vytauto Didžiojo universiteto japonisti-
kos klubas „Hashi“ kvies į popieriaus karpi-

nių kamikirį, talismanų o-mamorį, lankstinių 
iš popieriaus origamį, japoniškų skirtukų, 
berniukų šventės dekoratyvinių karpių koi 
noborį ir vasaros festivalio Tanabatos deko-
racijų gamybos dirbtuves, taip pat kaligrafi-
jos, japoniškų žaidimų pamokas.

Šiemet festivalyje arbatos ceremoniją ves 
Ura-senke mokyklos meistrė Mičiko Šigyda 
(Michiko Shigeeda). Tradicinės japonų kultū-
ros ji mokėsi šeimoje, vėliau studijavo pas iš-
kilius meistrus. Senosios Ura-senke arbatos 
mokyklos 16-osios kartos mokytojas Sen Sou-
šicu (Sen Soushitsu) jai suteikė arbatos cere-
monijos meistrės vardą Soubi. Gyvendama 
užsienyje kartu su vyru, dabartiniu Japonijos 
ambasadoriumi Lietuvoje Tojoejus Šigyda (To-
yoei Shigeeda), meistrė Soubi siekia skleisti 
japonų kultūrą, rengia arbatos ceremonijas ir 
kitus tradicinės kultūros pristatymus.

Arbatos gėrimo ceremonijos esmė - vidinis 
dalyvaujančiųjų ryšys, susikaupimas, apmąsty-
mai, pokalbis su pačiu savimi, su menu, laikantis 
keturių pagrindinių arbatos gėrimo ceremonijos 
principų - harmonijos, pagarbos, švaros ir tylos.

Kamakuroje įsikūrusios Curugaoka Ha-
čimangu šintoistų šventyklos šventikai pa-
kvies stebėti sakralinius šokius mikagurą, 
lydimus imperatoriškųjų rūmų muzikos.

Parengė Ada PAUKŠTYTĖ

Gidas

Joninės japoniškai

8-asis japoniškas festivalis vyks po atviru 
dangumi, žiūrovams sėdint ant žolės, tad lanky-
tojams rekomenduojama prigriebti iškylautojų 
rinkinį, pledų. Siekiant išvengti automobilių 
spūsčių, kviečiama atvykti valandą prieš renginio 
pradžią. Laikas laukiant neprailgs - bus galima 
pasivaikščioti ir pasigėrėti žydinčiu sodu. Gurmanų 
džiaugsmui, festivalio metu veiks japoniška virtuvė.

TAIKO - tradicinė japoniška perkusijos forma 

naudojant didelius būgnus. Sukurti maždaug prieš 

tūkstantį metų, būgnai buvo naudojami norint pelnyti 

dievų ir dvasių prielankumą. Vėliau ši būgnų grupė 

skambėdavo per tradicinius Noh ir Kabuki teatrų 

pasirodymus. Ilgainiui taiko tapo muzikine meno 

forma, jungiančia muzikinį ansamblį ir griežtai 

suderintus judesius. Tokį taiko žinome ir šiandien, o 

išskirtinis jo bruožas - dinamiškas grojimo stilius.

ŠINTOIZMAS - seniausia Japonijos animistinė 
religija. Jos šalininkai garbina gamtą, gamtos 
reiškinius ir juos įkūnijančias dievybes kami. 
Šintoistų mituose kalbama apie gamtos jėgą, 
suteikiančią gyvybę žemei ir lemiančią žmonių 
gyvenimą. Japonai išreiškia savo dėkingumą kami 
jas linksmindami tradiciniais ritualiniais šokiais, 
muzika ir dalyvaudami įvairiuose festivaliuose, 
rengiamuose kiekvienoje Japonijos šventykloje.
Kamakuros miestas yra viena istorinių Japonijos 
sostinių, XII a. tapusi politiniu šalies centru, kai 
įtakingo samurajų klano atstovas Minamotas 
Joritomas (Minamoto Yoritomo) ten įkūrė pirmąją 
karinę vyriausybę - Kamakuros šiogūnatą. 1180 m. 
M.Joritomas pastatė Curugaoka Hačimangu šintoistų šventyklą, skirtą dievui Hačimanui - Minamoto klano ir viso samurajų luomo globėjui. Iškilmėse, skirtose 
naujos šventyklos statybų pabaigai, imperatoriaus 
rūmų muzikantai atliko mikaguros šokius, ir jų 
tradicija tęsiasi iki šių dienų. Curugaoka Hačimangu neprarado savo reikšmės iki šių dienų, ji laikoma 
viena iš šalį saugančių šventyklų. Joje nuolatos 
vyksta įvairios šventės ir scenos menų pasirodymai. 
Per metus ten apsilanko apie 18 milijonų lankytojų.

Bilietų galima įsigyti visose „Tiketos“ kasose  

ir renginio dieną Japoniškame sode.  

www.japangarden.lt

Japoniško festivalio ypatingasis svečias - 
mušamųjų grupė „Dadadadan Tenko“ iš Osakos

Organizatorių nuotr.
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Tikimasi įvairiausių radinių

„Archeologiniai tyrimai užtrunka, iš lėto ka-
sime numatytą plotą ir nuodugniai jį tirsime. 
Bėgant metams ant Gedimino kalno susiforma-
vo nemenkas kultūrinis sluoksnis, tad radinių 
čia gali būti įvairiausių“, - sakė Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus archeologas Valdas Steponaitis.

Ankstyviausių pilies kalno apgyvendini-
mo pėdsakų buvo rasta po Aukštutinės pilies 
rūmų pamatais ir kalno aikštelės šiauriniame 
pakraštyje. Čia buvo aptiktas iki vieno metro 
storio kultūrinio sluoksnio horizontas su 
brūkšniuotąja ir lygiu paviršiumi keramika. 
Tai leidžia teigti, kad žmonės ant Gedimino 
kalno gyveno jau I tūkstantmečio pradžioje. 
Ankstesni archeologiniai tyrimai yra parodę, 
kad galima atsekti nuoseklią kultūrinio 
sluoksnio stratigrafiją nuo brūkšniuotosios 
keramikos iki naujausių laikų sluoksnių.

Hipotezė apie sukilėlių palaikus

Sausio 2-25 d. Gedimino kalno aikštelėje, 
vykdant kalno tvarkybos darbus, Lietuvos na-

cionalinio muziejaus (LNM) archeologų grupė 
atliko archeologinius tyrimus, kurių metu buvo 
aptikti keturių asmenų palaikai. Archeologai 
kelia hipotezę, kad tai galėtų būti 1863-1864 m. 
sukilimo dalyvių kūnai. „Tyrimų metu aptikome 
penkis griautinius kapus, bet pilnai atidengėme 
ir ištyrėme du. Pirmame kape radome vieno 
žmogaus palaikus, o kitas kapas - grupinis, ja-
me rasti trijų žmonių palaikai“, - sausio mėne-
sį sakė Lietuvos nacionalinio muziejaus Vidur-
amžių ir naujųjų laikų skyriaus vyresnysis mu-
ziejininkas, archeologas Arūnas Kalėjus. Ar-
cheologo teigimu, mirusysis buvo palaidotas 
be karsto, apipiltas kalkėmis.

„Pirmajame kape rastas vyras buvo palai-
dotas su drabužiais ir ilgaaule, kelius siekian-
čia, odine avalyne. Drabužiai ir avaly  nė - su-
nykę. Geriau išsilaikė tik aprangos detalės - 
sagos, diržo sagtis, - kurios pagamintos iš 
neorganinių medžiagų. Mirusysis palaidotas 
ant nugaros, ištiestomis kojomis, sprendžiant 
pagal kaulų padėtį - už nugaros surištomis 
rankomis“, - pasakojo archeologas A.Kalėjus. 
Antrajame kape rasti trijų vyrų palaikai, mi-
rusieji taip pat palaidoti be karstų, apipilti kal-

kėmis. „Du mirusieji palaidoti ant nugaros, 
vienas greta kito. Vienas iš jų, sprendžiant 
pagal kaulų padėtį, palaidotas už nugaros su-
rištomis rankomis. Trečias mirusysis aptiktas 
paguldytas ant pilvo, skersai ant pirmųjų dvie-
jų. Tai rodo, jog mirusieji nebuvo palaidoti 
deramu būdu“, - pasakojo LNM archeologas.

Tada, sausio 2-25 dienomis, kalno aikšte-
lės centrinės dalies vakarinėje pusėje deta-
liųjų archeologinių tyrimų metu ištirtas 15 
kvadratinių metrų dydžio plotas, užfiksuoti iki 
1,1-2,7 metro storio kultūrinio sluoksnio ho-
rizontai, dauguma jų sietini su XIX a. čia bu-
vusia Vilniaus karine tvirtove. „Kalno aikšte-
lės centrinės dalies vakarinėje pusėje planuo-
jame ištirti apie 150 kvadratinių metrų plotą, 
greičiausiai tyrimai truks iki rudens“, - sakė 
V. Steponaitis.

Archeologai grįžta ant Gedimino kalno
Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai atnaujina archeologinius tyrimus  
Gedimino kalne. Tikimasi, kad šie tyrimai padės sužinoti daugiau apie piliakalnio  
apgyvendinimą, Aukštutinę pilį ir patvirtinti keliamą hipotezę, jog šių metų  
pradžioje ant Gedimino kalno rasti palaikai yra 1863-1864 m. sukilėlių.
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PRENUMERATOS 
AKCIJA2018

METAMS

 DOVANA

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, kur 

taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele

Akcija vyksta geguž�s 30 - birželio 30 d.

Prenumerata priimama:

Prenumeratos kainos 2018 metams Periodiškumas Gyventojams Juridiniams asmenims

„MŪSŲ RESPUBLIKA“ + DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ Savaitraštis 48 € 54 €
„VAKARO ŽINIOS“ + DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ Dienraštis 72 € 84 €
„MŪSŲ RESPUBLIKA“  + „VAKARO ŽINIOS“ 
+ DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ

Savaitraštis + dienraštis 108 € 135 €
„Laisvalaikio“ kortelė yra vardinė. Anketą pildykite www.laisvalaikis.lt/anketa. Kortelės išsiuntimo mokestis - 1 Eur.

Internetu www.respublika.lt, www.prenumerata.lt
„Respublikos“ leidinių“ grupės ir privačiose 

platinimo tarnybose

Visuose Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose 
(AB Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ skyriuose taikomas 

papildomas aptarnavimo mokestis)

Daugiau informacijos tel.  (8-5) 238 70 31,
(8-5) 212 18 05

El.paštas: platinimas@respublika.net

  LAISVALAIKIS 2 0 1 7  b i r ž e l i o  1 6 33

ĮDOMYBĖS
PRENUMERATOS 
AKCIJA2018

METAMS

 DOVANA

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, kur 
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Akcija vyksta geguž�s 30 - birželio 30 d.
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„VAKARO ŽINIOS“ + DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ Dienraštis 72 € 84 €
„MŪSŲ RESPUBLIKA“  + „VAKARO ŽINIOS“ 
+ DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ
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„Laisvalaikio“ kortelė yra vardinė. Anketą pildykite www.laisvalaikis.lt/anketa. Kortelės išsiuntimo mokestis - 1 Eur.

Internetu www.respublika.lt, www.prenumerata.lt
„Respublikos“ leidinių“ grupės ir privačiose 

platinimo tarnybose

Visuose Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose 
(AB Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ skyriuose taikomas 
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Daugiau informacijos tel.  (8-5) 238 70 31,
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El.paštas: platinimas@respublika.net

Planeta iš pragaro

Jos vardas - Gliese 581C Forest04 Gliese 
581. Jos saulė yra perpus mažesnė už mūsiš-
kę ir keturis kartus arčiau planetos. Mūsų 
potenciali naujoji tėvynė (planeta yra labai 
arti Žemės) erdvėje išlaiko siaubingą pusiaus-
vyrą: viena jos pusė yra visada atsukta į 
žvaigždę, čia paviršius tiesiog verda, užtat 
kitoje tvyro amžinas arktinis speigas. Hipo-
tetiškai tarp šių dviejų kraštutinumų turi eg-
zistuoti tinkama gyventi juosta, į kurią ir ruo-
šiasi surengti ekspediciją beširdžiai moksli-
ninkai. Ką gi, mokslas reikalauja aukų.

Kosminė braškė su romu

Kelerius pastaruosius metus daugelio as-
tronomų dėmesys krypo į kosminį debesį ne-
toli Paukščių tako centro. Dievui tikrai ne-
trūksta humoro jausmo: šis darinys kvepia 
braškėmis ir yra romo skonio. Sagittarius B2 
susideda iš vandenilio, etilo spirito, formal-
dehido, skruzdžių rūgšties ir etilenglikolio - 
duomenys apie tai ir suteikė astronomams 
pretekstą daryti tokią drąsią prielaidą apie 
ūko skonį ir kvapą.

Verdančio ledo planeta

Toje pačioje sistemoje (tarsi Kūrėjas visus 
pragariškus siurprizus pokštaudamas sukro-
vė į vieną krepšį) sukasi ir dar viena neįtikė-

tina planetėlė: Gliese 436 b nuolatos gaubia 
liepsnos. Bet vandens molekulės negali išga-
ruoti net tokioje baisingoje temperatūroje, 
nes traukos jėga čia tokia didelė, kad nuolatos 
pritraukia vandens molekules į planetos cent-
rą. Visa drauge - tikra beprotybė.

Deimantinė planeta

Tai daugiau panašu į „antį“ iš savaitinio 
rytinio šou: astronomai rado planetą, suside-
dančią iš deimantų! Bet tokia planeta egzis-
tuoja iš tikrųjų: trečdalį Cancri 55e paviršiaus 
dengia tikri deimantai. Grafito jos dirvoje yra 

tiek, kad, mokslininkų skaičiavimais, per ar-
timiausius 300 metų ji visai transformuosis į 
vieną didžiulį brangakmenį.

Visas Visatos vanduo

Vos už 12 milijardų šviesmečių yra di-
džiausias vandens rezervuaras Visatoje. Bent 
ištyrinėtoje jos dalyje. Įdomiausia, kad šis 
vandens telkinys yra tiesiog juodosios skylės 
centre, o ji savo ruožtu yra kvazaro „audros 
akis“. Čia yra 140000000000000 kartų dau-
giau vandens negu visuose Žemės vandeny-
nuose. Banglentininko svajonė!

Kosmose netrūksta 
keistenybių

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Prisipažinkime atvirai - apie kosmosą nežinome beveik 
nieko. Visi ligšioliniai tyrimai aprėpia tik mikroskopinę dalį 
to, kas iš tiesų gali vykti, ir net ne tolimiausioje galaktikoje, 
o tiesiog ant Saulės sistemos slenksčio. Koks nuostabus yra 
mūsų planetą supantis pasaulis, rodo kai kurios keistenybės, 
kurias jau yra atradę mokslininkai.

 JAV kosmoso agentūros NASA teleskopo „Kepler“ 
surinkti duomenys rodo, kad už Saulės sistemos 
ribų aptikta 715 naujų planetų 

EPA-Eltos nuotr.
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Didžiausioje operos scenoje po atviru dangumi - „Arena di 
Verona“ - beveik visą vasarą vyksta Veronos operos festivalis. 
Į festivalį, vykstantį romėniškame amfiteatre, pastatytame dar 
I amžiuje, atvyksta patys garsiausi operos solistai. Plačidas 
Domingas šiemet festivalyje atliks pačias garsiausias arijas 
koncerte pavadinimu „Antologia de la Zarzuela“.

Kelionės

Šią vasarą Europoje numatoma daug 
įspūdingų koncertų. Vasarą keliavimas  
į juos gali būti dar smagesnis, jei  
suderinsite jus dominantį renginį ir 
poilsį šalia esančiame paplūdimyje. 
Dešimt metų išskirtines keliones  
organizuojančios agentūros „Boutique 
Travel“ direktorė Aja Rutkauskienė sa-
ko, kad lietuviai itin pamėgo Europoje 
vykstančius renginius derinti kartu su 
poilsinėmis ar pažintinėmis kelionė-
mis. Aišku, bilietais reikia pasirūpinti iš 
anksto, bet, kreipiantis į kelionių agen-
tūras, vis dar įmanoma gauti bilietų, 
kai viešoje prekyboje jų jau nėra.

Kelionių dizainerė A.Rutkauskienė  
atrinko įdomiausius šios vasaros  
koncertus, į kuriuos patogu nuskristi iš 
Lietuvos ir pasimėgauti ne tik mėgsta-
ma muzika, bet ir turiningu poilsiu.

Festivalis ant jūros kranto, fantastiška vieta, 
kurioje muzika susilieja su jūros bangų mūša. Tai 
kasmet vykstantis festivalis, dar kartais vadinamas 
„Vagnerio festivaliu“, nes čia kitados atostogavęs 
genialusis kompozitorius labai įsimylėjo Ravelą ir 
nuostabiąją „Villa Rufolo“.

Geriausi europoje vasaros  koncertai,
kuriuos galima suderinti su  poilsiu (2)

Plačido domingo (Placido domingo) 
koncertas Veronoje, liepos 21 d.

Patarimas. Tai vienas 
romantiškiausių pasaulio miestų, 
galbūt čia pati geriausia vieta 
pasipiršti savo mylimajai stovint 
prie garsiojo Džuljetos balkono, o 
vėliau pakeliauti po Veneto kraštą.
n Tiesioginis skrydis į Milaną, 
Bergamą.

Patarimas. Ravelas neabejoti-

nai ramiausias ir šarmingiausias 

Neapolio Rivjeros kurortas, 

jame mėgdavo atostogauti Greta 

Garbo, Žaklina Kenedi (Jacqueline 

Kennedy) ir Tenesis Viljamsas 

(Tennessee Williams). Nuo Ravelo 

ranka pasiekiami gražiausi Italijos 

paplūdimiai, Amalfis, istorinis 

Pozitanas ar turtingiausių italų 

poilsio vieta - Kaprio sala.

n Tiesioginis skrydis į Neapolį.

RaVelo festivalis amalfyje, visą vasarą
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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

Barselonos „Palau Sant Jordi“ arenoje du 
vakarus iš eilės vyks ekscentriškosios Lady Ga-
gos pasaulinio turo koncertai. Rugpjūčio pradžio-
je pradėjusi turą JAV ir Kanadoje, scenos diva 
pirmiausia Europoje atvyks į Katalonijos sostinę. 
Šįkart pasaulio muzikos ikona koncerto Lietuvo-
je nesurengs, todėl tai puiki galimybė ją išvysti 
lengvai iš Lietuvos pasiekiamoje Barselonoje. 
Tai - jau penktasis Lady Gagos pasaulinis turas 
pagal penktąjį albumą „Joanne“.

Vienas gražiausių pasaulio tenorų kartą per metus 
grįžta į savo gimtąjį Lajatico miestelį Toskanoje ir su-
rengia koncertą po atviru dangumi „Teatro del Silen-
cio“ - „Tylos teatru“ pavadintame amfiteatre, kuris įsi-
kūręs įstabaus grožio slėnyje. Šiemet tai jau bus dvy-
liktas koncertas, kurį maestro Bočelis (Bocelli) dova-
noja savo gimtojo kaimo žmonėms ir svečiams, o italų 
spauda mirga antraštėmis: „Questo? un evento gran-
dioso“ - „Tai grandiozinis įvykis“. Šį jausmą, kai Boče-
lio balsas sklinda Toskanos slėniais ir vynuogynais, 
verta patirti bent kartą gyvenime.

