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„LaisvaLaikio“ interviu

Iš lietuviškų kino filmų ir televizijos serialų daugeliui žinoma aktorė Justė ZInkevIčIūtė (27)
šią vasarą nusprendė savo jėgas atskleisti ne tik kaip aktorė. Justė pristato savo ilgai brandintą 
ir svajotą, moteriškumą, sielos turtus ir gerumą vienijantį projektą „Pasimatuok jūrą“.  
Pasak aktorės, meilė jūrai, galimybė būti savimi, moters pasaulio puoselėjimas ir  
puikūs bičiuliai visuomet gali įkvėpti netikėtiems, bet smagiems dalykams.
Ringailė Stulpinaitė 

Rimtai žiūrėti į darbą nėra
moters prigimtis

Justė Zinkevičiūtė:
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„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data: 1989 m. balandžio 6 d.

n Karjera: Baigė Lietuvos muzikos ir teatro 

akademiją, vaidino tokiuose serialuose kaip „Emilija“, 

„Pavogta laimė“, „Kriminalistai“, „Meilė, kaip 

mėnulis“, „Moterys meluoja geriau“; filmuose - 

„Velentinas vienas“, „Dėdė, Rokas ir Nida“

n Gyvenimo kredo: laimė mėgsta tylą  

n Šios vasaros svajonė: kad kuo daugiau moterų 

„Pasimatuotų jūrą“
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Jau prasideda tavo projektas „Pasi-
matuok jūrą“. Koks tai projektas? 

- Kalbant paprastai, tai yra moters projek-
tas. Moters, kuri moka vaikščioti basomis, ku-
rią įkvepia jūra ir vėjas. „Pasimatuoti jūrą“ aš 
kviečiu visas savo drauges, bičiules, naujas 
pažįstamas ir visas moteris, kurios yra mano 
gyvenime, kurios gyvena jūros nuotaika net ir 
nebūdamos prie jūros. Ši idėja pulsuoja trimis 
bangomis - grožio, sielos ir gerumo. Ir visos 
jos atspindi visą ypatingo žavesio turintį mo-
ters pasaulį. Vasarą projektas savo veiklą pra-
deda nuo grožio bangos, kuri apgaubia moterį 
išoriniu grožiu. Tai jūros įkvėptos drabužių ir 
aksesuarų kolekcijos, namų jaukumui sukurti 
jūros trupiniai. Į šią bangą kviečiu įsilieti visas 
savo bičiules dizaineres ir drauge puošti mo-
terį, kuri yra įkvėpta jūros gaivumo ir laisvu-
mo. Džiaugiuosi, kad pirmoji prie šio projekto 
prisidėjo mano draugė, „AiMi“ drabužių kūrė-
ja Aida Einorė. Būtent „AiMi“ suknelė pirmo-
ji sukurta projektui ,,Pasimatuok jūrą“. Pirma-
sis drabužis, kuris pradeda puošti ir kurti jūros 
moterį. Rudenį šis projektas pasitiks su sielos 
banga, kvies prižiūrėti, kaip aš sakau, savo 
sielos sodą. Bus organizuojami seminarai, po-
kalbiai ir susitikimai moters temomis bei ren-
giniai, kurie sušildys širdis rudens vakarais. 
Žiemą pasitiksime trečiąją bangą - gerumo. Tai 
banga, kurios pagrindinis uždavinys yra duoti. 
Tiksliau, tai labdaros banga, kuri rūpinsis vai-
kais. Įsisiūbavusios bangos nuolat bus papil-
domos naujomis idėjomis, o naujienas apie tai 
bus galima sekti specialiai projektui sukurtame 
„Fecebook“ puslapyje. Mano manymu, šiomis 
bangomis turi rūpintis ir domėtis moters pa-
saulis, nes apėmusi visas šias bangas moteris 
gali pakviesti save svarbiausiam dalykui - har-
monijai ir laimingam gyvenimui. 

- Kaip kilo mintis imtis projekto? Kas 
paskatino?

- ,,Pasimatuok jūrą“ kilo iš begalinės mei-
lės jūrai ir Nidai bei prisirišimo prie jų. Ši 
idėja išmėtytomis mintimis brendo keletą 
metų. Mane visada domino viskas, kas telpa 
į žodį „moteris“: jos išvaizda, santykiai, bend-
ravimas, požiūris... Ir šią žiemą jaučiau, kad 
jau yra tas laikas, kai noriu kalbėti apie tai, 
įtraukti bičiules ir kartu sukurti moterį, kuri 
yra estetika ir kūryba. Moterį, kuri savyje tai 
puoselėtų. 

- Projekte bus stengiamasi padėti mo-
terims atskleisti savo grožį, puoselėti 
sielą ir dalytis gerumu. Kas, tavo many-
mu, šiuos dalykus moteryje padeda at-
skleisti geriausiai?