Geriausi europoje vasaros  koncertai,
kuriuos galima suderinti su  poilsiu (2)

PAtARimAs. Rugsėjo vidurys Barselonoje - dar 

puiki besitęsianti Viduržemio jūros regiono vasara, jūra 

šilta, o kainos jau atvėsusios. Pasilikite kelias dienas 

po koncerto Barselonoje, apsigyvenkite Barselonetoje. 

Pliažas ir Katalonijos sostinės senamiestis bus ranka 

pasiekiami. Pasiliksite savaitei? Visa Kosta Bravos ir 

Kosta Dorados pakrantė jums pasiekiama traukiniu. 

Žavingi miesteliai, uolėta pakrantė, boluojantys Pirėnų 

kalnai ir žavingi paplūdimiai...

n Tiesioginis skrydis į Barseloną.

Lady GaGa, „Joanne World Tour“, 
Barselona, rugsėjo  21 ir 22 d.

Kelionės

andrea BočeLio (andrea Bocelli) koncertas 
Toskanoje, rugpjūčio 3 d. PAtARimAs. Pasilikite Toskanoje 

bent ilgajam savaitgaliui. Sakoma, kad 
norint pamatyti tikrąją Italiją, reikia 
važiuoti būtent į Toskaną. Montalčino ir 
Montepulčano, įsitaisę ant kalvų, kipari-
sai, saugantys vynuogynus nuo vėjų, 
saulėgrąžų jūros, Florencija, Siena, Piza, 
San Džiminjanas... Nuo romantiškojo 
Lajatico iki Viduržemio jūros paplūdimių 
nuvyksite vos per valandą, o nuo ten jau 
ranka pasiekiamas Porto Erkolė - jachtų 
Meka, kurioje vasaras leidžia prisiekę 
buriuotojai.
n Tiesioginis skrydis į Romą.
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Kalifornijoje pagerintas ilgiausios picos pa-
saulyje rekordas: beveik dviejų kilometrų 
gaminys pralenkė praėjusiais metais Italijoje 
iškeptą rekordinę picą.

Dešimtys šefų ir savanorių prisidėjo kepant 
net 1,93 km ilgio picą. Rekordą jau patvirtino Gi-
neso rekordų knygos atstovai, dalyvavę renginyje.

Ant neįtikėtino ilgio pastolių paguldyta mil-
žiniška pica svėrė 7 tonas ir 808 kilogramus. 
Jai paruošti buvo sunaudota 3 tonos ir 632 ki-
logramai tešlos, tona ir 634 kilogramai sūrio 
bei 2 tonos ir 542 kilogramai aštraus pomidorų 
padažo.

Renginio metu surinktos lėšos bus paauko-
tos Kalifornijos maisto bankams ir benamių prie-
glaudoms.

Pasaulinio masto tyrimas parodė, kad  
daugiau kaip 2 mlrd. žmonių yra nutukę  
arba turi antsvorio.

Per paskutinius 35 metus gerokai išaugo 
skaičius žmonių, kuriems skubiai reikėtų nu-
mesti svorio. Beveik trečdalis viso pasaulio žmo-
nių turi viršsvorio ar yra nutukę, parodė plataus 
masto tarptautinis tyrimas.

Remiantis tyrimo medžiaga, 2015 metais 
daugiau kaip 700 mln. žmonių buvo nutukę, jų 
kūno masės indeksas (KMI) viršijo 30. Dar 
1,5 mlrd. žmonių turėjo antsvorio, o jų KMI svy-
ravo nuo 25 iki 30. Tarptautinis tyrimų konsor-
ciumas, vadovaujamas Vašingtono universiteto 
Sveikatos metrikos ir vertinimo instituto, ana-
lizavo 68,5 mln. žmonių duomenis. Atlikus ver-
tinimą paaiškėjo, kad ne tik suaugusiesiems rei-
kia numesti svorio, bet ir vaikams. Pasaulio mas-
tu apie 7 proc. vaikų, kurių amžius svyruoja nuo 
2 iki 4 metų, yra nutukę.

Nuo 1980-ųjų metų, anot tyrėjų, daugelyje 
šalių išaugo nutukusių žmonių procentas. 73 ša-
lyse nutukusių žmonių skaičius net padvigubėjo.

Šuo atleistas iŠ 
policijos dėl per 
didelio draugiŠkumo

Australijos Kvinslando valstijo-
je tarnybinis šuo buvo atleistas iš 
policijos dėl per didelio draugišku-
mo, praneša „The Daily Telegraph“.

Vokiečių aviganis, vardu Gave-
las (Gavel), buvo priimtas į tarnybą 
prieš kelis mėnesius. Dresuotojai 
mėgino parengti šunį darbui poli-
cijoje, bet galiausiai jie nuleido ran-
kas. Paaiškėjo, kad Gavelas perne-
lyg linkęs bendrauti. Jis labai mėgo 
žaisti su nepažįstamais žmonėmis 
ir visai nenorėjo jų areštuoti.

Iš policijos atleistam keturko-
jui rastas tinkamesnis darbas. Ga-
velas paskirtas vicekaraliaus šu-
nimi (Vice-Regal Dog). Jis sveikins 
Kvinslando valstijos vyriausybės 
rūmų lankytojus ir dalyvaus ren-
giniuose kartu su gubernatoriumi 
Polu de Džersiu (Paul de Jersey).

konfiskuoti 
lagaminai, pagaminti 
iŠ... kokaino

Kinijos muitininkai Šancha-
jaus tarptautiniame oro uoste su-
laikė vienos Pietryčių Azijos šalies 
gyventoją, kuri mėgino įvežti į 
KLR du lagaminus, pagamintus 
iš... kokaino.

Kaip pranešė naujienų agen-
tūra „Xinhua“, remdamasi oro 
uosto atstovais, moteris, kurios 
vardo nebuvo narkotikų prekyba 
įtariamų asmenų sąraše, atskrido 
į Šanchajų iš Pietų Amerikos. Per 
patikrą muitininkai pastebėjo, 
kad moters lagaminai rentgeno 
aparate atrodė tamsesni negu kiti. 
Įtarimai sustiprėjo, kai lagaminai 
buvo ištuštinti ir pasverti: jie svė-
rė daugiau kaip 10 kilogramų.

Ekspertai nustatė, kad lagami-
nai pagal ypatingą technologiją bu-
vo pagaminti iš kokaino. Šis inci-
dentas Šanchajaus oro uoste įvyko 
dar vasario mėnesį, bet oficialiai 
apie jį paskelbta tik dabar. Pasak 
Kinijos muitininkų, šis atvejis yra 
beprecedentis.

Pagal Kinijos įstatymus, dau-
giau kaip 50 gramų kokaino kont-
rabanda gali būti baudžiama mir-
ties bausme.

Eltos inf. 

Įdomu

KaleidosKopas

Pagerintas ilgiausios  
picos pasaulyje rekordas

Nutukėlių armija didėja

Skaičiai
● Nutukusių suaugusiųjų sąrašo viršuje atsidūrė 
Egiptas - apie 35 proc. Egipto suaugusiųjų populiacijos 
yra nutukusi.

● Aukštas pozicijas sąraše taip pat užima Jungtinės 
Valstijos ir Saudo Arabija.

● JAV pirmauja pagal nutukusių vaikų ir paauglių 
skaičių. Amerikoje antsvorio turi beveik 13 proc. 
jaunesnių negu 20 metų amžiaus žmonių. Nedaug atsi-
lieka Kanada ir Persijos įlankos šalys. 

● Nutukusių moterų yra daugiau nei nutukusių vyrų. Tai 
itin akivaizdu amžiaus grupėje nuo 25 metų ir vyresnių.

● Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad kuo didesnes 
pajamas ir geresnį išsilavinimą gauna šalis, tuo daugiau 
joje antsvorio turinčių žmonių.

● Afrikoje ir Pietryčių Azijoje nutukimas, palyginti su 
likusiu pasauliu, retas reiškinys. Bangladeše ir Vietname 
nutukusių žmonių skaičius siekia vos 1 proc.

Parengta pagal Eltos inf.
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apie mamos praradimą

„Iki šiol man sunku tai prisiminti. Tuometis 
sielvartas nebuvo toks kaip daugeliui kitų žmo-
nių, netekus artimojo, nes visas pasaulis žinojo 
apie nelaimę, kiekvienas kalbėjo apie tai, kiek
vienas pažinojo mano mamą. Kiti žmonės, pra-
radę artimąjį, gali pasislėpti su savo skausmu, 
gali rinktis, nori apie tai pasakoti ar ne, aš tokios 
galimybės neturėjau. Man labai liūdna, kad jos 
šiandien nėra su mumis, kad ji negali man pa-
tarti. Aš labai norėčiau, kad ji būtų susipažinu-
si su Keite ir mūsų vaikais. Man labai gaila, kad 
to niekada nebus“,  sakė princas. 

apie vaikus

„Namuose svarbiausias dalykas man yra 
stabilumas. Noriu savo vaikus auginti laimin-
game, stabiliame, saugiame pasaulyje, todėl 

tuo rūpinuosi ne tik aš, bet ir mano žmona. 
Noriu, kad vaikai augtų tikroje aplinkoje, o 
ne už rūmų sienų. Žinoma, spauda tą apsun-
kina, bet aš kovosiu už tai, kad jų gyvenimas 
būtų normalus, kiek tai įmanoma“,  sakė 
princas Viljamas. 

apie žinomumą ir nematomumą

„Jei vienai dienai tapčiau nematomas, ma-
tyt, įsivelčiau į kokią nors bėdą. O gal tiesiog 
nueičiau į kokio nors laikraščio redakciją, pa-
sislėpčiau kuriame nors kampe ir klausyčiau-
si, ką apie mane kalba“,  sakė princas. 

apie kulinariją

„Aš turiu prisipažinti, kad nesu pats ge-
riausias kulinaras. Kartą bandžiau padaryti 
įspūdį Keitei ir nustebinti ją įmantria vaka-

riene, kurią norėjau gaminti pats, bet supra-
tau, kad jei pradėsiu, būtinai ką nors pride-
ginsiu, ką nors išpilsiu ar ką nors padegsiu“,  
apie savo kulinarinius „sugebėjimus“ pasa-
kojo princas Viljamas. 

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Princo Viljamo 
gimtadienis paženklintas ilgesiu
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n Princas Viljamas gimė 1982 m. 
birželio 21 d. Anglijoje
n Mokėsi įvairiose Jungtinės Karalystės 
mokyklose ir koledžuose. Baigęs mokslus 
Šv.Andriejaus universitete, 2006 m. įstojo 
į Karališkąją karo akademiją. Vėliau įgijo 
leitenanto laipsnį, dalyvavo įvairiose 
karinėse operacijose 
n 2002 m. jam suteiktas Karalienės 
Elžbietos II auksinio jubiliejaus medalis
n 2011 m. vedė mylimąją Keitę Midlton 
(Kate Middleton). 2013 m. liepos 22 d. 
jiems gimė sūnus Kembridžo princas 
Džordžas (George). 2015 m. gegužės 2 d. 
gimė dukra Kembridžo princesė Šarlotė 
(Charlotte) 

dosjĖ

Birželio 21-ąją princas Viljamas (William) švęs 35-ąjį gimtadienį. ir nors jo šiandienis 
gyvenimas panašus į pasaką - visų dievinama žmona, du nuostabūs vaikai, karališkas 
gyvenimas, - atrodo, kad šventines nuotaikas princui temdo mamos - princesės  
Dianos - ilgesys. Būtent šiemet rugpjūtį sukanka 20 metų, kai ji žuvo. jos vyriausiasis 
sūnus princas Viljamas neseniai išplatintame interviu sakė apgailestaujantis, kad jo 
žmona taip ir neturėjo progos susipažinti su jo mama. 

Faktai, kurių nežinojote 
apie princą viljamą

l Jo visas vardas yra Viljamas Arturas Filipas 
Luisas Vindzoras (William Arthur Philip Louis 
Windsor)
l Apie savo ir Keitės (Kate) sužadėtuves tėvui 
princui Čarlzui (Charles) ir močiutei karalienei 
Elžbietai II (Elizabeth II) jis pranešė likus vos porai 
valandų iki oficialaus pranešimo spaudai 
l Jo mėgstamiausia daina - grupės „Bodyrockers“ 
„I Like The Way You Move“
l Būdamas vaikas laisvalaikiu jis mėgo slidinėti, 
žaisti tenisą, ledo ritulį, futbolą ir šaudyti
l Ispanijoje ir Maljorkoje yra keletas barų 
pavadinimu „Princas Viljamas“
l Jo ir Keitės vestuves visame pasaulyje žiūrėjo 
daugiau nei du milijardai žmonių
l Dabar laisvalaikiu jis mėgsta vaikščioti į kiną
l Princo mėgstamiausias tortas - šokoladinis 
sausainių tortas, gaminamas iš sviestinių sausainių ir 
šokolado. Vieną tokių jam pagamino ir per vestuves 
l Kai buvo mažas, jis svajojo tapti policininku
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Plačiau apie laidą „Vasaros gidas“ ir N. Pareigytės atostogas - 41p.

Kur atostogauja 
Nijolė Pareigytė?

2017 m. birželio 16-22 d.



40 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  1 6

ETERIO ŽMONĖS

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

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

TV8 2,2%
PBK 1,9%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,2%

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

TV8 2,2%
PBK 1,7%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,8%
Liuks! 0,2%

LNK 13,5%

TV3 13,5%

TV3 16,2%

LNK 14,5%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 7,6

2 KK2 LNK 6,9

3 ŠVIESOFORAS TV3 6,8

4 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,8

5 TV3 ŽINIOS TV3 6,7

6 AUKSINIS PROTAS LRT  6,5

7 KK2 PENKTADIENIS LNK 6,3

8 LNK ŽINIOS LNK 5,7

9 TRANSPORTERIS 2 TV3 5,1

10 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,0

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. birželio 5 -11 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5%
 BTV 5,8%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8%

LRT Televizija 
9,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
9,3%

Kiti  
kanalai 25,3%

Kiti  
kanalai 23,5% 

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,6%

Vienas didžiausių muzikos autoritetų  
Lietuvoje elektroninės muzikos kūrėjas ir 
prodiuseris LEONAS SOMOVAS (36) tapo 
didžiausiu netikėtumu, paskelbus visus 
penktojo „Lietuvos balso“ sezono mokytojų 
vardus. Pats Leonas tikina, kad mokytojo 
amplua jam visiškai naujas, bet džiaugiasi 
priėmęs iššūkį padėti naujiems talentams 
atrasti savo kelią muzikoje.

Leonas neslepia - buvimas eteryje, ir bū-
tent mokytoju, verčia nerimauti: „Jaučiu jau-
dulį. Niekada gyvenime neturėjau tokios pa-
tirties. Bet pats jausmas geras.“ Tačiau, net ir 
niekada nebuvęs mokytoju, Leonas užtikrin-
tas, kad jo muzikinė ir prodiusavimo patirtis 
būsimus penktojo sezono dalyvius leis įver-
tinti iš kitos nei jo kolegų pusės: „Turiu daug 
patirties dirbdamas su muzika, skirtingais vo-
kalistais ir jų prodiusavimu, todėl į dalyvius 
galėsiu pažiūrėti tiek iš atlikėjo, tiek iš prodiu-
serio pusės ir tikrai turėsiu ką pasakyti.“

Vienam žymiausių muzikos prodiuserių 
Lietuvoje įvardyti kriterijus, kurie jam svarbiau-
si atrandant sėkmingus atlikėjus, nėra sunku: 
„Man labai svarbu stilistika, kaip žmogus pasi-
renka atlikti savo dainą, kaip ją interpretuoja ir 
kaip pritaiko aranžuotę. Svarbu ir tai, kaip atli-
kėjas jaučiasi pasirinkęs savo kūrinį ir ar jį tikrai 
pasirinko pagal savo balso galimybes.“

Jau nuo birželio 26 dienos prasidės „Lie-
tuvos balso“ aklųjų perklausų filmavimai, ku-
riuose L.Somovas kartu su Donatu Montvy-
du, Džordana Butkute ir Inga Jankauskaite 
bei šimtais susirinkusių žiūrovų pirmą kartą 
išgirs atrinktųjų talentų balsus.

L.Somovo patarimas būsimiesiems daly-
viams paprastas ir aiškus: „Būkite savimi ir 

nesistenkite būti kažkuo, kas nesate. Mažiau 
klausykite, ką sako aplinkiniai žmonės. Jei 
jau apsisprendėte kažką padaryti - neabejo-
kite, darykite iki galo.“ O naujojo sezono taip 
laukiantiems žiūrovams Leonas pažada: „Tu-
rėsime kokybišką aukšto lygio produktą.“

Iki pat aklųjų perklausų pradžios ir po jų 
„Lietuvos balso“ „Facebook“ paskyroje kiek-

vieną šeštadienį penktojo sezono reporterė 
Agnė Juškėnaitė kalbins projekto mokytojus, 
kurie žada atsakyti į visus būsimus dalyvius 
ir žiūrovus dominančius klausimus. Ateinan-
čius tris savaitgalius savo atsakymus apie 
būsimą projektą žiūrovams skirs D.Montvy-
das, Dž.Butkutė ir I.Jankauskaitė.

„Laisvalaikio“ inf.

Leonas Somovas apie „Lietuvos balsą“: 
turėsime kokybišką aukšto lygio produktą
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Eimantė Juršėnaitė

- Naujasis projektas „Vasaros gidas“ - 
laida apie keliones?

- Ne tik! „Vasaros gidas“ - laida, skirta 
visai šeimai. Mano kolega Danas dalinasi 
įspūdžiais, pasakoja apie egzotines keliones 
ir kraštus, kuriuos ryžtasi aplankyti ne kiek
vienas, o aš  apie tai, ką galima pamatyti ar 
nuveikti Lietuvoje. Taip pat kalbinu žinomus 
žmones ir specialistus, kurie dalinasi naudin-
gais patarimais apie grožį, sveiką gyvenseną, 
mitybą ir kita.

- Laidą vesi drauge su 160 pasaulio 
šalių aplankiusiu keliautoju Danu Pan-
kevičiumi...

 Išgirdusi Dano kelionių įspūdžius, su-
pratau, kad jį turi pamatyti daugiau žmonių. 
Jis  išskirtinis keliautojas, įžengęs į tokias 
šalis, kurias pamatyti leidžiama ne visiems. 
Jo išvykoms į tolimiausius kraštus būdingas 

pavojaus ir rizikos prieskonis, o pasakojimai 
priverčia išsižioti net visko mačiusius. Ren-
giniuose aplink Daną nuolatos būriuojasi 
klausytojai ir jo kelionių gerbėjai, kaskart aik-
čiojantys iš nuostabos.

- O ar pati daug šalių aplankei? 
 Nemažai. Anksčiau dažniausiai keliauda-

vau po Europą, kai jos „atsikandau“, norėjosi 
aplankyti egzotiškesnius kraštus, paviliojo to-
limesnės kelionių kryptys  Amerika, Meksika, 
Tailandas... Dabar vėl pasiilgstu Europos ir no-
rėčiau nuvykti į Ispaniją ar apsilankyti Italijoje, 
pavyzdžiui, Florencijoje, Sicilijoje... Priešingai 
nei mano kolega Danas, aš mieliau renkuosi 
civilizaciją. Juolab dabar, kai dažniausiai keliau-
jame su dukra Patricija. Pernai kartu viešėjome 
Meksikoje, šiemet Tailande. Žinoma, keliaujant 
su vaiku reikia labai gerai apgalvoti visas kelio-
nės detales, renkuosi vietas, kuriose saugu, 
galiu būti rami dėl mūsų sveikatos, yra patogi, 
vaikui tinkama, švari aplinka ir maistas.

- Minėjai, kad esi ištikima turizmo 
Lietuvoje gerbėja...

 Veikiausiai atlikėjai geriausiai pažįsta 
savo šalį  turbūt nėra miestelio, kuriame 
nekoncertavome. Lietuvoje tikrai yra pui-
kių vietų, tačiau norintys pailsėti ir paatos-
togauti pirmiausia trokšta smėlio, jūros, 
miško... Man pasisekė, gyvenu Klaipėdoje, 
tad pasivaikščiojimai pajūry, gamta  mano 
kasdienybė. Kai norime pailsėti, ieškome 
ramybės ar tiesiog norime pakeisti aplinką, 
su šeima važiuojame į Nidą arba Druski-
ninkus. Apskritai Druskininkai man labai 
patinka, ten yra veiklos visiems  galima 
paslidinėti, praleisti dieną vandens pramo-
gų parke, pasivaikščioti ar pasilepinti SPA 
malonumais. 

- Tiesa, kad vasarą praleidi Lietuvoje, 
o tolimesni kraštai nevilioja?

 Kam kažkur keliauti, jei vasarą ir Lietu-
voje orai lepina, kartais šviečia saulė ar lyja 
šiltas lietutis. (Šypsosi.) Be to, vasara atlikė-
jams  pats darbymetis, keliauti dažniausiai 
vykstame vėlyvą rudenį, žiemą ar ankstyvą 
pavasarį.

- Vadinasi, vasarą atostogų neplanuoji?
 Mylima veikla nevargina. Kai džiaugie-

si savo darbu, reikia ne atostogų, o tiesiog 
gerai išsimiegoti. (Juokiasi.)

„Vasaros gidas“ su  
Nijole Pareigyte-rukaitieNe 

Smalsi, vietoje nenustygstanti atlikėja, televizijos laidų vedėja Nijolė 
Pareigytė-rukaitieNė (32) šią vasarą tęsia keliones po lietuvą ir drauge su kolega 
keliautoju Danu Pankevičiumi pasakoja neįtikėtinas istorijas iš egzotiškiausių pasaulio 
kampelių. jų nuotykius ir galybę vasariškų patarimų televizijos žiūrovai gali išvysti  
šeštadienio rytais naujame tV3 projekte „Vasaros gidas“. laidos vedėja tapusi Nijolė 
papasakojo, kurie lietuvos ir pasaulio kampeliai labiausiai vilioja ją pačią.

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė laidą 
„Vasaros gidas“ ves kartu su 
keliautoju Danu Pankevičiumi 

Dainiaus Stankaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.30  „Savas žmogus“  16.50  „Likimo melodija“ 19.30  „Muškietininkai 3“ 16.30  Labas vakaras, 
             Lietuva

 19.30   „Monstrų 
             universitetas“

 TV8
6.15 Teleparduotuvė. 6.30 TV Pagalba (N-7). 8.10 
Animacija. 9.45 Drama „Saugus prieglobstis“ 
(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 liki-
mas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Romantinė komedija „Vestuvės 
pagal Libę“ (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. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00 14.45 Nau-
jienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk svei-
kai! 12.20 „Skubi komandiruotė“. 14.15 Fazenda. 
15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados nuosprendis. 
16.55 Vyriška/Moteriška. 17.55 Lauk manęs. 
18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.30 Jumo-
rina. 22.20 „Mažoras“. 0.30 T.Tarasovos vakaras. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.00 Rusijos rytas. 10.00 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 
Kultūros naujienos. 12.20 „Kitas krantas“. 14.55 
„Genijai ir piktadariai“. 15.25 „Čerčilis“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Anš-
lagas ir Kompanija. 23.15 „Maskva - Lopuškai“. 
0.50 Balta studija. 1.30 „Šuo ant šieno“. 

 Ren
7.20 „Medikai“. 8.10 Žvalus rytas! 9.00 Tinkama 
priemonė. 9.55 „Šeimos dramos“. 11.40 Gyva tema. 
12.40 Čapman paslaptys. 14.25 Žiūrėti visiems! 
14.50 „KGB su smokingu“. 17.25 Tinkama priemo-
nė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 Mums net nesisapnavo. 0.10 „Kardas“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 
18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo 
vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 19.50 „Jūrų vel-
niai. Viesulas 3“. 23.35 „Zenitas“/“Prirazlomnaja“. 
„Pirmą kartą Arktikoje“. 0.50 Mes ir mokslas. Moks-
las ir mes. 1.50 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00, 19.25 
Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 Naminukai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 „Gyventi 
dėl kitų“. 12.25 „Silpnas tikėjimas“. 13.30, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 13.35 „Notacijos“. 
13.50, 19.55, 4.40 „107 kambarys“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.20 „Akvariumas, arba šnipo 
vienatvė“. 16.25 Prie Tatrų. 16.40 Verta kalbėti. 
17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.25 Valstybės interesai. 20.25 Istorijos 
aktualijos. 20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Raganius“. 
22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 5.35 Polonijos 
pokalbis. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.15 
V.Mlynarskio rečitalis. 1.55 Turistinė kelionė. 

 TV1000
6.10 „Medžioklės sezonas atidarytas 3“. 7.50 
„Kuždesių sala“. 10.35 „Kažkas naujo“. 12.35 
„Ant ribos“. 14.20 „Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas“. 18.25 „Medžioklės sezonas atida-
rytas 3“. 20.10 „Žmogus, kurio nebuvo“. 22.25 
„Dar kartą, iš naujo“. 0.30 „Paranoja“. 2.30 „Mi-
sija „Serenity“. 4.30 „Laimingasis Gilmoras“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 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, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 
21.00, 2.50 Vyro nuotykiai Sibire. 22.00, 3.40 Se-
klių pėdsakais. 23.00, 4.30 Kas dedasi Žemėje?

 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, 22.00, 3.00 Teksaso stilius nekilnoja-
mojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 23.00, 
4.00 1959 m. Airstream Globester. 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 

 anIMal PlaneT
9.10, 14.40 Plėšrūnai iš arti. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Mieliausi 
naminiai gyvūnai Amerikoje. 13.45, 16.30, 23.50, 
5.02 Kinija žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 Mir-
tinos salos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Afrikos tan-
kmėje. 22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 

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 TV Pagalba 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

„Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 „Kerštas ir meilė“ 

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

„Monstrų  
universitetas“ (N-7).

21.35 Trileris „Iksmenai. 
Žūtbūtinis mūšis“ 
(N-7).

23.45 Veiksmo f. 
„Kalinių lėktuvas“ 
(N-14).

1.55 Trileris 
„Teisingumo  
ieškotojas“  
(N-14).

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

„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 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo 

ir nuotykių f. 
„Rytoj, kai 
prasidėjo karas“ 
(N-14).

23.05 Siaubo f. 
„Balsai iš anapus. 
Sugrįžimas“(S).

0.55 Veiksmo f. 
„Įkaitas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
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.
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.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Siaubo trileris 

„Mirtina tyla“ (N-14).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Bėdų turgus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

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

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

9.35 Ekstrasensų mūšis 
(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 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.35 Trileris 

„Korumpuotasis“ 
(N-14).

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

1.25 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

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

3.05 Trileris „Korum-
puotasis“ (N-14).

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“ 

(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.
18.52 Orai.
18.55 „Deimantų 

medžiotojai“  
(N-7).

20.00 Reporteris. 
20.30 „Auksinė daina“. 

Deivis.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“ 

(N-7).
1.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

3.10 „Pasaulio 
chameleonai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

Grupės „Garbanotas 
Bosistas“ koncertas.

7.05 Anapus čia ir dabar.
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 „Slapta kurdų valdžia“.
12.45 „Sibiro Lietuva“.
13.15 Lietuvos patriotai. 
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

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

mečio vaikai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Legendos.
21.05 „Stebimi“.
22.30 „Kultūros naktų 2017“

renginys, skirtas Re -
formacijos 500 metų 
jubiliejui „500 dūžių“.

24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 „Vilnius Mama Jazz 

2016“. „Phronesis“.
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).

 15.35   „Šokių akademija 1“
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 23.15   Stingo koncertas 19.00  „Pėdsakai“ 15.35   „Rožinė pantera“

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 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Apsėstoji meilė“ 
(N-14).

22.50 Snobo kinas. 
Istorinė drama 
„Patikimas piemuo“ 
(N-14).

2.05 „Auklė“.
2.55 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

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 „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-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

„Ištroškę greičio“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo trileris 
„Non-Stop“  
(N-14).

2.55 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

10.30 Siaubingi 
namai.

11.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

13.00 Animacinis f. 
„Mažojo Niko  
nuotykiai“.

14.25 Pinigai iš nieko.
15.25 Dokumentinis f.

„Džeimso 
Kamerono projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

17.00 „Elajus 
Stounas“.

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!  
„Vienu vyru  
per daug“.

22.45 Balticum TV
žinios.

23.15 Stingo koncertas 
„Live in Berlin“. 
2010 m.

 Sport1
7.00 Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA - 
Maskvos „Khimki“. (Rungtynių kartojimas priklauso 
nuo serijos rezultato). VAKAR. 8.40 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Šeštos rungtynės (Rungtynių kartojimas 
priklauso nuo serijos rezultato). ŠIANDIEN. 10.50 
„NBA Action“. 11.20 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 37 turas. 12.00 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momen-
tai. 12.10 KOK World series. SWAT. Alytus. 2 d. 
13.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgija. 4 
etapas. 14.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos 
rungtynės. 16.40 KOK world series. Vilnius. 2 d. 
18.40 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Šeštos rungtynės 
(Rungtynių kartojimas priklauso nuo serijos rezulta-
to). ŠIANDIEN. 20.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi 
savaitės momentai. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 38 laida. VAKAR. 21.30 TIESIOGIAI. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas (Rung-
tynių transliacija priklauso nuo serijos rezultato). 
23.30 KOK world series. Talinas. 1.50 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Šeštos rungtynės (Rungtynių kartojimas 
priklauso nuo serijos rezultato). VAKAR. 4.00 Pasau-
lio spidvėjaus čempionatas. Lenkija.

 ViaSat Sport Baltic
6.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juven-
tus“ - „Real“. 9.10 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Oslas. 11.15 Futbolas. Europos lygos 
finalas. „Ajax“ - „Manchester United“. 13.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Belgi-
ja - Juodkalnija. Tiesioginė transcliacija. 15.25 
Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
15.55 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Rusija. Tiesioginė transcliacija. 17.50, 
5.10 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Belgija - Juodkalnija. 19.35 Boksas. 20.30 
Pulas. Pasaulio taurė. Ketvirtoji diena. Tiesio-
ginė transliacija. 0.30 Pulas. Pasaulio taurė. 
Ketvirtoji diena. 

 EuroSport
7.00, 9.30, 14.05, 22.30, 4.30 Automobilių spor-
tas. Le Mano 24 valandų lenktynės. Prancūzija. 
8.00, 11.00, 12.00, 17.15 Tenisas. ATP Turnyras 
Štutgarte. Vokietija. 15.45, 20.35, 1.00 Dviračių 
sportas. Prancūzija. 20.25, 23.25 „Eurosport 
2“ žinios. 22.00, 4.00 Futbolas. FIFA futbolas. 
23.30, 2.30, 5.30 Tenisas. ATP Turnyras Štut-
garte. Vokietija. 

„rYtoJ, Kai praSiDĖJo KaraS“
Veiksmo ir nuotykių filmas. Australija. 2010.
Režisierius: Stuart Beattie.
Vaidina: Caitlin Stasey, Rachel Hurd-Wood, Lincoln Lewis ir kiti.

Filmas paremtas to paties pavadinimo 1993 metais pristatyto Džono 
Marsdeno romano motyvais. Vos keletą dienų nusprendę pailsėti jau-
nuoliai grįžta į žiaurią realybę. Jų šalis okupuota, o kovotojų su galingu 
priešu nesimato. Viską teks tvarkyti patiems.

lNK
21.00

rekomenduoja

„iŠtroŠKĘ GrEiČio“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Scott Waugh.
Vaidina: Aaron Paul, Dominic 
Cooper, Imogen Poots.

Mechanikas Tobijus Maršalas su 
naginga komanda konstravo lenk-
tyninius automobilius ir jais lenk-
tyniavo. Tad Tobijus noriai sutiko 
tapti turtingo, arogantiško lenkty-
nininko Dino Briusterio partneriu. 

„KaliNiŲ lĖKtuVaS“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Nicolas Cage, 
John Cusack, John Malkovich.

Kameronas Po buvo nuteistas kalėti 
už tai, kad gynė savo žmoną. Nety-
čia jis nužudė užpuoliką. Teisėjas 
buvo griežtas ir Kameronui už grotų 
teko praleisti ilgus metus. Po kele-
rių metų Kameronui buvo suteikta 
proga pasimatyti su šeima.

„BalSai iŠ aNapuS. 
SuGrĮŽiMaS“
siaubo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Rob Lowe, Marnie 
McPhail, Ben Lewis.

Grįžus iš karo Irake, į Tedo Kogano 
sąmonę ima skverbtis ten miru-
sių žmonių vaiduokliai - tų, kurių 
mirties liudininku ar kaltininku ir 
buvo šis karys...

tV6
22.30

lNK
23.05

tV3
23.45
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
6.55 „Nindžago. Spinjitzu 

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

Fu Panda“ (N-7).
8.55 „Kobra 11“ (N-7).
9.55 Vasaros gidas.
10.25 Svajonių ūkis.
11.00 Premjera! Filmas 

šeimai „Pasaka apie 
pagrobtą nimfą“.

12.10 Romantinė nuotykių 
komedija „Dėdė, 
Rokas ir Nida“ (N-7).

14.20 Premjera! Fantastinė 
nuotykių drama 
„Meilė keliauja  
laiku“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Ozas. Didingas ir 
Galingas“ (N-7).

22.05 Veiksmo f. „Konanas 
barbaras“ (N-14).

0.20 Drama 
„Būti Flynu“ (N-14).

2.15 Trileris „Iksmenai. 
Žūtbūtinis mūšis“ 
(N-7).

6.35 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“ (1).

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių 

miestelis“ (1).
10.00 „Zigis ir Ryklys“.
10.10 „Padangių ereliai“.
11.55 Nuotykių filmas 

šeimai „Mano tėtis 
nuvarė mašiną“ (N-7).

13.50 Komedija „Neprilygs-
tamasis“ (N-7).

15.45 Pričiupom! (N-7).
16.45 Veiksmo komedija 

„Neteisingai  
apkaltintas“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
21.25 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais  
drabužiais 3“ (N-7).

23.30 „Pasimatymo 
filmas“ (N-14).

1.05 Veiksmo ir nuotykių f. 
 „Rytoj, kai prasidėjo 

karas“ (N-14).

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

draugai“.
7.35 „Šervudo padauža 

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

dokumentika. 
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. Rusija - Naujoji 
Zelandija. Tiesioginė 
transliacija.

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. Sportas. 
21.00 80-ųjų šlageriai. 

Dalyvauja „Eruption“, 
F.R.David, Lou Bega.

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Komedija „Ką 

moterys veikia pusę 
ketvirtos ryto?“ (N-7).

0.05 Trumposios žinios.

 7.50  „Džiunglių 
  knyga 2“

 22.05  „Konanas 
  barbaras“

ŠeŠtadienis

„PATIKIMAS PIEMUO“
IstorInė drama. JAV. 2006.
Režisierius: Robert De Niro.
Vaidina: Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin.

Garsaus aktoriaus Roberto de Niro režisuota drama pasakoja apie slaptą 
Amerikos istoriją šaltojo karo metais. 1939-ieji, Edvardo Vilsono laukia 
šviesi ateitis - jis vienas geriausių Jeilio studentų ir garsaus anglų kal-
bos profesoriaus globotinis. Tačiau įstojus į slaptą „Kaukolės ir kaulų“ 
draugiją Vilsono gyvenimas dramatiškai pasikeičia.

rekomenduoja

„NETEISINGAI 
APKALTINTAS“
VeIksmo komedIja. JAV. 1998.
Režisierius: Pat Proft.
Vaidina: Leslie Nielsen, 
Richard Crenna, Kelly LeBrock.

Komedijoje juokiamasi iš Holivudo 
pamėgtų filmų apie neteisingai 
apkaltintus personažus, kurie bė-
ga nuo teisingumo ir patys ieško 
tikrų nusikaltėlių. Pasakojama apie 
genialų pianistą Rajaną, kurį jo gei-
džiama dama įtraukia į sąmokslus 
prieš savo vyrą - pramonės mag-
natą ir Jungtinių Tautų sekretorių.

„PENKIAKOVĖ“
VeIksmo trIlerIs. JAV. 1994.
Režisierius: Bruce Malmuth.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
David Soul, Renee Coleman.

Olimpinėse žaidynėse penkiako-
vės rungtyje aukso medalį laimė-
jęs Erikas Broganas pabėga iš Rytų 
Vokietijos į JAV. Atletas džiaugiasi 
pasprukęs nuo užgaulaus trene-
rio Miulerio. Prabėga aštuoneri 
metai - Miuleris jau netreniruoja. 
Sužinojęs, kad jo treniruotas Erikas 
yra Los Andžele, Miuleris skrenda 
į Ameriką atkeršyti už išdavystę.

„LAUKINĖS AISTROS 3. 
AISTROS DĖL DEIMANTŲ“
trIlerIs. JAV. 2005.
Režisierius: Jay Lowi.
Vaidina: Serah D’Laine, Brad
Johnson, Michael Mantell.

Graži ir turtinga Merė, regis, gaus 
viską. Sulaukusi 18-os, ji paveldės 
motinos turtus, įskaitant porą ne-
priekaištingų deimantų. Netikėtai 
šeimos gyvenimas pakrypsta kita 
vaga. Merė turi nuspręsti, ar pasi-
naudos deimantais patėviui padėti.

LNK
16.45

 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 Svajonių ūkis. 
11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“ (N-7). 15.50 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-
7). 17.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.10 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 19.05 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Romantinė drama „Meilės sko-
nis“ (N-7). 22.50 Romantinė komedija „Ves-
tuvės pagal Libę“ (N-7). 0.30 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 1.40 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

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

 PBK
6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10, 10.05 Vaikų 
klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Idealus re-
montas. 10.25 Skanėstas. 11.25 Jumorina. Sočis. 
13.20 „Išsisukinėjimai“. 15.25 Vakaro naujienos. 
15.40 Vienas prie vieno. 18.30, 20.20 Pasverti ir 
laimingi 5. 20.00 Laikas. 23.40 Zaros koncertas. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
6.00, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.40 Gyvos istorijos. 10.20 
Penki prieš vieną. 11.40 Paprastas koncertas. 
12.05 Humoras! Humoras! Humoras! 14.20 
Mano sielos teatras. 15.00 „Ieškotojai“. 15.45 
S.Mirošničenkos artimas ratas. 16.45 „Sekma-
dienio tėtis“. 18.20 Šeštadienio vakaras. 21.00 
„Taip elgiasi moterys“. 0.30 Romanso romantika. 

 REN
8.25 Kviestinė vakarienė. 13.00 Pažink mū-
siškius. 13.50 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.50 
Mintransas. 15.30 Sąžiningas remontas. 16.10 
Pati naudingiausia programa. 17.05 „Pėdse-
kiai“. 19.25 Prajuokink komiką. 20.00 „Įslaptinti 
sąrašai. 21.55 Michailo Zadornovo koncertas. 
23.50 „7 pačios keisčiausios mirtys“. 