- Visuma. Tik kartais mes blaškomės ne-
suvokdamos, kad tai, ko mums labiausiai rei-
kia, yra šalia. O reikia visai nedaug - paklaus-
ti savęs, ar aš esu laiminga? Ką galėčiau pa-
daryti, kad pasijusčiau geriau? Kai yra atran-
damas ir užauginamas vidinis grožis, tuomet 
jis natūraliai tampa išoriniu grožiu. O sukne-
lė tai tik paryškina. Davimas, gerumas mo-
ters pasauliui turi magišką galią, o ji padeda 
atrasti savyje jėgų ir vidinę harmoniją. 

- Galbūt tavo noras dalytis moteriš-
kumo idėjomis kilo iš to, ką atradai savo 
santykiuose?

- Aš kasdien visko tik mokausi ir mokau-
si. Pats projektas „Pasimatuok jūrą“ nėra 
skirtas tūkstantinėms minioms, jis skirtas 
visoms moterims, kurios supa mane, kad mes 
kartu galėtume išmokti ir dalytis moterišku-
mo idėjomis. Aš labiau esu tarsi pasiklydusi 
kapitonė, kuri visas norinčias kvies surasti 
moteriškumo uostą, kartu ieškodama jo pati.

- Sakoma, kad tam tikrą gyvenimo 
supratimą ir modelį atsinešame iš šei-
mos. Sutinki?

- Žinoma. Man moteriškumo pavyzdys yra 
mama. Niekada nebuvo specialaus mokymo, 
bet tam tikrose gyvenimo situacijose aš bu-
vau išmokyta nemažai, pavyzdžiui, kad garsus 
moters juokas yra nemalonus, šiurkštus to-
nas irgi nėra tinkamas augančiai mergaitei. 
Nors aš buvau iš tų mergaičių, kurios kieme 
norėdavo būti geresnės ar gaudynėse grei-
tesnės už berniukus, tačiau visada žinojau, 
kad esu mergaitė. Visas išdaigas, dėl kurių 
gaudavome nemažai barti, suversdavau ber-
niukams, juk mergaitės taip negalėtų! Nors 
beveik visada būdavau didžiausia vadeiva. 
(Juokiasi.) O močiutė visada atkreipdavo ma-
no dėmesį į eiseną, kad nesikūprinčiau, at-
rasčiau lengvesnį, grakštesnį žingsnį. Tačiau 
niekas nebuvo daroma specialiai, neaugino 
manęs kaip princesės ant žirnio. Pamenu, ir 
daržus turėdavau ravėti, nes mama dar ir da-
bar tebesako, kad žmogui labai svarbus rankų 

ryšys su žeme. Ir indus liepdavo išplauti, nors 
galėdavome laisviausiai į indaplovę sukrauti. 
Ir skalbimas rankomis man ne svetimas. Mo-
teriškumas - ne tik geros manieros ir išvaiz-
da. Visur turi būti pusiausvyra. Kartais pa-
galvoju, kad savo dukrą auginčiau panašiai, 
nes manau, kad nebijoti susigadinti manikiū-
ro, išravėti rožynus irgi moteriška veikla.

- Kaip manai, išorinis ir vidinis moters 
grožis yra lygiaverčiai ir svarbūs abu?

- Moteriška moteris pirmiausia yra išmin-
tinga moteris, ji turi atrasti pusiausvyrą, pa-
ti pajusti ir veikti savo gyvenime taip, kad abi 
grožio pusės, tiek vidinė, tiek išorinė, būtų 
lygiai svarbios. Pasipuošdamos suknele turi-
me nepamiršti palaistyti savo sielos sodą įsi-
jungdamos muziką, kuri suteikia sielai spar-
nus, atsiversdamos tinkamą knygos puslapį 
ar būdamos tokiose vietose, kur gauname 
atsakymus į savo klausimus.

- Kiek kasdieniams grožio ritualams 
skiri laiko pati? Turi mėgstamų atsipa-
laidavimo procedūrų?

- Mano kiekvienas rytas prasideda pravė-
rus langą. Įkvepiu naujos dienos ir visai ne-
svarbu, koks lauke oras, aš bent trumpam tu-
riu pajusti rytą. Kadangi makiažo kasdien ne-
naudoju, prie veidrodžio daug laiko nepralei-
džiu. Man svarbi apranga. Patinka kasdien 
rengtis skirtingai, pagal nuotaiką. Stilinga ap-
ranga labai gelbėja, kai būna dienų lyg tyčia - 
nėra nuotaikos, kažkas nesiseka... Pasirinkus 
gerą stiliaus derinį ir toji diena kažkaip nėra 
iki galo bloga. Man patinka spalvos, įdomesnis 
drabužio modelis, silpnybę jaučiu batams. Vi-
sai neseniai nusipirkau gėlėtus sportinius ba-
telius. Ir man jie labai patinka! Ryškias spalvas 
renkuosi tada, kai širdis sako - esu namie. Ge-
riausias atsipalaidavimas - masažai, nors daž-
niausiai per juos užmiegu. Man tai geriausias 
kūno ir proto poilsis. Bet buvimas prie jūros 
vienumoje - ypač gydanti sielos meditacija.