BTV
21.30

TV1
0.15

BTV
23.35

 21.25  „Vyrai juodais 
  drabužiais 3“
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7.00 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

10.35 Dokumentinis f. 
„Didysis atodrėkis 
Amerikoje“ (1).

11.50 Herbas 
arba skaičius.

13.00 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

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

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

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

19.30 Moterys prieš 
vyrus. Vedėjai: 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus (N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Penkiakovė“ (N-14).

23.35 Trileris „Laukinės 
aistros 3. Aistros dėl 
deimantų“ (N-14).

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

2.55 Moterys prieš 
vyrus (N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Kaip gyvena  
krokodilai“ (N-7).

8.30 Dokumentinis f. 
„Laukinė Australija“.

9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Žemynų raida. 
Eurazija“ (N-7).

11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 Dokumentinis f. 

„Slaptas augalų gyve-
nimas. Žydėjimas“.

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Vienuolis Jin Mok, 
Kouk Sun Do  
meistras. 2017 m.

18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario 

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

gatvės“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“.

6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias (evangelikams).
7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembit (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias (evangelikams).
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 „Muškietininkai 3“.
11.00 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes - Pasaulis“. 4 d.

12.10 Durys atsidaro. 
12.30 „Jaunasis Montal-

banas 2“ (N-7).
14.15 Dokumentinis f. 
15.15 Lietuva mūsų lūpose.
15.50 Palaimintas kankinys.
16.30 ARTS21. 
17.00 Stilius.
17.45 Dokumentinis f. 

„Bohodaras 
Kotorovyčius. 
Atspindžiai“. 1, 2 d.

18.30 Dokumentinis f. 
„Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose“. 1 d. 

19.25 Nes man tai rūpi.
20.10 Tikri vyrai.
21.00 Alytaus miesto 

gimtadienio šventė. 
Didysis vakaro  
koncertas. 

24.00 Dabar pasaulyje.

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

Anos Olson receptai.
12.25 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
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. 
Šešėliai“ (N-14).

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.15 Istorinė drama 

„Patikimas  
piemuo“ (N-14).

3.15 „Vyriausiasis 
inspektorius 
Benksas. Apsėstoji 
meilė“ (N-14).

4.45 Pasisvėrę ir 
laimingi.

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

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato 

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

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

(N-7).
14.00 Bjauriausi 

darbai pasaulyje 
(N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Aukščiausia 

pavara. Nuo A  
iki Z (N-7).

18.10 Gražiausi žemės 
kampeliai.

18.45 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 sportas.

22.30 Komedija 
„Amerikietiškas 
pyragas 2“ (N-14).

0.35 Veiksmo f. 
„Ištroškę greičio“ 
(N-14).

2.45 „Tėvynė“ 
(N-14).

9.00 Balticum 
TV žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Elajus 

Stounas“.
12.30 Skaniausias 

gatvės maistas.
13.30 Naujas 

veidas (N-7).
14.00 Animacinė 

nuotykių komedija 
„Ponas Žirnis ir 
Šermanas“.

15.40 „Dikensiada“.
16.20 Noriu šio 

automobilio.
17.20 „Robinzonas 

Kruzas“.
18.20 Šeimos vakaras. 

„Šaunusis ponas 
Lapinas“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

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

23.15 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

23.45 „Prakeiktas 
metas“ (N-14).

0.45 Skaniausias gatvės 
maistas.

 12.30  „Jaunasis 
  Montalbanas 2“

 13.00  „Merdoko 
   paslaptys“ 

17.25 „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 21.00  Andrea Bocelli 9.45 „Surikatų namai“

TV PROGRAMAbirželio 17 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 Ga-
miname 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. 
Čia jums ne ten! 14.05 Rusiškas grožis. 15.00 
„Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą... 17.00 
Milijono verta paslaptis. 19.00 Centrinė televizija. 
20.00 „Naujoji banga 2017“. 22.30 „Bjaurybės“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.20 Su Andrusu po 
Galiciją. 11.50 Polonija 24. 12.10 Polonijos pokal-
bis. 12.25 Sveika, Polonija. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 
14.10 „Raganius“. 15.05 Šeima - viena namuose. 
15.55 Okrasa laužo taisykles. 16.25 Nykstančio 
pasaulio žemėlapis. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
„Aukštesnioji jėga“. 19.50 „Ranča“ - žvaigždžių 
fabrikas. 20.40 Animaciniai f. 21.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45 „Naktys ir dienos“. 22.50 „Siena“.  

 TV1000
8.25 „Paranoja“. 10.45 „Žmogus, kurio nebuvo“. 
13.15 „Laimingasis Gilmoras“. 15.20 „Misija 
„Serenity“. 17.50 „Hercogienė“. 20.10 „Ateivis“. 
22.25 „Vampyrų akademija“. 0.30 „Nudegęs“. 

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Sandoriai, ratai ir vagystės. 11.20 
Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasiki-
nius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 Mega pervežimai. 
15.25 Edas Stafordas. 16.20 Brangenybių paieš-
kos. 17.15 Aukso karštinė. 19.05 Jukono vyrai. 
20.00 Kelionė traukiniu Australijoje. 21.00 Todo 
Sampsono eksperimentai. 22.00 Supervilkikai. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelionė au-
tomobiliu. 16.00 Neįprastas maistas. 18.00 Iškyla 
gamtoje. 20.00 Iššūkiai Austrijoje. 21.00 Pavo-
jingi lėktuvai. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 
Įkaušęs keliautojas. 24.00 Gamybos stebuklai. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 9.10 Beždžionių lyga. 10.05, 21.50 Liūtė ka-
ralienė. 11.00 Laukiniai gyvūnai. 11.55 Mieliausi 
naminiai gyvūnai Amerikoje. 13.45 Liūtai ir 
hienos. 15.35 Laukiniai naminiai gyvūnai. 16.30, 
20.10 Dr. Džefas. 19.15 Afrikos tankmėje. 21.05 
Pavojaus akivaizdoje. 22.55 Akvariumų verslas. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios 
rungtynės. 9.10 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 38 laida. VAKAR. 9.40 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Klaipėda. 4 d. 10.10 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“  - 
Klivlando „Cavaliers“. Penktos rungtynės (Pas-
taba: rungtynių kartojimas priklauso nuo serijos 
rezultato). 12.20 KOK world series. Talinas. 
14.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Vakar (Pastaba: rungtynių kartojimas priklauso 
nuo serijos rezultato). 16.20 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
37 turas. 17.20 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Šeštos rungtynės (Pastaba: rungtynių kartojimas 
priklauso nuo serijos rezultato). 19.30 Pasaulio 
spidvėjaus čempionatas. Latvija. 20.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. 
Vakar. 21.00 Tiesiogiai. Europos mažojo futbo-
lo čempionatas. Finalas. 22.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. Vakar. 22.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 37 turas. 23.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Vakar (Pasta-
ba: rungtynių kartojimas priklauso nuo serijos 
rezultato). 0.40 NBA krepšinio lyga. Finalas.   

 ViasaT sPorT BalTic
6.55, 11.40 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Latvija - Rusija. 8.40 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Finalas. 13.25 Krepši-
nis. Europos moterų čempionatas. Juodkal-
nija - Latvija. Tiesioginė transcliacija. 15.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
15.55 Krepšinis. Europos moterų čempiona-
tas. Rusija - Belgija. Tiesioginė transliacija. 
17.50 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Juodkalnija - Latvija. 19.55 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 20.25 Rankinis. Euro-
pos čempionato atranka. Norvegija - Lietuva. 
Tiesioginė transcliacija. 22.20 Pulas. Pasaulio 
taurė. Penktoji diena. Tiesioginė transliacija. 
0.30 Pulas. Pasaulio taurė. Penktoji diena. 4.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
5.15 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Rusija - Belgija. 

 eurosPorT
7.00, 10.00, 15.45, 17.05, 19.05, 21.05, 23.05, 
4.00 Automobilių sportas. Le Mano 24 valandų 
lenktynės. Prancūzija. 8.00 Tenisas. ATP Turny-
ras Štutgarte. Vokietija. 9.30 Dviračių sportas. 
Prancūzija. 13.30 Motociklų lenktynės. „Su-
perbike“ serijos lenktynės. Italija. 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Automobilių lenktynės. 

 22.30  „Amerikietiškas
   pyragas 2“ 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 11.50  Herbas 
    arba skaičius

 16.30   Durys atsidaro 13.35    „Mis Marpl 1“

 

 19.30    Teleloto 10.00  Svajonių sodai

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 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). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 19.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė komedija „Pasimatymų 
vadovėlis“ (N-7). 22.50 Romantinė drama „Meilės 
skonis“ (N-7). 0.25 „Kai šaukia širdis“ (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 Dvi-
račio 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 skambutis (N-7). 1.25 Ne vienas kelyje.  

 PBK
5.55, 2.40 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.30 Sargybinis. 6.55, 10.00 Vaikų klubas. 
7.35 Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol 
visi namie. 10.25 Fazenda. 11.25 Sąmokslo teo-
rija. 12.25 „Žurovas“. 14.25 Aplink juoką. 16.05 
„Batalionas“. 18.30 Kas nori tapti milijonieriumi? 
20.00 Visų geriausias! 21.35 Šiandien vakare. 
23.15 Kas? Kur? Kada? 0.30 Laikas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.35 „Taip elgiasi moteris“. 8.40 Pats sau režisie-
rius. 9.20 J.Petrosiano humoro laida. 9.45 Rytinis 
paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 
Žinios. 11.25 Juoktis leidžiama. 13.15 „Šeimos 
albumas“. 14.20 „Udmurtų malda“. 14.45 „Dau-
giau nei meilė“. 15.30 „Absoliuti klausa“. 16.10 
Pėsčiomis. 16.40 „Paprastoji mirta“. 22.00 Se-
kmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 Rusiškas vairavi-
mas. 8.50 Prajuokink komiką. 9.25-21.00 „Po-
nai-draugai“. 0.40 „Druska“. Muzikinis Zacharo 
Prilepino šou. „Leningrad“. 

 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 stebuklai. 12.00 
Sodininkų atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 
14.15 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 „Muchta-
ras. Naujas pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 
17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos rusiškos sen-
sacijos. 19.00 Savaitės apžvalga. 20.20 Žvaigždės 
susiėjo. 22.05 Tu nepatikėsi! 23.05 „Žaidimas“. 
24.00 „Įtūžis. Revanšas“. 0.55 „Goša, neliūdėk!“ 

 TV PolonIa
8.25 Giminės saga. 8.50 Reportažas. 9.20 Laida iš 
salų. 9.40, 18.25 Lenkija su Miodeku. 9.50 Telerytas. 
10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 
11.15 Pasakų šalyje. 11.50 „Trys pašėlę nuliai“. 
12.45, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties 
Angelas. 14.00 Šv.Mišios. 15.40 „Karalienė Bona“. 
16.35 Turistinė kelionė. 16.50 Arbatėlė su kabaretu. 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.55, 1.30 „Aukštesnioji jėga“. 
19.50, 4.35 Akis į akį. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Raganos“. 22.40, 5.15 „Įsimylėjęs angelas“. 

 TV1000
8.25 „Nudegęs“. 10.30 „Ateivis“. 13.05 „Anonimas“. 
15.45 „Nenuoramos“. 17.35 „Šanchajaus riteriai“. 
20.10 „Išlikimo eksperimentas“. 22.15 „Saldus lap-
kritis“. 0.30 „Išganymas“. 2.10 „Kažkas naujo“. 

 DIscoVeRy
10.55 Brangenybių paieškos. 11.50, 22.00, 24.00, 
3.40, 5.20 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 
Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 17.15 
Robotų kovos. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 
Pragaro kelias Rusijoje. 20.00 Perdirbimas. 21.00, 
2.50 Aliaska. 23.00, 4.30 Kuperio brangenybės. 

 TRaVel
6.00, 24.00, 4.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 
Naujo būsto paieška. 10.00, 19.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 18.00 1959 m. Airstream Globe-
ster. 12.00, 20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo 
turto rinkoje. 13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 
Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Būsto re-
montas. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 21.00, 
5.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Pavojingi 
lėktuvai. 23.00 Aliaska. 1.00 Žvejyba Majamyje. 
3.00 Iššūkiai Austrijoje. 

 anIMal PlaneT
6.36 Gorilų mokykla. 7.25 Teisingumas Teksa-
so valstijoje. 8.15, 12.50, 14.40, 0.45, 4.15 Liūtė 
karalienė. 9.10 Laukiniai gyvūnai. 10.05 Šunų 
gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 Mie-
liausi naminiai gyvūnai Amerikoje. 13.45 Plėš-
rūnai iš arti. 15.35 Dr. Džefas. 17.25 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 18.20, 22.00 Mirtinos salos. 
19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
20.10 Pavojaus akivaizdoje. 22.55 Akvariumų 
verslas. 1.40, 5.02 Liūtai ir hienos. 3.25 Liūtų 
prigimtis. 5.49 Kinija žurnalisto akimis. 

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 „Kung Fu Panda“ 
(N-7).

9.00 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Kumba“ (N-7).
12.35 Komedija 

„Flinstounai“ (N-7).
14.15 Premjera! Biografinė 

drama „Ranka, verta 
milijono“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 Veiksmo f. 

„Fantastiškas 
ketvertas. Sidabrinio 
banglentininko  
iškilimas“ (N-7).

21.15 Veiksmo f. 
„Transporteris 3“ 
(N-14).

23.30 Biografinė drama 
„Hičkokas“ (N-14).

1.20 Veiksmo f. „Konanas 
barbaras“ (N-14).

6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. 
„Harvis Biksas“.

8.10 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Animacinis f. 
„Tinginių miestelis“.

10.00 Nuotykių f. 
„Skūbis Dū“.

11.45 Fantastinis f. „Mara 
ir Ugnianešys“.

13.40 Nuotykių f. „Dzeusas 
ir Roksana“.

15.45 Pričiupom! (N-7).
16.45 Fantastinis f. 

„Mirtinas žaibas“ 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo f. „Eilinis 

Džo. Kerštas“ (N-7).
22.50 Nuotykių drama 

„Mylimųjų žiedas“ 
(N-14).

0.55 Veiksmo komedija 
„Vyrai juodais dra-
bužiais 3“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

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

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
10.00 Brolių Grimų pasakos. 
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 „Plėšrūnai“. „Arkties 

gniaužtuose“.
12.40 „Nuostabieji Japonijos 

gamtos kampeliai“.
13.35 „Mis Marpl 1“ (N-7).
15.10 „Folčio viešbutis 1“.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Bėdų turgus.
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. A grupė. Portu-
galija - Meksika. Tie-
sioginė transliacija iš 
Kazanės.

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.30 Panorama.
20.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. B grupė. 
Kamerūnas - Čilė. 
Tiesioginė transliacija iš 
Maskvos. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

22.55 „Volstrito vilkas“ (N-14).

6.30 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-
Pasaulio rinktinė. 
Alytus. 2016 m.

7.30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

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

čempionato kvalifika-
cija. Trakai. 2016 m.

10.05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“.

10.35 „Didysis atodrėkis 
Amerikoje“.

11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
13.35 Pramoginis sveiki-

nimų koncertas.
16.10 Kas žudikas? 

Baudžiamosios  
bylos (N-7).

17.25 „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.30 Nuotykių f. „Riterio 
žvaigždė“ (N-7).

0.20 „Akloji zona“ (N-14).
2.05 Veiksmo trileris 

„Penkiakovė“ (N-14).
3.45 Trileris „Laukinės 

aistros 3. Aistros  
dėl deimantų“ 
(N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Pasakų 

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

(N-7).
14.55 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 „Slaptas augalų gyve-

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

Mindaugu Biliumi.
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. Orai.
23.00 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

1.10 „Vera. Pasakų 
sekimas“ (N-7).

2.55 „Kalnų ežerai“.
3.45 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Skirtingi ir tuo 

ypatingi“.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. 2 d.
9.30 „Šimtas vaizdų iš 

Japonijos“. „Kiotas“.
9.55 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 „Akordeono muzikos

savaitė 2016“.
13.45 Divertismentas 

baletui ir orkestrui.
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Mažesnieji broliai. 
15.30 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas. 

Henrikas Šablevičius.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Bėdų turgus.
17.45 „Keturkojai karo 

didvyriai“.
18.05 „Kuba. Laisvės sala“. 
18.30 „Šveicarija - 

Hitlerio seifas“.
19.30 Klauskite daktaro.
20.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.10 Tu dalis manęs. Kon -

certuoja Edgaras Lubys.
22.35 Skambantys pasauliai. 

Svečias - Rūta Lee (JAV).
23.30 Dabar pasaulyje.

 18.25   Mindaugas
     Bilius
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birželio 18 d.

 18.00   „Elajus Stounas“ 15.00  Ledo kelias 12.25    Gardžiausi Merės   
    Berės patiekalai

 Sport1
7.00 Europos mažojo futbolo čempionatas. Fi-
nalas. Vakar. 8.00 Vieningoji krepšinio lyga. 
Maskvos CSka - Maskvos „khimki“. 10.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Norvegija 6 
etapas. 12.00 Lengvoji atletika. Pasaulio taurė. 
Olandija. 14.50 NBa krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - klivlando „Cava-
liers“. Penktos rungtynės (rungtynių karto-
jimas priklauso nuo serijos rezultato). 17.00 
Tiesiogiai. Vieningoji krepšinio lyga. Mas-
kvos CSka - Maskvos „khimki“ (rungtynių 
transliacija priklauso nuo serijos rezultato). 
19.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lygos apžvalga. 37 turas. 19.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas (rungtynių transliacija priklauso nuo 
serijos rezultato). 21.30 NBa krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - klivlando 
„Cavaliers“. Penktos rungtynės (rungtynių 
kartojimas priklauso nuo serijos rezultato). 
Šiandien. 23.40 kOk world series. Vilnius. 1 d. 
1.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas 
(rungtynių kartojimas priklauso nuo serijos 
rezultato). 3.20 Pasaulio spidvėjaus čempio-
natas. Slovėnija. 1 etapas. 6.20 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 37 turas.  

 ViaSat Sport Baltic
7.00, 19.25 krepšinis. Europos moterų čempi-
onatas. Juodkalnija - Latvija. 8.45 krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. rusija - Belgija. 
10.30 Pulas. Pasaulio taurė. Penktoji diena. 
14.30 „Formulė-1“. kanados GP lenktynių apž-
valga. 15.30 Futbolas. anglijos premier lygos 
žurnalas. 16.00 Futbolas. UEFa Čempionų lygos 
2016-2017 m. sezono apžvalga. 17.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. Tiesiogi-
nė transliacija. 21.10 rankinis. Europos čempi-
onato atranka. Danija - Latvija. Tiesioginė trans-
liacija. 23.05, 1.35 Pulas. Pasaulio taurė. Šeštoji 
diena. 6.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 EuroSport
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 automobilių lenkty-
nės. 9.05, 11.05, 13.05, 15.05, 21.30 automo-
bilių sportas. Le Mano 24 valandų lenktynės. 
Prancūzija. 16.15 Dviračių sportas. Prancūzija. 
17.00, 18.15, 22.30 Motociklų lenktynės. „Su-
persport 300“ serija. Italija. 17.30, 23.00 Moto-
ciklų lenktynės. „Superbike“ serijos lenktynės. 
Italija. 18.45 Tenisas. WTa serijos turnyras. 
Didžioji Britanija. 20.00 Tenisas. aTP Turnyras 
Štutgarte. Vokietija. 21.25, 23.55 „Eurosport 2“
žinios. 23.30 automobilių lenktynės. FIa Euro-
pos ralio čempionatas. kipras. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „atspėk gyvūną“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

anos Olson receptai.
12.25 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę 

ir laimingi.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.15 „akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 Nemarus kinas. 

Nuotykių f.  
„Trys muškietininkai. 
karalienės  
deimantai“  
(N-7).

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

23.10 Siaubo trileris 
„Patologija“ (S).

1.05 „Begėdis“ (N-14).
2.10 „Nebylus liudijimas“ 

(N-14).
4.00 Pasisvėrę ir laimingi.
4.50 „Mylėk savo sodą“.

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

(N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

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

lenktynės (N-7).
12.00 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.  
Nuo a iki Z (N-7).

18.10 Gražiausi žemės 
kampeliai.

18.45 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 romantinė drama 

„Prieskonių  
princesė“ (N-7).

20.55 „6 kadrai“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.00 „Legendos“ 

(N-14).
24.00 kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

1.45 „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 Siaubingi namai.
13.30 „Dikensiada“.
14.10 animacinis 

nuotykių f.  
„kelionė į mėnulį“.

15.45 Drama 
„Praeities 
paslaptys“  
(N-7).

17.30 klaipėdos 
patruliai 
(N-7).

18.00 „Elajus 
Stounas“.

19.00 Skaniausias 
gatvės maistas.

20.00 „kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Nesunaikinamieji 3“ 
(N-14).

23.15 Naujas veidas 
(N-7).

23.45 Pinigai 
iš nieko.

0.45 Siaubingi 
namai.

„HiČKoKaS“
Biografinė drama. JAV. 2012.
Režisierius: Sacha Gervasi.
Vaidina: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson.

Beatodairiško ego ir įkyraus nepasitikėjimo savimi varginamą Holivudo 
legendą Alfredą Hičkoką apsėda šiurpios žmogžudystės istorija, kurios 
nepalaiko nė viena studija. Viskam pasiryžęs ir nusprendęs pastatyti 
filmą, jis rizikuoja savo reputacija, savo namais ir netgi žmonos Almos 
meile. Galiausiai Hičkokas pelno Almos palankumą.

tV3
23.30

„EiliNiS DŽo. KErŠtaS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Jon Chu.
Vaidina: Channing Tatum, 
Bruce Willis, Dwayne Johnson.

Grupuotės „Kobra“ lyderis Zartanas 
sunaikina visą priešininkų būrį, re-
gis, padėdamas tašką šlovingoje 
komandos „Eilinis Džo“ istorijoje. 
Tačiau saujelė išgyvenusiųjų ryž-
tasi stoti į kovą prieš „Kobrą“.

„patoloGiJa“
siauBo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Marc Scholermann.
Vaidina: Milo Ventimiglia, 
Alyssa Milano, Michael Weston.

Harvardo medicinos mokyklos ab-
solventas Tedas Grėjus susigundo 
išbandyti laimę prestižinėje pato-
logijos programoje, ten yra paste-
bimas mažos patologijos internų 
grupelės. Netrukus jis įtraukiamas į 
mirtinai pavojingą žaidimą...

„ritErio ŽVaiGŽDĖ“
nuotykių filmas. JAV. 2001.
Režisierius: Brian Helgeland.
Vaidina: Heath Ledger, Rufus 
Sewell, Shannyn Sossamon.

Nekilmingasis Viljamas, vargšo 
amatininko sūnus, netiki, kad kada 
nors galėtų išsipildyti naivi jo vai-
kystės svajonė - tapti riteriu. Juk iš 
vargšų luomo patekti į kilmingųjų 
luomą absoliučiai neįmanoma...

lNK
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BtV
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

„Kobra 11“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 TV serialas 

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

„Kita moteris“ (N-14).
0.45 TV serialas „Kaulai“ 

(N-14).
1.40 TV serialas „Imperija“.
2.30 TV serialas 

„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 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Kriminalinė komedija 

„Banditai“ (N-14).
0.40 TV serialas „Įkaitai“ 

(N-14).
1.35 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 15“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Bėdų turgus.
11.55 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. B grupė. 
Australija - Vokietija. 

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Tarptautinė koali-

cija - prieš „Islamo 
valstybę“ (N-14).

23.05 Trumposios žinios.
23.10 Komedija „Ponas tėtė“.
0.40 TV serialas „Folčio 

viešbutis 1“. 2 s. 
1.10 „Komisaras 

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

 13.10  Klauskite daktaro 21.00  „Šviesoforas“  17.35  24 valandos

Pirmadienis

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.10 Senoji 
animacija. 10.10 Romantinė komedija „Pasi-
matymų vadovėlis“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 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 Melodrama „Vėjas virš 
upės“ (N-7). 22.55 „Kerštas“ (N-7). 23.55 „De-
tektyvė Klara“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Idealus re-
montas. 13.20 „Viskas apie vyrus“. 15.05 Kartu 
su visais. 16.00, 4.05 Mados nuosprendis. 
17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.25 Lietuvos 
laikas. 20.30 Eurologija. 20.55 „Savas, svetimas 
sūnus“. 21.55 „Putinas“. 1 d. 23.00 „Mažoras 
2“. 24.00 „Vakaras su Urgantu“ Sankt Peterbur-
ge. 0.30 Nakties naujienos. 0.45 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.25 Juoktis leidžiama. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Žinios. 11.55 „Juodas darbas“. 14.55 „Čerčilis“. 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Plius meilė“. 23.15 Specialusis korespondentas. 

 Ren
 6.55 Vaikų klubas. 7.10 „Medikai“. 8.00 Žvalus 
rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dra-
mos“. 11.20 Mums net nesisapnavo. 14.00 Dar 
ne vakaras. 14.55 „Enigma“. 17.35 Tinkama prie-
monė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 Izmailovo parkas. 23.15 „Kardas“. 

„KITa MoTeRIS“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Nick Cassavetes.
Vaidina: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton.

Nuotaikingoje komedijoje Karlė Vaiten, sužinojusi, kad jos vaikinas vedęs, 
bando savo sugriautą gyvenimą vėl pastatyti į vėžes. Atsitiktinai sutikusi 
jo apgaudinėjamą žmoną moteris suvokia, kad abi turi daug bendro, ir 
jos pikčiausia priešė tampa geriausia drauge. Atsiskleidus dar vienam 
romanui, trys moterys susivienija ir pradeda kurti bendrą keršto planą.

„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.

„VĖjaS VIRŠ UPĖS“
melodRama. Vokietija. 2001.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Floriane Daniel, 
Matthias Schloo, Nadja Tiller.

Po daugybės kelionių metų pa-
galiau sugrįžusi namo Dženė Fer-
bern randa žlugusią mamos lai-
vybos įmonę. Vaikystės draugas 
Patrikas vis dar Dženę įsimylėjęs. 
Jos širdį siekia pavergti ir turtuolio 
bankininko brolis Maiklas. Dženės 
motiną ima persekioti nerimą ke-
liantys praeities šešėliai. Jie atneš 
sukrėtimų.

„PaSIUnTInIaI“
siaubo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Oxide Pang Chun, 
Danny Pang.
Vaidina: Kristen Stewart, Dylan 
McDermott, Penelope Ann Miller.

Maža jauki ferma Šiaurės Dakotoje. 
Draugiškoje, saulėgrąžas auginan-
čioje šeimoje karaliauja meilė ir gė-
ris. Staiga viskas keičiasi, pasirodžius 
TAI. Į jų gyvenimą įsibrovė kažkas 
pavojingo ir bauginančio. Buvusią 
pavyzdinę šeimą užvaldo chaosas.
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 Voratinklis. 

Gyvenimas ant kor-
tos. I dalis“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Degantis žmogus“.
23.55 Nuotykių f. „Riterio 

žvaigždė“ (N-7).
2.15 TV serialas „Akloji 

zona“ (N-14).

7.00 Programa.
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 medžioto-

jai“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Deimantų medžioto-

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

Svečiuose - grupė 
„Balius“.

22.30 Reporteris. Lietuva 
tiesiogiai. Orai.

23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
5.10 „Neišsižadėk“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.55, 14.45 „Smarkuolis 

Tašis“.
8.10, 14.55 „Animalija“.
8.35, 15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50  „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Skirtingi ir tuo ypa-

tingi“.
13.10 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes - Pasaulis“. 

14.20 Durys atsidaro.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda daik-

tai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Septynios Kauno 

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

mija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“. 

22.00 „Rojus Lietuvoj“.
23.20 Linija, spalva, forma.
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 „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. 
Trūkusi grandinė“ 
(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).
3.25 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.10 „Nebylus liudijimas“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Grainderis“ 
(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-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

„Pasiuntiniai“ (S).
0.50 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.45 „Salemas“ 

(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 Nuotykių 

drama  
„Sofi ir Šiba“.

13.50 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.20 Noriu šio 
automobilio.

15.20 „Elajus Stounas“.
16.20 Animacinė 

fantastinė  
romantinė drama 
„Džekas ir  
mechaninė širdis“.

18.00 „Robinzonas 
Kruzas“.

19.00 Siaubingi namai.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Merė ir Maksas“ 
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

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

 19.00  Euromaxx 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 9.30  „Kai šaukia širdis“ 17.00  „Kobra 11“ 17.55  „Širdele mano“

TV PROGRAMAbirželio 19 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 Da-
lykiškas 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 „Penkios tylos 
minutės“. 21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.45 
Dienos apžvalga. 0.15 Pozniakovas. 0.30 „Skali-
kai 6“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Animacinis f. 
8.20 Knygų kandys. 8.30, 2.15 Suraizgyta ABC. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Kultūrin-
gieji PL. 12.55, 19.20 Kelionės su istorija. 13.25, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ra-
ganos“. 15.20 Akis į akį. 15.50 Lenkų istorijos. 
Kinija. 16.40, 6.50 Peiliu ir šakute. 16.55, 1.15 
„Pelenė“. 17.30 „Karino“. 18.00 Mano žvėrynas. 
18.10 Povandeninis ABC. 18.30, 0.25 Regionų 
istorija. 18.55 Paslėpti lobiai. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Maršalas 
Pilsudskis“. 22.45 Polonija 24. 23.05 Sveika, 
Polonija. 23.45 „Gusenas - karas dėl atminties“. 
0.45 „Laukinė Lenkija“. 1.45 „Karino“. 

 TV1000
7.50 „Saldus lapkritis“. 10.10 „Išganymas“. 
11.55 „Išlikimo eksperimentas“. 14.00 „Kuždesių 
sala“. 16.35 „Kažkas naujo“. 18.30 „Ant ribos“. 
20.10 „Kiti“. 22.15 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo 
T.S.Spiveto kelionė“. 0.20 „Versalio romanas“. 

 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, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilno-
jamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 
22.00 Žvejyba Majamyje. 23.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 8.15, 12.50 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 14.40 Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55 Mieliausi naminiai 
gyvūnai Amerikoje. 13.45, 16.30 Kinija žurnalisto 
akimis. 17.25, 21.05 Gyvūnų gelbėjimas. 18.20, 
22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 22.55 Liūtų 
tėvas. 23.50 Kinija žurnalisto akimis. 

 sPorT1
9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Vakar 
(Pastaba: rungtynių kartojimas priklauso nuo se-
rijos rezultato). 11.20 Europos mažojo futbolo 
čempionatas. Finalas. 12.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Malagos „Uni-
caja“. 14.20 „NBA Action“. 14.50 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 17.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.00 Vienin-
goji krepšinio lyga. Maskvos „Khimki“ - Maskvos 
CSKA. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Ki-
nija. Finalas. 21.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Penktos rungtynės. 23.30 KOK World series. 
Moldova. Sunkiasvorių turnyras. 1 d. 0.50 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
11.00 Boksas. 11.40 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Juodkalnija - Latvija. 13.25 Krepši-
nis. Europos moterų čempionatas. Latvija - Belgi-
ja. 15.20 Futbolas. „West Bromwich“ - „Chelsea“. 
17.10 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Belgija. 18.55 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Montenegro - Rusija. 20.50 Leng-
voji atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 22.55 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Latvija -  
Belgija. 0.40 Rankinis. Europos čempionato at-
ranka. Danija - Latvija. 

 eurosPorT
6.00, 9.30 Futbolas. JAV „Major League Soc-
cer“ lyga. 7.30, 8.30, 10.30, 17.00, 20.00, 22.30 
Motociklų sportas. „Superbike“ serijos pasaulio 
čempionatas. Italija. 8.00, 19.30 Motociklų sportas. 
„Supersport“ serijos lenktynės. Italija. 9.00, 15.00 
Dviračių sportas. Prancūzija. 11.00 FIA Europos 
ralio čempionatas. 11.30, 16.00, 21.30 Le Mano 24 
valandų lenktynės. 12.30, 20.30 Žiemos sportas.  
12.35, 17.30 Tenisas. ATP serijos turnyras Štut-
garte. 13.30, 18.30 Tenisas. WTA serijos turnyras 
Notingeme. 14.30 Dviračių sportas. Slovėnijos 
turas. 20.35 Dviračių sportas. Prancūzija. 21.20 
Sporto naujienos. 23.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 23.30 FIFA futbolas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  20.30  Auksinė daina  1.05  Dabar pasaulyje 21.30  Svarbios detalės 20.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Se-
noji animacija. 10.05 Melodrama „Vėjas virš 
upės“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Drama „Advokatų nebučiuoti“ (N-7). 
22.55 „Kerštas“ (N-7). 23.55 „Detektyvė Klara“ 
(N-7). 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 
15.20 KK2 (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Die-
nos komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Skanėstas. 12.55 
„Savas, svetimas sūnus“. 13.55 „Sufleris“. 15.05 
Kartu su visais. 16.00, 3.50 Mados nuosprendis. 
17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 20.40 „Savas, svetimas sūnus“. 21.40 
„Putinas“. 2 d. 22.50 „Mažoras 2“. 23.40 „Vaka-
ras su Urgantu“ Sankt Peterburge. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 
11.55 „Juodas darbas“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Plius meilė“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.25 „Medikai“. 8.10 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama 
priemonė. 9.50 „Šeimos dramos“. 11.35 Gyva 
tema. 12.25 Izmailovo parkas. 14.05 Dar ne va-
karas. 15.00 „Enigma“. 17.35 Tinkama priemonė. 
18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 „Gelmėje... Ar išgyvens žmonija vandenyno 
dugne ir po žeme?“ 23.25 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Su-
sitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 18.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Penkios 
tylos minutės“. 21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.05 Pozniakovas. 0.20 
„Skalikai 6“. 2.20 „Susitikimo vieta“. 4.15 Buto 
klausimas. 5.10 Akistata. 

 TV PolonIa
8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.35 Sveika, Polonija. 13.00 Paslėpti 
lobiai. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 
16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Naktys ir dienos“. 15.20 „Vieta roju-
je“. 16.40, 6.50 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 „Pele-
nė“. 17.30, 1.45 „Karino“. 18.00 Dordo nuotykiai. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Varžybų varžybos. 
Balso jėga. 19.20 Paragauk su Senkevičiumi. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.40 „Tėvas Mateušas“. 23.45 M.Grechutos 
dainų koncertas. 0.45, 6.25 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto 
kelionė“. 8.25 „Versalio romanas“. 10.55 „Kiti“. 
13.10 „Dar kartą, iš naujo“. 15.25 „Paranoja“. 
17.30 „Žmogus, kurio nebuvo“. 20.10 „Triušio 
urvas“. 22.05 „Sielonešė“. 0.30 „Didžioji afera“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35, 21.00 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkveži-
mių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 
22.00 Legenda apie krokodilų auksą. 23.00 Todo 
Sampsono eksperimentai. 24.00 Vis dar gyvas. 

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

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
21.00 TV serialas 

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

knyga“ (N-14).
23.30 TV serialas „24 valan-

dos. Palikimas“ (N-14).
0.35 TV serialas „Kaulai“.
1.30 TV serialas „Imperija“.
2.20 TV serialas 

„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 Bus visko.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Kriminalinė drama 

„Nežinomas“ (N-14).
24.00 TV serialas „Įkaitai“ 

(N-14).
0.55 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
1.50 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 15“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
11.50 „Šunų ABC 2“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios.
17.55 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Rezistentai“ (N-14).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Tarptautinė koali-

cija - prieš „Islamo 
valstybę“ (N-14).

3.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lis. Gyvenimas ant 
kortos. II dalis“ (N-7).

20.30 Pasienio sargyba.
21.00 Romantinė kome-

dija „Aeroplanas 2. 
Tęsinys“ (N-7).

22.45 Veiksmo trileris 
„Degantis žmogus“.

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

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

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“.
7.10 Grilio skanėstai.
7.15 Nuoga tiesa.
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
12.35 „Deimantų medžioto-

jai 7“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Deimantų medžioto-

jai“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Auksinė daina. Sve-

čiuose - Sasha Song.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Mesingas. Aplen-

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

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

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

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Šveicarija - Hitlerio 

seifas“.
13.10 „Rojus Lietuvoj“.
14.30 Durys atsidaro. 
14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

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

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Stambiu planu.
19.00 „Nepaprastas žmonių 

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

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“. 

22.00 Kriminalinė drama 
„Volstrito vilkas“.

0.55 DW naujienos rusų k.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
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birželio 20 d. 

 18.30  Pinigai iš nieko 9.00  Tavo augintinis 19.00  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 8.15 Gyvūnų gel-
bėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Liūtų tėvas. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55 Mieliausi 
naminiai gyvūnai Amerikoje. 12.50 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 13.45, 16.30, 23.50 
Kinija žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 Šunų 
gelbėtojai. 18.20, 22.00 Pavojaus akivaizdoje. 

 SPort1
9.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. Fi-
nalas. 10.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Ketvirtos rungtynės (Pastaba: rungtynių kartoji-
mas priklauso nuo serijos rezultato). 12.10 KOK 
World series. Moldova. Sunkiasvorių turnyras.  
1 d. 13.30 „Road to glory“. 14.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. 16.20 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Ispanija. 18.00 Vieningoji krepšinio lyga. 
Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“ (Pastaba: 
rungtynių transliacija priklauso nuo serijos rezul-
tato.) 20.00 Čempionai LT. Graplingas. Palanga. 
1 d. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžval-
ga. 21.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos 
rungtynės. 23.30 KOK World series. Moldova. 
Sunkiasvorių turnyras. 2 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 17.10 Krepšinis. Europos moterų čempio-
natas. Latvija - Belgija. 8.45 Krepšinis. Euro-
pos moterų čempionatas. Juodkalnija - Rusija. 
10.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Stok-
holmas. 12.35 Pulas. Pasaulio taurė. 15.05 
Boksas. 16.10 „Formulė-1“. Kanados GP lenk-
tynių apžvalga. 18.55, 21.25 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. 20.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 23.20 Krepšinis. Eu-
ropos moterų čempionatas. 2.50 Motosportas. 

 euroSPort
9.35 Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. Turkija. 
10.00 Fechtavimas. Europos čempionatas. Gruzi-
ja. 11.00, 14.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 11.05, 17.30, 21.45, 0.45 Angliškasis 
biliardas. Didžiosios Britanijos čempionatas. 
13.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 14.05, 20.00 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 16.00 
FIFA futbolas. 16.30 Automobilių sportas. Le 
Mano 24 valandų lenktynės. Prancūzija. 19.30 
Sporto linksmybės. 20.30 FIFA futbolas. 21.00 
Jojimas. 21.30, 0.30 Sporto naujienos. 23.00 
Motociklų sportas. „Superbike“ serijos pasaulio 
čempionatas. Italija. 23.30 Automobilių sportas. 
FIA Europos ralio čempionatas. 24.00 Automo-
bilių sportas. F3 Europos čempionatas. Vengrija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

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

žudystės XVIII. Mirš-
tantis menas“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“.
3.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.20 „Midsomerio žmog-
žudystės XVIII. Trūkusi 
grandinė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „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-14).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

komedija  
„Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia“ 
(N-7).

1.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

2.00 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 Animacinė 

nuotykių komedija 
„Ponas Žirnis ir 
Šermanas“.

13.50 „Kai šaukia 
širdis“.

14.50 Siaubingi 
namai.

15.50 Skaniausias gatvės 
maistas.

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

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Robinzonas 

Kruzas“.
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„KAriBŲ PirAtAi. numirĖlio SKrYniA“
Nuotykių komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Kapitonas Džekas Sperou vėl patenka į intrigų spąstus. Krauju pasirašyda-
mas sutartį su vaiduoklių laivo kapitonu Deiviu Džonsu, Džekas rizikuoja 
po mirties patekti į amžiną vergovę. Tarsi to dar būtų negana, kapito-
no problemos grasina suardyti Vilo Ternerio ir Elizabet Svon vedybas.

tV6
22.00

„SiBilĖS KnYGA“
Veiksmo filmas. Jungtinė 
Karalystė. 2016.
Režisierius: Colin Teague.
Vaidina: Michael Landes, Ophelia
Lovibond, Shaun Parkes.

Hutenas paprašo Aleks padėti jam 
surasti senovinių knygų kolekciją. 
Joje - mistinės pranašystės. Britani-
jos muziejaus kuratorė sutinka su 
Hutenu vykti į Romą ir jam padėti. tV3

22.30

„Be KAltĖS KAltA“
tV serialas. Turkija. 2012.
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, 
Engin Akyurek, Firat Celik.

Fatmagiul yra mergina, kartu su savo 
broliu gyvenanti kaime ant Egėjo jū-
ros kranto. Ji po kelių mėnesių ruošia-
si ištekėti už žvejo, vardu Mustafa, ir 
svajoja pabėgti nuo savo priekabiau-
jančios įseserės, kuri jos nekenčia. tV1

22.55

„ADVoKAtŲ neBuČiuoti“
drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Michael Keusch.
Vaidina: Jan Sosniok, Tobias 
Licht, Hugo Egon Balder.

Tikriausiai nerastume didesnių prie-
šingybių profesinėje veikloje nei 
skyrybų advokatai Spenseris ir Emi-
lė. Jų klientų gynybos metodai yra 
absoliučiai priešingi: Emilė kruopščiai 
ruošiasi byloms, o Spenseris atsiduo-
da likimui ir mėgsta improvizuoti. tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

21.00 TV serialas 
„Šviesoforas“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Karinė drama 

„Brangenybių 
medžiotojai“ (N-7).

0.55 „Kaulai“ (N-14).
1.45 „Imperija“ (N-14).
2.40 „Amerikiečiai“ 

(N-14).

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 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“ 

(N-7).
15.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Greitojo reagavimo 
būrys“ (N-7).

0.35 TV serialas 
„Įkaitai“ (N-14).

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

2.25 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 15“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Emigrantai.
11.50 Svarbios detalės.
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.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. A grupė. Rusija - 
Portugalija. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų tau-

rė. A grupė. Meksika - 
Naujoji Zelandija. 
Tiesioginė transliacija 
iš Sočio. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

22.55 Trumposios žinios.
23.00 Biografinė drama 

„Drakonas. Briuso Li 
istorija“ (N-14).

1.00 LRT radijo žinios.

 17.45  FIFA Konfederacijų
             taurė

 19.30  „Rezidentai“  15.30  „Dvi širdys“

trečiadienis

„BRANGENYBIŲ MEDŽIOTOJAI“
Karinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: George Clooney.
Vaidina: George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett.

Tai pasakojimas apie didžiausią lobio medžioklę istorijoje. Jame rodomas 
neįtikėtinas Antrojo pasaulinio karo būrys, turintis užduotį gelbėti nacių 
pavogtus meno kūrinius ir grąžinti juos teisėtiems šeimininkams. Kaip 
šią užduotį galėtų įvykdyti septyni muziejaus darbuotojai, kuratoriai ir 
meno istorikai, geriau išmanantys Mikelandželo kūrybą nei ginklus?

rekomenduoja

TV3
22.30

 „TIKROJI AUKA“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Chris Gerolmo.
Vaidina: Mark Harmon, Lola 
Glaudini, Tatiana Maslany.

Kai nušaunamas policininkas, ma-
tęs advokato žmonos mirtį, tirti 
nusikaltimo iškviečiamas atkaklus 
Mineapolio policijos nuovados de-
tektyvas Lukas Davenportas. Tyrė-
jai mano, kad pagrindinis įtariama-
sis yra pats advokatas, bet Lukas 
įtaria vieną pagarsėjusią smogikę 
Klarą, be to, pradeda nujausti, kad 
šioji dirba ne viena.

 „GREITOJO REAGAVIMO 
BŪRYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Clark Johnson.
Vaidina: Colin Farrell, Samuel 
L.Jackson, Michelle Rodriguez.

Aukštas policijos pareigūnas De-
nas paskiriamas suburti specialų 
greitojo reagavimo būrį. Vyriškis 
išsirenka keturis geriausius poli-
cijos pareigūnus ir pradeda juos 
treniruoti. Netrukus specialaus 
būrio pagalbos prireikia sutrukdyti 
narkotikų magnato pabėgimui iš 
kalėjimo...

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

Originalus serialas apie grožiui ne-
abejingą Fren, kurią vieną dieną 
užpuola visos bėdos - ją atleidžia 
iš darbo ir palieka vaikinas. Užkly-
dusi pas turtingą našlį anglą, ji ne 
tik gauna auklės darbą, apsigyve-
na prašmatniuose namuose, bet 
ir tampa tikra šeimos nare.

TV6
22.00

LNK
22.15

TV1
1.05

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Drama „Advokatų nebučiuoti“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 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 „Kerš-
tas“ (N-7). 23.55 „Detektyvė Klara“ (N-7). 0.55 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50, 
0.20 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Skanėstas. 
12.55 „Savas, svetimas sūnus“. 13.50 „Sufleris“. 
15.05 Kartu su visais. 16.00, 2.20 Mados nuos-
prendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susi-
tuokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 20.45 „Savas, svetimas sūnus“. 
21.40 „Putinas“. 3 d. 22.50 „Mažoras 2“. 23.50 
„Vakaras su Urgantu“ Sankt Peterburge.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 
11.55 „Juodas darbas“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Plius meilė“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 REN
7.55 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.15 „Gel-
mėje... Ar išgyvens žmonija vandenyno dugne ir 
po žeme?“ 14.05 Dar ne vakaras. 15.00 „Enigma“. 
17.35 Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės. 23.20 „Kiekvienam po katinėlį“.
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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 „44-as skyrius“ (N-7).
11.30 „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. Gyveni-

mas ant kortos.  
III dalis“ (N-7).

20.30 Pagalbos skambutis 
(N-7).

21.00 Veiksmo trileris 
„Širšių lizdas“ 
(N-14).

23.15 Romantinė komedija
„Aeroplanas 2. 
Tęsinys“ (N-7).

1.00 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

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

2.40 „Penktoji pavara“.

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.10 Grilio skanėstai.
7.15 Nuoga tiesa.
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(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. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.

Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 Premjera! Krimina-

linis detektyvas 
„Baimės įlanka“ 
(1) (N-7).

20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Auksinė daina. 

Svečiuose -  
grupė „16Hz“.

22.30 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai. 

23.40 Grilio skanėstai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Leningradas. Po kario 

gatvės“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Grupės „Freaks On 

Floor“ koncertas.
7.05 Stilius.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lotynų muzika 

Jung tinėse Amerikos 
Valstijose“. „Tiltai“.

13.10 Koncertuoja 
Edgaras Lubys.

14.30 ARTi.
14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita.
18.30 Nacionalinis turtas. 

Henrikas Šablevičius.
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
20.20 IQ presingas.
21.10 „Lemtinga diena“. 

„Pragaras Žemėje“.
22.00 Elito kinas. Drama 

„Kafkos „Statinys“ 
(N-7).

23.55 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. 
Šventieji ir nusidėjė-
liai“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Auklė“.
2.05 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.55 „Ekspertė Džordan“ 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „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-14).

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

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Trileris „Tikroji auka“ 

(N-14).
24.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

2.00 „Greislendas“ 
(N-14).

2.45 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 Skrajojantys 
ežerai. Baltų  
mitai ir  
simboliai.

11.00 „Elajus Stounas“.
12.00 Siaubingi namai.
13.00 Drama „Praeities 

paslaptys“  
(N-7).

14.45 Naujas veidas 
(N-7).

15.15 „Robinzonas 
Kruzas“.

16.15 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris ir 
Dangaus žvaigždė“ 
(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“.

 19.30    „Šlovės dienos“ 18.00   Reporteris 18.30    „Savas žmogus“  18.00  Skaniausias
     gatvės maistas

 18.00    „CSI Majamis“ 16.30    „Mano gyvenimo
     šviesa“

TV PROGRAMAbirželio 21 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchataro 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 
„Penkios tylos minutės“. 21.55 „Jūrų velniai. Vie-
sulas 3“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 „Skalikai 6“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, Polonija. 
13.00 Balso jėga. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25, 21.00, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Maršalas Pilsudskis“. 
15.25 „Ranča“ - žvaigždžių fabrikas. 16.40 Paragauk 
Opolės raguolio. 16.55, 1.15 „Pelenė“. 17.30, 1.45 
„Karino“. 18.00 Laida vaikams. 18.55 Per sieną. 
19.25 Rytų studija. 20.25, 6.10 Vilnoteka. 21.45, 3.40 
„Miesto centro karaliai“. 23.45 „Yra proga“. 

 TV1000
11.15 „Triušio urvas“. 13.20 „Vampyrų akademija“. 
15.30 „Nudegęs“. 17.45 „Ateivis“. 20.10 „Svetima 
žemė“. 22.20 „Scenos gražuolė“. 0.25 „Vandens ieš-
kotojas“. 2.30 „Išganymas“. 4.00 „Saldus lapkritis“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 4.30 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Pavojingiausio darbo in-
terviu. 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 ne-
kilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas mais-
tas. 22.00, 3.00 Iškyla gamtoje. 23.00, 4.00 Ali Smit 
kelionė. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Pavojaus akivaizdoje. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Liūtų tėvas. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Mieliausi nami-
niai gyvūnai Amerikoje. 13.45 Kinija žurnalisto 
akimis. 16.30, 23.50, 5.02 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 

 sPorT1
 7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Penktos 
rungtynės. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Va-
lencia“. Ketvirtos rungtynės (Rungtynių trans-
liacija priklauso nuo serijos rezultato). 11.30 
„Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 1 d. 
Vakar. 12.00 „Hunt the wolf 2017“. 12.10 KOK 
World series. Moldova. Sunkiasvorių turnyras. 
2 d. 13.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Antros 
rungtynės. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Pirmos rungtynės. 18.00 Vienin-
goji krepšinio lyga. Maskvos CSKA - Maskvos 
„Khimki“. 20.00 Pasaulio spidvėjaus čempio-
natas. Latvija. 3 etapas. 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Kliv-
lando „Cavaliers“. Penktos rungtynės. 23.30 
KOK World series. Moldova. Sunkiasvorių 
turnyras. 3 d. 0.10 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cava-
liers“. Trečios rungtynės. 2.40 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 4.40 
Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. Maskvos 
„Khimki“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 6.40 
„Čempionai LT“. Grapplingas. Klaipėda. 2 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Rusija. 8.45 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Juodkalnija - Latvija. 10.30 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Latvija - Belgija. 
12.15, 20.55 Krepšinis. Europos moterų čempiona-
tas. 15.45 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 
17.50 Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono 
apžvalga. 18.50 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Stokholmas. 0.25 Pulas. Pasaulio taurė. 2.55 Ka-
talonijos MotoGP Moto3 lenktynės. 5.05 Futbolas. 
Anglija. Championship atkrintamųjų varžybų finalas. 

 eurosPorT
6.00, 13.00, 23.30 Automobilių sportas. Le Mano 
24 valandų lenktynės. Prancūzija. 7.00, 14.00 
„Supersport“ serijos lenktynės. Italija. 7.30, 14.30 
„Superbike“ serijos pasaulio čempionatas. Italija. 
8.00, 15.30, 2.30 JAV „Major League Soccer“ lyga. 
8.30, 10.30, 3.00 FIFA futbolas. 9.35, 15.00, 23.00 
FIA Europos ralio čempionatas. 10.00 JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 11.00, 18.30, 21.45, 4.00 
Angliškasis biliardas. „Masters“ serijos turnyras. 
12.55, 15.25, 21.35 Žiemos sportas. Laida „Cha-
sing History“. 16.30 Dviračių sportas. Belgija. 19.30 
Dviračių sportas. Italija. 20.30 Dviračių sportas. 
„Tour de France“ lenktynės. Prancūzija. 21.30, 0.25 
Sporto naujienos. 0.35 Angliškasis biliardas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55    „Muchtaro 
     sugrįžimas“

 18.50  Grilio skanėstai  20.20   Rūta Lee 20.45   FIFA Konfederacijų  
     taurė

 19.30  KK2 16.30   TV Pagalba

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
„Vestuvių planuotoja“. 12.00, 17.00 „Tu - mano 
likimas“. 13.00, 18.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 16.00, 24.00 „Detektyvė 
Klara“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Pri-
simink sekmadienį“ (N-7). 23.00 „Kerštas“ (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 komentaras. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos 
komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50, 
0.25 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Skanėstas. 12.55 
„Savas, svetimas sūnus“. 13.50 „Sufleris“. 15.05 
Kartu su visais. 16.00, 2.25 Mados nuosprendis. 
17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
20.45 „Savas, svetimas sūnus“. 21.40 „Putinas“. 4 d.
22.50 „Mažoras 2“. 23.50 „Vakaras su Urgantu“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.25 Žinios. 11.55 
„Juodas darbas“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Plius 
meilė“. 23.15 „Dvikova“. 0.55 39-asis Maskvos 
kino festivalis. 2.40 „Dvidešimt dienų be karo“. 

 Ren
7.10 Vaikų klubas. 8.10 Žvalus rytas! 9.00 Tin-
kama priemonė. 9.50 „Šeimos dramos“. 11.40 
Gyva tema. 12.30 Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės. 14.15 Dar ne vakaras. 15.05 „Enigma“. 
17.40 Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Čapman 
paslaptys. 23.25 Žiūrėti visiems! 0.20 „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 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 18.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Penkios tylos minutės“. 
21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.50 Dienos 
apžvalga. 0.20 „Skalikai 6“. 2.20 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, Poloni-
ja. 13.00 Per sieną. 13.25, 18.00, 4.30 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 
15.20 „Miesto centro karaliai“. 16.10 Nepa-
prastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 16.40 
Vilnoteka. 16.55, 1.20 „Pelenė“. 17.30, 1.45 
„Karino“. 18.05, 20.45, 2.45 Animacinis f. 18.25 
Pramoginė laida. 18.55 Su Andrusu po Galiciją. 
19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25, 6.10 Laida iš 
Amerikos. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 23.45, 6.25 
A.Gargas tyrimas. 0.15 Verta kalbėti. 

 TV1000
6.10 „Scenos gražuolė“. 8.30 „Vandens ieško-
tojas“. 10.55 „Svetima žemė“. 13.15 „Saldus 
lapkritis“. 15.45 „Išganymas“. 17.50 „Išlikimo 
eksperimentas“. 20.10 „Įsibrovimas“. 22.10 
„Vaizduotės žaidimas“. 0.20 „Pabėgti neįmano-
ma“. 2.20 „Versalio romanas“. 4.20 „Neįtikėtina 
jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 

 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 Automobilių 
perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 Likviduotojas. 23.00, 
4.30 Sandėlių medžiotojai. 24.00 Turto gelbėtojai.  

 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, 12.50, 20.10, 4.15 Dr.Džefas. 9.10, 
14.40, 22.55, 3.25 Liūtų tėvas. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Mieliausi naminiai gyvūnai Amerikoje. 13.45, 
16.30, 23.50, 5.02 Pasiplaukiojimas su pa-
baisomis. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Užpultasis. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

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

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas 

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

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

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

„Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

21.00 TV serialas 
„Šviesoforas“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Valkirija“ 

(N-7).
0.55 TV serialas 

„Kaulai“ (N-14).
1.45 „Imperija“ (N-14).
2.40 „Amerikiečiai“ 

(N-14).

6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

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

(N-7).
11.35 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 

„Karo menas. 
Išdavystė“ (N-14).

0.25 „Įkaitai“ (N-14).
1.20 „Judantis objektas“ 

(N-7).
2.15 Sveikatos ABC 

televitrina.
2.40 Alchemija. VDU 

karta.
3.10 Retrospektyva. 

„Menininkų  
portretai“.

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

Reksas 15“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
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.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. B grupė. 
Kamerūnas - 
Australija. Tiesioginė 
transliacija iš  
Sankt Peterburgo.

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų tau-

rė. B grupė. Vokietija - 
Čilė. Tiesioginė trans - 
liacija iš Kazanės. Per- 
traukoje - Žinios.

22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Stalingradas“ (N-14).
1.15 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).

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).
11.30 „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. 

Gyvenimas ant  
kortos. IV d.“ (N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 Trileris „Nužudyk 
dėl manęs“ (N-14).

22.55 Veiksmo trileris 
„Širšių lizdas“ 
(N-14).

1.05 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

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

2.45 „Savas žmogus“ 
(N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“.
7.10 Grilio skanėstai.
7.15 Nuoga tiesa.
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
12.35 „Baimės įlanka“ 

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Baimės įlanka“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. 
20.30 Auksinė daina. 

Grupė „Jonis“.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
23.40 Grilio skanėstai.
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“. R.Banys.
6.30 „Lemtinga diena“. 

„Pragaras Žemėje“.
7.20 Bėdų turgus.
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 „Akordeono muzikos 

savaitė 2016“.
14.50 „Smarkuolis Tašis“.
15.00 „Animalija“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
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. Svečias - 
Holivudo žvaigždė 
Rūta Lee (JAV). 2 d.

21.10 „Devyni mėnesiai 
gimdoje. Lemtingi 
pokyčiai“. 1 d.

22.00 Lietuvos patriotai.
23.15 Stambiu planu.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. 

Markas Palubenka.
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birželio 22 d.

 12.30   Noriu šio 
   automobilio

 16.00  „Kaulai“ 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. Bejėgis“ 
(N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“ 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „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-14).

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

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

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

„Baikeriai“ (N-7).
0.20 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.20 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

2.15 „Greislendas“ 
(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 Veiksmo 
komedija  
„Po priedanga“.

15.10 „Judriausios 
pasaulio  
vietos“.

16.10 Animacinė 
fantastinė drama 
„Varnų diena“.

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Naujas veidas 

(N-7).
19.00 „Elajus 

Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Siaubingi 

namai.
21.30 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Prakeiktas 

metas“  
(N-14).

24.00 „Kai šaukia 
širdis“.

 Sport1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Ketvirtos 
rungtynės. 8.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Norvegija 6 etapas. 10.40 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 37 turas. 
11.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
38 laida. 12.10 KOK World series. Moldova. Sun-
kiasvorių turnyras. 3 d. 12.50 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. 13.20 „Čempionai LT“. Grap-
plingas. Klaipėda. 3 d. 13.50 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Ca-
valiers“. Trečios rungtynės. 16.00 Vieningoji krep-
šinio lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. 
18.00 Europos mažojo futbolo čempionatas. Fina-
las. 19.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 
6 d. Finalas. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 38 turas. Prem-
jera. 21.00 Laida apie golfą. Lietuvos atvirasis golfo 
mėgėjų čempionatas. Premjera. 21.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - 
Valensijos „Valencia“. Ketvirtos rungtynės. 23.30 
KOK World series. Vilnius. 1 d. 1.50 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 4.20 Pasaulio rali -
kroso čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 6.20 
Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 5 d. 6.50 
„Hunt the wolf 2017“. Laida apie keturračių sportą. 

 ViaSat Sport Baltic
7.05 Rankinis. Europos čempionato atranka. Norve-
gija - Lietuva. 8.45 Rankinis. Europos čempionato 
atranka. Danija - Latvija. 10.25, 15.25 Futbolas. Ang-
lijos premier lygos žurnalas. 10.55 Futbolas. Ang-
lijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono apžvalga. 
11.55 „Trans World Sport“. 12.55, 20.55 UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 13.25, 15.55, 18.55, 21.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Ketvirt-
finalis. Tiesioginė transliacija. 17.55 „Formulė-1“. 
Kanados GP lenktynių apžvalga. 23.20 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Ketvirtfinalis. 2.50 
Katalonijos MotoGP Moto2 lenktynės. 4.55 Anglijos 
Championship lygos atkrintamųjų varžybų finalas. 

 EuroSport
6.00, 15.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 7.00 Fut-
bolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 7.30, 
23.00, 3.30 FIFA futbolas. 8.30, 13.30 Dviračių 
sportas. 9.30 Fechtavimas. Azijos čempionatas. Ki-
nija. 10.30 „FISU Athlete Story“. 10.35 FIA Europos 
ralio čempionatas. 11.00, 17.30, 21.35, 0.35, 4.00 
Angliškasis biliardas. Pasaulio čempionatas Še-
filde. 13.00 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 14.30 Dviračių sportas. Italija. 16.30, 23.30, 
2.30 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. 
Prancūzija. 19.25 Laida „FISU Athlete Story“. 19.30 
TBA. 20.30 Rankinis. 21.25, 0.25 Sporto naujienos.

 

„BaiKEriai“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Reggie Rock Bythewood.
Vaidina: Laurence Fishburne, Derek Luke, Orlando Jones.

Gaujos nariai - paprasti tarnautojai, vakarais savo kostiumus iškeičiantys 
į odinius motociklininkų apdarus su šalmais. Jie dalyvauja neteisėtose 
lenktynėse. Jose nuolat laimi jų vadas Smoukas. Tačiau vieną vakarą 
atsiranda drąsuolis, pasiryžęs mesti iššūkį legendiniam lenktynininkui 
ir jį aplenkti.

tV6
22.00

rekomenduoja

„priSiMiNK SEKMaDiENĮ“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Jeff Bleckner.
Vaidina: Alexis Bledel, 
Zachary Levi, Merritt Wever.

Vieniša padavėja Molė pagaliau ma-
no sutikusi sau skirtąjį, kai susipažįs-
ta su Gasu. Porelė ima susitikinėti ir 
Molė pamato, kad Gasas elgiasi keis-
tai. Mergina negauna keisto elgesio 
paaiškinimų ir santykiai nutrūksta.

„ValKiriJa“
Trileris. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Tom Cruise, Kenneth
Branagh, Tom Wilkinson.

Trečiojo Reicho pulkininkas Klau-
sas fon Štaufenbergas nėra tas, ku-
riuo dedasi. Užsitarnavęs pagarbą 
ir laipsnį Hitlerio vadovaujamoje 
kariuomenėje, pulkininkas iš tikrųjų 
trokšta nuversti diktatorių. Laikas bė-
ga, pulkininkas nusprendžia veikti.

„Karo MENaS. iŠDaVYStĖ“
Veiksmo Trileris. Kanada. 2008.
Režisierius: Josef Rusnak.
Vaidina: Wesley Snipes,Lochlyn
Munro, Athena Karkanis.

Kai agentas Nilas Šo po ilgo buvi-
mo užmarštyje pasirodo atkeršyti 
už savo globėją ir vadovo mirtį, jis 
patenka į kitokį pasaulį, kur klesti 
išdavystės ir pavojinga korupcija. 
Nilas imasi daryti tvarką.lNK

22.15

tV3
22.30

tV8
21.00
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 13.20, 
14.50, 17.30, 19, 21.40 val. 16-17 d. 23.30 val.
„svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 10.50, 16, 18.35, 21.10 val. 16-17 d. 23.40 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
16-22 d. 11, 15 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 13, 17 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-22 d. 10.30, 12, 16.40, 18, 21.50 val.  
16-17 d. 23.20 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 15, 20.40 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 16-22 d. 13.10, 18, 20.15 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 16-22 d. 11.30, 17.10, 22.50 val. 
(20 d. 11.30 val. seansas nevyks; 22.50 val. seansas vyks 
16-17 d.).
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 14.20, 20 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 16-22 d. 
10.40, 18.30, 21 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 16-22 d. 12.40, 14.30 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 16-22 d. 10.10, 12.20 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 21.30 val. 16-17 d. 23.50 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 
16-22 d. 16.10 val.

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 13.30 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 16-22 d. 15.50 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 19.20 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 16-22 d. 10.20 val. (vasaros akcija 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 11.10, 
13.50, 16.30, 19, 21.40 val.
„svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 13.45, 16.05, 18.40, 21.15 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
16-22 d. 11.20, 15.20 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 13.20, 17.20 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-22 d. 11, 16.20, 19.10, 21.45 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 13.40, 20.30 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 14.50, 17.40, 20.55 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 16-22 d. 12, 18.20 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 16, 19.20, 21.10 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 16-22 d. 
13.10, 18, 21.20 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 16-22 d. 11.40, 14, 16.20 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 16-22 d. 11, 13.50 val.

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11.30, 16.10 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 16-22 d. 18.30, 21.30 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 16-22 d. 11.10, 13.30 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 16-22 d. 
15.40 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 16-22 d.  
18.30 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 16, 18, 20, 
22 d. 21.40 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 17, 19, 
21 d. 21.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11.30 val. (vasaros akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 16 d. 
16.30 val. 18 d. 20.30 val. 21 d. 16.20 val.
„stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa“ 
(biografinė drama, Austrija, Vokietija, Prancūzija) -  
16 d. 19.10 val. 17, 21 d. 21 val. 18 d. 18.30 val.  
19 d. 17.30 val. 20, 22 d. 19 val.
„svaiginamoji Burgundija“ (drama, Prancūzija) - 16 d. 
21.10 val. 17 d. 18.50 val. 18 d. 16.20 val. 19 d. 19.30 val. 
20, 22 d. 21 val. 21 d. 19 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija) - 17 d. 16.20 val. 
20 d. 16.30 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 22 d. 17 val.

MulTiKinO OZAs
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 16.45, 
19.15, 21.45 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 10, 12.45 val.

„Svaiginanti 
Burgundija“

„Back to Burgundy“

30-metis Žanas niekad nesutarė su sa-
vo šeima. Pastarąjį dešimtmetį jis bastėsi 
po pasaulį ir sėkmingai nebendravo su Bur-
gundijoje likusiais savo artimaisiais. Tačiau 
netikėta žinia apie sunkią tėvo ligą viską 
pakeičia. Žanas negali užčiaupti savo sąži-
nės ir, nors ir pykdamas ant savęs, sugrįž-
ta į namus.

Situacija pasirodo besanti dar prastesnė, 
nei jis įsivaizdavo. Paaiškėja, kad tėvo liga - 
mirtina ir vilties nebėra. Kartu su seserimi 
Džiuljeta ir broliu Džeremiu Žanas rūpinasi 
nusilpusiu tėvu ir su siaubu galvoja apie tai, 

ką reikės daryti su šeimos ūkiu - didžiuliu 
vynuogynu. Stebuklas neįvyksta ir prieš pat 
vynuogių derliaus nuėmimo pradžią senasis 
vynininkas miršta. Trys susvetimėję jo vai-
kai negali ramia sąžine spjauti į šeimos vers-
lą, tad sukandę dantis nutaria kažkaip pa-
kęsti vienas kitą ir imasi darbo, kurio didžiu-
liame vynuogyne tikrai netrūksta.

Pasakojant apie skirtingus metų laikus 
ir tiems laikams būdingus vynuogyno dar-

bus, kartu pasakojama ir Žano, Džiuljetos 
bei Džeremio tarpusavio santykių istorija, 
brėžiamos paralelės tarp nieko nepaisančios 
gamtos ir jų norų, svajonių, nusivylimų ir 
tarpusavio santykių. Žingsnis po žingsnio 
trys vynininko vaikai vėl atranda tarpusavio 
ryšį. Nenugalima senojo vynuogyno magija 
pamažu vėl sujungia juos ir pakužda atsa-
kymus į svarbiausius gyvenimo klausimus.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo birželio 16 d.

n Drama, Prancūzija, 2017

n Režisierius: Cedric Klapisch

n Vaidina: Francois Civil, Yamee Couture, 

Ana Girardot ir kiti

n iMDB: 6,8/10

Filmas prancūzų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 16-22 d. 
11, 14.30 val.
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 16, 18.30, 21 val.
„Stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa“ 
(biografinė drama, Austrija, Vokietija, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 11, 14.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
3D, N-13) - 16-21 d. 11.45, 17, 20.30 val. 22 d. 11.45, 
21.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-21 d. 14.45, 19.15, 21.45 val. 22 d. 13.30,  
19 val.
„Kartą Venecijoje“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 22 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 16-22 d. 
16.15, 19 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 16-22 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, 3D, N-13) - 16, 18-19, 22 d. 10.30, 16 val. 17, 
20-21 d. 16 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 16-19, 22 d. 13.15, 18.45, 21.30 val. 
20-21 d. 18.45, 21.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
V) - 16-22 d. 10, 12, 14, 16.15 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (anima-
cinis f., originalo k., Rusija, V) - 16-21 d. 10.45, 12.45 val. 
22 d. 11.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11.30, 13.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.15, 14.15 val.

„Stebuklų šalis. Mergaitės Elės ir Urfino  
Džiuso nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 17 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
21 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 12.30, 
15.10, 18 val. 16-22 d. 20, 22.50 val. (SCAPE salė).
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 13.20, 19.40 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 16-22 d. 
9.30, 13.20, 17.30 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 11.15, 15 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-22 d. 10.45, 12.50, 18.20, 21.15 val.  
16-17 d. 23.50 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 11.30, 17.10 val. (SCAPE salė).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 16.50 val. 16-22 d. 
14.10 val. (SCAPE salė).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 16-22 d. 10, 15.30, 21, 22.40 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 10.10, 19.20 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 16-22 d. 
16.40, 19 val. 16-17 d. 23.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 16-22 d. 13, 15.50 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 16-22 d. 17.45, 20.45 val.

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 12.10, 14.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 16-22 d. 10.20, 15.20 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 22.10 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 16-17 d. 23.40 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 20.30 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 16-22 d. 22.20 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 9.45 val. (vasaros akcija vaikams).

CINAMON
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
16-22 d. 10.45 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 12.45, 17.30 val.
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 21 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV) - 16-22 d. 12.30, 15.15, 
16.30, 19, 21.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-22 d. 14.45, 18.40, 22.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 20.10 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 22.15 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 16-22 d. 19.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 16-22 d. 13.20, 16, 19.15 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 14.30 val.

„Aldabra“
„Aldabra“

Po maloniai šilta Indijos vandenyno saule, 
nutolęs daugiau nei per tūkstantį kilometrų į 
pietvakarius nuo Seišelių centro, stūkso antras 
pagal dydį pasaulyje koralinis Aldabros salynas. 
Prieš daugybę metų išniręs iš jūros gelmių į pa-
viršių, dabar šis salynas yra daugybės egzotiškų 
gyvūnų rūšių namai. Čia sutiksite gigantiškuo-
sius vėžlius, retas ryklių rūšis, ryškiaspalvius 
krabus ir žuvis, daugybę paukščių ir kitų gyvūnų. 
Dėl sudėtingo susisiekimo ir gamtosauginių 
draudimų Aldabros salynas yra viena iš nedau-
gelio vietų Žemėje, kurioje yra pabuvoję sąlygi-
nai labai nedaug žmonių. Unikaliuose trimačiu 
formatu nufilmuotuose kadruose - nepakartoja-
mas laukinis pasaulis ir kvapą gniaužiantys vaiz-
dai iš tikro rojaus kampelio.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 16 d.

n Nuotykių filmas visai šeimai, 2015

n Režisierius: Steve Lichtag

n Vaidina: visi Aldabra salos gyvūnai

n IMDB: 8,2/10

Pažintinis nuotykių filmas dubliuotas lietuviškai. 

Rodomas 2D ir 3D formatu

„Forum Cinemas“ nuotr.



58 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  1 6

Kinas

Saulėtuose Kalifornijos paplūdimiuose 
nuolat pilna žmonių, o juos visuomet stebi 
budrios gelbėtojų akys. Vienai tokių gelbė-
tojų komandų vadovauja uolus ir itin entuzias

tingas vyrukas Mičas. Į jo komandą kviesti-
niu gelbėtoju pakviečiamas buvęs olimpietis, 
itin savimi patenkintas „tuštutis“ Metas.

Dviejų didžiulių ego susidūrimas, tuo 
pat metu Metui dar ir bandant „pakabinti“ 
žavią kolegę Samer, sukurs begalę juokingų 
situacijų. Tačiau juokus teks mesti šalin ir 
pasistengti dirbti kartu, kai paplūdimyje 

narkotinę operaciją užsuks paslaptinga nu-
sikaltėlė Viktorija.

Žymiojo TV serialo „Gelbėtojai“ gerbė-
jams paruoštas ir papildomas saldainiukas  
epizodiniuose vaidmenyse pasirodo Deivi-
das Haselhofas (David Hasselhoff) ir pati 
Pamela Anderson.

„Forum Cinemas“ inf.

„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 16-22 d. 10.15 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 
16-22 d. 12.20 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 22 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 16-22 d. 10.30, 11.30, 17.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10, 12.10, 14.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 18 val.

KlAiPėDA

FORUM CiNEMAS
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 12.40, 
15.20, 18.10, 19.10, 21.50, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 16-17 d.).
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 21.15 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 16-22 d. 
10.10, 14 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 12.05, 16 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 16-22 d. 10.40, 16.20, 20.40, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 16-17 d.).

„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 13, 18.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-22 d. 10.20, 13.30, 18, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 16-17 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 15.50, 21.20 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 16-22 d. 
15.25, 18.20, 20.30 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 16-22 d. 13.10, 
18.15 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 16-22 d. 10.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 16-22 d. 13.40 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 16-22 d. 11.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 15.50 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 16, 
18, 20, 22 d. 20.50 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 17, 19, 21 d. 20.50 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
16-17 d. 23.45 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.50 val. 
(vasaros akcija vaikams).

ŠiAUliAi

FORUM CiNEMAS
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 15.10, 
19.10, 21, 21.50 val.
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
16-22 d. 17.50, 20.40 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 16-22 d. 
10.30, 12.25, 17.10 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
16-22 d. 16 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 16-22 d. 10.10, 15.30, 21.10 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 12.50, 18.20 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 16-22 d. 10.20, 14.20, 20.50 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 13.10, 18 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 16-22 d. 17.50 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 16-22 d. 10.40, 15.40 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 16-22 d. 13 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 13.20 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11 val. (vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Gelbėtojai“
„Baywatch“

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 16 d.

n Komedija, JAV, 2017

n Režisierius: Seth Gordon

n Vaidina: Dwayne Johnson, Zac Efron, 

Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Pamela 

Anderson, David Hasselhoff, Kelly Rohrbach ir kiti

n iMDB: 5,7/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/parodos

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Harmonijos sodai“. 
Vilniaus festivalis 2017. Senosios muzikos ansamblis  
Il Giardino Armonico (Italija). Ansamblio meno vadovas ir 
solistas G.Antonini (išilginė fleita, Italija).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
16 d. 19 val. - „Aplodismentai“. Dalyvauja: Vilniaus mies-
to savivaldybės choras „Jauna muzika“. Įėjimas nemokamas.
20 d. 18.30 val. - JAV muzikos mokyklos „Preucil“ 
styginių orkestras „The Preucil School of Music“ (orkestro 
vadovas A.Arnone). Įėjimas nemokamas.
22 d. 18.30 val. - „Viviane“. Charizmatiškiausias 
Portugalijos balsas. Atlikėjai: Viviane (vokalas, fleita), 
T.Viegas (portugališka gitara), J.Vitorino (akustinė gitara), 
F.Valentim (klavišiniai).

ŠV.KAZiMiERO BAŽnYČiA
17 d. 21 val. - Vilniaus festivalis 2017. „Vasaros vargonai“. 
Hayo Boerema (vargonai, Olandija). Įėjimas - nemokamas.

MOKYTOJŲ nAMAi
21 d. 19 val. VMN kiemelyje - Senamiesčio muzika: 
gražiausios spektaklių dainos muzikinėje programoje „Ten 
seneliai jauni“. Atlikėjai: A.Kaniava, S.Mickis, G.Storpirštis, 
A.Giniotis.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
16 d. 18-24 val. - Skambantys Valdovų rūmai! Kultūros 
naktis 2017. Koncertai nemokami!

18-19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo stipendi-
ninkų koncertas „Talentų menė“. L.Račys (fortepijonas), 
J.Vozbutas (akordeonas), R.Makštutis (klarnetas), 
K.Mikužis (fortepijonas), A.Lapinskaitė (klarnetas), 
K.Megelinskas (fortepijonas), S.Miknius (fortepijonas).
19.30-20.30 val. Didžiojoje renesansinėje menė-
je - Sugrįžimas į Arkadiją: pastoralinės scenos Claudio 
Monteverdi muzikoje ir italų tapyboje“. Ansamblis „Duo 
Barocco“: R.Dubinskaitė, S.Šerytė (mecosopranai), 
V.Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas).
21-22 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - Koncertas 
„Rytai, Pietūs, Šiaurė, Vakarai“. Atlikėjai: E.Janauskaitė 
(fleita, vokalas), K.Pavalkis (fortepijonas), A.Isojan (kontra-
bosas), G.Augustaitis (mušamieji).
22-22.45 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme - 
Koncertas „Classic +“. Atlikėjai: J.Karaliūnaitė (sopranas), 
S.Zbarauskaitė (fortepijonas), A.Dūkštaitė (akordeonas), 
P.Markevičius (elektronika).
22.45-23.30 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme - 
Koncertas „Ikaro sapnas“. Marius Šinkūnas.
23.30-0.15 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme - „The 
Ditties“ koncertas. Svingo karalienės  
„The Ditties“: V.Čičinskaitė-Golovanova, R.Švipaitė, 
U.Bakanauskaitė. D.Golovanov (fortepijonas) ir D.Petreikis 
(saksofonas).

Vu BOTAniKOs sODAs
18 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis. „Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys“.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
22 d. 18 val. - „Kelionė laiko stygomis“. Zagrebo gitarų 
kvartetas: T.Vasilj, K.Pehar, M.Ivkovič, F.Verbanac (Kroatija).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
16 d. 18.30 val. - „Claros Schumann salonas: Kolegos-
konkurentai. Pianistų varžybos“. G.Gedvilaitė (fortepijonas), 
R.Zubovas (fortepijonas), J.Aleknavičius (fortepijonas), 
L.Gedvilas (fortepijonas).

BiRŠTOnAs

KulTŪROs CEnTRAs
17 d. 20 val. - Eden Stell gitarų dueto (Didžioji Britanija) 
koncertas.

KuRHAuZAs
16 d. 20 val. - Judicael Perroy (Prancūzija) koncertas.

KiTi MiEsTAi

17 d. 18 val. Rietavo kultūros centre - „Pasimatymas kal-
nuose“. Kauno fortepijoninis trio; L.Krėpštaitė (fortepijonas), 
I.Andruškevičiūtė (smuikas), A.Krištaponienė (violončelė). 
Solistė E.Šidlauskaitė (mecosopranas). Įėjimas - nemokamas.
18 d. 11.45 val. Šiauliai, Šv.apaštalų Petro ir Pauliaus 
katedroje - „Skambančios istorijos Šiauliuose“. Auke de Boer 
(karilionas, vargonai, Nyderlandai). Įėjimas - nemokamas.

LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 
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 TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

18 d. 19 val. - Kūrybinis impulsas VI. Baleto artistų 
meninis projektas. Meno vadovas K.Pastor.
21 d. 19 val. - „Piaf“ (pagal E.Piaf, G.Faure, M.Ravel ir 
kt. muz.). 2 v. baletas. Choreogr. M.Bigonzetti (Italija).
22 d. 19 val. - Festivalio pabaigos koncertas. Šokio ir 
perkusijos šou „Sniegas, mėnuo ir gėlės“. „Dadadadan 
tenko“ būgininkai (Japonija).

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
16 d. 16 val. Mažojoje salėje - Pojūčių spektaklis pagal 
C.G.Jungo biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechov 
„Trys seserys“. Rež. Y.Ross.
17, 18 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Žalia pievelė“. 
Rež.: J.Tertelis, K.Werner.
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - SH-Boom! Abipusis 
komfortas; Solo; Kaktusai.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
21 d. 18.30 val. - „Pasikalbėk su manimi eilėmis“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
21 d. 18 val. Mažojoje salėje - „Apsėdimas“. 
Rež. P.Makauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
16 d. 22 val. - A.Špilevoj „Neišmoktos pamokos“ - 
Kultūros naktyje 2017 (lietuvių k.). Rež. A.Gintautaitė.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažoji salė

17 d. 12 val. - „Voro vestuvės“ (pagal J.Marcinkevičiaus 
poemą). Rež. A.Mikutis.
18 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

MEnŲ sPAusTuVĖ
16 d. skirtingose erdvėse - Kultūros naktis '17
18-19 val. Kieme - Grupės „Vandenynas“ debiutinis 
koncertas.
19-19.45 val. Kišeninėje salėje - „Raudonosios nosys 
gydytojai klounai“ programa.
20-21.20 val. Juodojoje salėje - TEATRAS ATVIRAS 
RATAS: „Identify“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
22-23 val. Kišeninėje salėje - APEIRONOS TEATRAS: 
„Šiurpės“.
23-23.35 val. Kieme - Buto šokio-teatro trupės 
„Okarukas“ performansas „Hereafter“.
Renginiai - nemokami.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
16 d. 22 val. Žydų kultūros ir informacijos centre - „Kai 
žmonės vaidino Dievą!..“ Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
18 d. 12 val. - „Geltonų plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
20 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Įstabioji ir graudžioji 
Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
16 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja Bušonas!“
 Rež. R.Vitkaitis.
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
17 d. 18 val. - „Keturi metų laikai“. Rež. G.Kandelaki 
(rankų šešėlių teatras „Budrugana“, Lietuva).
21 d. 18 val. - Sezono uždarymas. Atsisveikinimas su 
spektakliu D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
17 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
18 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Svečiuose pas skudurinę Onutę“. Rež. E.Žekienė.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
Tarptautinis teatro festivalis „Theatrium“
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Šokio spektaklis „Shake 
that devil!“ (Padi dafi fish choreogr. A.Richard (Prancūzija).
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - S.Kane „Apvalytieji“. 
Rež. O.Koršunovas (OKT Vilniaus miesto teatras).

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
19 d. 8 val. - „Zuikio daina“ (miuziklo vasaros akademija 
vaikams).

ŽVEJŲ RŪMAi
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Tarptautinis tea-
tro festivalis „Theatrium“. E.L.Semper, T.Ojasoo Nr.43 
„Purvas“. Choreogr. J.Nael (Teatras NO99, Estija).

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ KulTŪROs CEnTRAs
16 d. 17 val. - Romų jaunimo muzikos konkursas-festi-
valis „Tambūrinas“. Renginys nemokamas.
17 d. 15 val. - Šiaulių kultūros centro kamerinio choro 
„Vasara“ rengiama chorų šventė „Ramios malonios vasaros 
naktys“. Renginys nemokamas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Visi organizatoriai prieš festivalius žada 
daug netikėtumų, taigi mano žodžiai skambės 
įtartinai. Bet vis tiek drąsiai sakau: artėjantis 
„Purpurinis vakaras“ pranoks viską, kas vy-
ko pastaraisiais metais“, - sako vienas iš fes-
tivalio organizatorių VšĮ „Bardai LT“ direk-
torius Benas Jakštas.

Dešimtąjį festivalį sumanę paminėti ypa-
tingai, organizatoriai labiausiai atsižvelgė į 
žiūrovų pageidavimą kuo daugiau scenos pa-
likti jų pamėgtiems atlikėjams ir grupėms. 
Anksčiau penktadienį pradėdavę jaunieji bar-
dai šiais metais pasirodys ketvirtadienį. Tra-
diciniame atidarymo koncerte Vyskupo skve-
re bus galima pamatyti ir išgirsti neseniai 
debiutinį albumą išleidusį Kristijoną Ribaitį, 
Emiliją Statinaitę, Paulių Zakarauską, Simą 
Navicką ir kitus jaunuosius Respublikinio dai-
nuojamosios poezijos konkurso laureatus bei 
festivalio svečius iš Airijos, grupę „Thunde-
ring down“.

Tikra dovana jubiliejinio festivalio svečiams 
Dainuvos slėnyje turėtų tapti ir pašėlusias jų 
jaunystės dienas priminti „Keistuolių teatro“ 
„Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Tik ypatin-
gomis progomis susirenkantys teatro įkūrėjai 
patyliukais šnabžda, kad tai gali būti paskutinis 
jų pasirodymas didžiojoje scenoje šią vasarą.

Joje savo naujas programas pristatys Do-
mantas Razauskas ir grupė VOS VOS, grupė 
„Baltasis Kiras“. Specialų pasirodymą didžia-
jam festivalio koncertui rengia Kristijonas 
Ribaitis ir grupė „Baltos varnos“, dainas iš 
savo naujos kompaktinės plokštelės atliks 
Ainis Storpirštis ir grupė „Vandenynas“.

„Pati didžiausia dovana klausytojų lauks 
festivalio pabaigos koncerte. Neabejoju, kad 
žiūrovai liks nustebę“, - žada festivalio or-
ganizatorius Benas Jakštas. Tačiau staigme-
nos kol kas neišduoda, tik prasitaria, kad 
prie jos prisideda bene visi žinomiausi ir 
mylimiausi atlikėjai: Kostas Smoriginas, Vla-

„Purpurinis vakaras“ žada muzikines staigmenas ir netikėtas dovanas
Bardų muzikos gerbėjai žino - rugpjūtį reikia būti Anykščiuose, kur jau dešimtus metus 
karaliauja gitaros bei kiti instrumentai, garsiausių Lietuvos atlikėjų balsai ir poezija. 
Dešimtojo, „Purpurinio vakaro“ organizatoriai apie jubiliejinio festivalio programą kol 
kas kalba puse lūpų - šventės svečiams ruošiamos staigmenos ir nustebins, ir įsimins.

Vladas Bagdonas

„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/Parodos

Parodos
Vilnius

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Ingrydos Suokaitės (Vokietija) paroda  
„Spalvų ribos“

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

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

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2

Skulptoriaus Juozo Lebednyko retrospektyva „Laiko erdvė“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Tarptautinės meno organizacijos FOCUS EUROPA paroda
Šv.Jono gatvės galerija

Šv.Jono g. 11
Paroda „Senos ir naujos Europos sienos“

Vu biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“

„Purpurinis vakaras“ žada muzikines staigmenas ir netikėtas dovanas

das Bagdonas, Aidas Giniotis, Andrius Ka-
niava, Andrius Kulikauskas ir daug kitų.

Visas tris dienas festivalio žiūrovus ir 
svečius džiugins ne tik puiki muzika, bet ir 
susitikimai, diskusijos, fotografijų parodos 
atidarymas, jau tradicija tapę vidurnakčio 
poezijos skaitymai bei filmo peržiūra.

l Planuojantiems savo vasarą ir perkan-
tiems išankstinius festivalio bilietus iki rugpjū-
čio 1 dienos, generalinis „Purpurinio vakaro“ 
rėmėjas „Mercedes-Benz“ įsteigė dovaną - dvi-
ratį. Laimėtojui jis bus padovanotas per festi-
valio pabaigos koncertą, rugpjūčio 19 dieną. Parengė Edita NorkEvičiūtė 

Dešimtasis festivalis „Purpurinis vakaras“ - 

rugpjūčio 17-19 dienomis  

Anykščiuose.

Andrius Kulikauskas
Organizatorių nuotr.

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

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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai
     

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

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

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt

naujiena

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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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



64 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  1 6

SVEIKINA

             

Nelabai tinkamas metas 
permainoms ir naujoms pažintims. 
Nereikia bijoti prarasti tai, kas jus 
varžo. Darbe gerų rezultatų pasieks 
tie, kurie užsiima individualia veikla. 
Stenkitės daugiau judėti, pradėkite 
sportuoti. Nepatartina laikytis griežtų 
dietų.

JAUČIUI

Naujų pažinčių bus nedaug. 
Turintiesiems antrąsias puses bus 
rami ir stabili savaitė. Sėkmė lydės 
finansų srityje dirbančius asmenis. 
Darbe naujų permainų likimas nežada. 
Puikus laikas pradėti sportuoti, 
palankios dienos norintiesiems keisti 
mitybos įpročius.

DVYNIAMS

Naujos pažintys gali būti gana 
įdomios, o turintiesiems antrąsias 
puses labai palankios dienos asme-
niniams santykiams. Tikėtina, kad 
darbe jausitės neįvertinti ir nesuprasti. 
Netinkamas metas tvarkyti finansinius 
reikalus. Neužmirškite, sveikata visada 
reikia rūpintis, net jei ir gerai jaučiatės. 
Bus silpnesnė imuninė sistema.  

AVINUI

Prognozė birželio 16-22 d.  

Naujos pažintys mažai rūpės, 
o turintieji antrąsias puses, jeigu 
abu pasistengs, džiaugsis gerais 
santykiais. Nelabai tinkamas laikas 
imtis aktyvios veiklos, geriau 
užbaikite tai, ką pradėjote. Palankios 
dienos apsilankyti SPA.

ŠAULIUI

Naujų pažinčių netrūks. Daug 
bendrausite su maloniais žmonėmis. 
Palankus metas keisti darbą. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti 
pasiūlymo dėl geriau apmokamo 
darbo. Šią savaitę  daugiau laiko 
skirkite poilsiui, saugokitės galvos 
traumų.

SKORPIONUI

Naujos pažintys gali smarkiai 
pakeisti jūsų gyvenimą. Klausykite 
savo intuicijos, meilėje ji jums padės 
priimti sprendimus. Jūsų karjeros 
sėkmę lems geri tarpusavio santykiai. 
Nelabai tinkamas metas ką nors 
keisti. Palankus laikas pradėti sveikai 
maitintis, atlikti organizmo valymo 
procedūras.

SVARSTYKLĖMS

Vienišiai gaus tai, ko trokšta, 
ir pagaliau jūsų svajonės virs 
realybe. Darbe galite susidurti su 
išbandymais, kurie parodys jūsų 
silpnybes. Šiomis dienomis gali 
apimti pesimistinės nuotaikos, 
stenkitės bendrauti su pozityviai 
nusiteikusiais žmonėmis, palankios 
dienos laikytis dietos.

VĖŽIUI

Naujos pažintys gali būti  
lemtingos. Darbe galite pasiekti daug 
be didelių pastangų. Sėkmė lydės 
meno sektoriuje dirbančius asmenis. 
Palankios dienos organizmo valymo 
procedūroms. Jei dar nebuvote sporto 
salėje, dabar pats laikas.

LIŪTUI

Naujoms pažintims nelabai 
palankus metas, antroje savaitės 
pusėje galimos pažintys internetu.
Darbe  gali varginti nepasitikėjimas, 
nerimas dėl ateities. Viskas bus gerai, 
drąsiai imkitės gana sudėtingos 
veiklos. Jūsų imuninė sistema puikiai 
kovos su ligomis. 

MERGELEI

Galite sulaukti dėmesio iš  
jaunesnio priešingos lyties atstovo. 
Vienišiams palankios pažintys 
internetu. Darbe sulauksite finansinės 
sėkmės. Galite gauti naują darbo 
pasiūlymą. Labai tinkamas laikas 
pasirūpinti savo išvaizda. Saugokitės 
infekcinių ligų.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali neatitikti 
jūsų lūkesčių, o turintiesiems 
antrąsias puses asmeninis 
gyvenimas suteiks daug malonių 
akimirkų. Darbe galite sulaukti 
pelningo pasiūlymo. Puikus laikas 
pradėti sveikatos stiprinimo kursą, 
užsukti į baseiną.

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali 
paskatinti keisti požiūrį į aplinkinius, 
tačiau neskubėkite priimti drastiškų 
sprendimų. Darbe stenkitės veikti 
apgalvotai, nerizikuokite, nes galite 
susidurti su finansiniais sunkumais. 
Mažiau pasakokite aplinkiniams apie 
savo ligas, verčiau pasirinkite sveiką 
gyvenimo būdą.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Sporto žurnalistas  
Šarūnas Mazalas
1988 06 18

Atlikėja Ieva Narkutė
1987 06 22

Laidų ir renginių vedėjas 
Marijus Žiedas
1974 06 18

GEROS DIENOS: birželio 19, 20 d. BLOGOS DIENOS: birželio 17 d.

Menininkė Monika Dirsytė
1989 06 21
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Vikmedis. Radybos. 
Atis. Oregonas. Ra. Pres. Manykim. 
TR. Dm. Ninevija. Kot. Panikos. 
Aca. Silezijos. Vires. Irakas. Gylyn. 
Deboros. Radasta. Linines. Polas.  
Ri. Sėjat. Moldav. Dar. Samanota. 
Tomo. Asė.
Horizontaliai: Vardas. Disa. Item. 
enėm. Akis. Libija. MS. Peronan. 
Nazareto. Dominikos. Piranijas.  
MA. Senekos. Gyvos. Plt. „Rokis“. 
Rodo. Danij. Galam. Dama. Vydavo. 
Vys. Ilas. Karys. Da. Ortocentras. 
Sartas. Airė.
Pažymėtuose langeliuose: 
Pasienis. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki birželio 20 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja simona Vaitkutė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas  
apsauginis pienelis nuo saulės.

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

PASUK GALVĄ
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l

 Močiute, ar tu atvažiavai autobusu?
- Taip, anūkėli.
- O tėvelis sakė, kad tave velnias atnešė.

l

Vaikšto Adomas su Ieva po rojaus sodą.
- Tu mane myli? - klausia Ieva.
- Kas man belieka... - abejingai nutęsia 

Adomas.
l

Sūnus klausia tėvo:
- Ar daug reikia pinigų vestuvėms?
Tėvas pamąstęs atsako:
- Oi, nežinau, sūnau, aš lig šiol už jas 

moku...
l

UNESCO atliko apklausą - įvairiose pa-
saulio vietose gyvenantiems žmonėms buvo 
pateiktas klausimas: „Prašom sąžiningai at-
sakyti, kokia Jūsų asmeninė nuomonė apie 
maisto trūkumą kitose pasaulio šalyse?“

Rezultatai:
Europiečiai nesuprato, kas yra trūkumas.
Afrikiečiai nesuprato, kas yra maistas.
JAV gyventojai nesuprato, kas yra kitos 

pasaulio šalys.
Kinai ir arabai nesuprato, kas yra as-

meninė nuomonė.

l

Kalbasi du bičiuliai:
- Ką darytum, jei dykumoj sutiktum 

nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau.
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje - mano ar 

gyvatės?!
l

Kartą trys blondinės sugalvojo būti detek-
tyvėmis. Nuėjo į policiją laikyti egzamino. Eg-
zaminuotojas pareigūnas pasikviečia pirmą 
blondinę, rodo nuotrauką iš profilio ir sako:

- Pažiūrėk gerai ir pasakyk, iš ko atpa-
žintum nusikaltėlį.

Blondinė:
- Lengvai. Jis turi tik vieną ausį.
Pareigūnas susinervina:
- Juk jis iš šono nufotografuotas!
Pasikviečia antrą blondinę ir sako:
- Pažiūrėk labai labai gerai ir pasakyk, 

iš ko atpažintum tą nusikaltėlį.
Blondinė:
- Tai čia nėra ko. Jis turi tik vieną akį.
Pareigūnas visai susinervino:
- Kvaile tu, jis gi iš šono.

Pasikviečia trečią blondinę:
- Tu dabar žiūrėk į tą nuotrauką valan-

dą laiko ir pagalvok, o po to atsakyk, kaip 
atpažintum tą nusikaltėlį.

Blondinė pažiūrėjo, pagalvojo:
- Jis nešioja kontaktines linzes.
Pareigūnas pasimetė, nubėgo patikrinti, 

kaip yra iš tikrųjų.
- Pasakyk, kaip tu pastebėjai tokį sudė-

tingą dalyką?
Blondinė:
- Taigi, lengva. Jis turi vieną akį, tai reiš-

kia, jis blogai mato, bet negali nešioti akinių, 
nes turi tik vieną ausį...

l

Pakelės kavinė. Užeina tolimųjų reisų vai-
ruotojas, užsisako mėsos. Į kavinę įvirsta trys 
baikeriai, pasiima vairuotojo užsakytą maistą. 
Vairuotojas atsiskaito su padavėja ir išeina. 
Mergina prieina prie baikerių, o vienas jų taria:

- Ožys! Net už save pastovėti nemoka!
- Bet jis ir vairuoti nemoka, - sako padavė-

ja. - Jis ką tik aikštelėje sudaužė tris motociklus...
l

Kodėl audros pavadinamos moterų var-
dais? 

Nes jos nuneša namus, automobilius 
ir turtus...

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis
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SUOLIUKAS. Bene žinomiausiame Tailando kurorte 

Patajoje (Čonburio provincija, Siamo įlankos ryti-

nė pakrantė) - gausu turistams mielų vietelių. Net 

suoliukai populiariojoje Patajos „Pėsčiųjų gatvėje“ 

pritaikyti smagioms nuotraukoms pasidaryti.

SUOLIUKAS II. Garsusis El Retiro parkas yra 
žalioji oazė Madrido centre, užimanti apie 
125 ha. Tarp įspūdingų skulptūrų, fontanų, 
stiklo rūmų su egzotiniais augalais ir kitokių 
įdomybių čia galima sutikti ir „egzotinių bū-
tybių“, su kuriomis galima įsiamžinti  
nuotraukoje.