- Esi nuolanki mados tendencijų se-
kėja?

- Ne. Pagrindinė mados tendencija - jūra. 
Tikrai! Kasdienai aš renkuosi drabužius jūros 
tematika, dėviu tai, kas man tinka ir patinka, 
ir nebūtinai tai turi būti drabužiai iš kokios 
nors naujos kolekcijos. O ypatingomis progo-
mis puošiuosi kūrybingų bičiulių, kuriomis 
pasitikiu, kurtais drabužiais. 

- Kas labiausiai turtina sielą? Juk tai 
visiems gali būti be galo skirtingi daly-
kai....

- Taip, bet, mano manymu, labiausiai tur-
tina tiesiog buvimas čia ir dabar. Problemų 
sprendimo ieškojimo būdai, mokėjimas atsi-
prašyti, atleisti, nepykti, mokėjimas priimti 
žmones, kurie yra šalia, dalijimasis su jais 
rūpesčiais ir meile. 

Moteris daugiau 
dėMesio turi skirti 
savo asMeniniaM 
gyveniMui, šeiMai, 
kitaip, praradusi 
savo asMeninį 
gyveniMą, ji 
griauna ir savo 
likiMą

Čia ir yra 
didžiausias 
Moters 
nesusipratiMas, 
kai ji iMa 
konkuruoti su 
vyru. kodėl Mes 
tai turiMe daryti?
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- Kas tau yra moteriškos moters 
idealas? 

- Idealas. Tai keistas žodis, kuris turi skir-
tingų spalvų. Ideali moteris gali būti ta, kuri 
viena augina penkis vaikus, vargsta buityje ir 
iš paskutinių dirba dėl vaikų gerovės. Tokios 
moterys vertos didžiulės Dievo malonės. Yra 
ir kita moters pusė, kurios nedrįsčiau vadinti 
idealia, nes tai labai įpareigoja. Svarbiausia ne-
suvaidintas buvimas. Tai yra tokia moteris, ku-
ri turi savo gyvenimą, savo pomėgius, kuri ne-
konkuruoja su vyru, realizuoja save tam tikro-
je veikloje, gyvena kūrybingai ir myli, nepriima 
vyriškų pareigų. Aš kalbu ne apie vinies įkali-
mą į sieną, bet apie moterį, kuri iš 365 dienų 
per metus 363 dienas dėvi kelnes ir varžosi su 
vyru, tampa karjeriste, užmiršusi, kad namuo-
se jau seniai nebuvo pamerkta gėlių... 

- Pati savęs neįsivaizduoji konkuruo-
jančios su vyru ir bandančios išlaikyti 
visus keturis namų kampus? 

- Čia ir yra didžiausias moters nesusipra-
timas, kai ji ima konkuruoti su vyru. Kodėl 
mes tai turime daryti? Kodėl mes kartais no-
rime tapti turbininėmis moterimis ir laikyti 
visus keturis namų kampus? Kartais pagal-
voju, kad konfliktai ir kyla iš to, kad pamirš-
tame savo, kaip moters, pozicijas ir imamės 
vyriškųjų. Yra vyras ir yra moteris. Tad sten-
kimės užimti savo vietą, kaip ir gyvenime, - 
išmokime nustoti konkuruoti, atsipalaiduoki-
me ir mėgaukimės kiekvienas savo gyveni-
mu, kurkime džiaugsmą, mylėkime gamtą. 
Ugdykime moteriškas savybes tam, kad su-
vokusios savo prigimtį galėtume dovanoti lai-
mę savo vaikams, vyrui.

- Šiais laikais plinta moters visagalės 
kultas. Kaip manai, įmanoma suderinti 
moterišką žavesį, švelnumą ir karjeros 
siekius? Juk kartais dėl savo labo reikia 
gerokai pasistengti...

- Tikrai taip! Ir reikia derinti. Niekada 
nepamirškime savojo AŠ, kuris turi būti ne-
egoistiškas. Todėl vėl susiduriame su pu-
siausvyros problema. Nebūkime visagalės, 
būkime normalios, auginkime vaikus, pri-
žiūrėkime juos, mylėkime, raskime įdomią 
veik lą, darbą ir dar labiau įprasminkime sa-
vo buvimą.

- Ką dėl karjeros aukoti sutiktum, o 
ko ne?

- Nieko nereikia aukoti. Gyvenimas mums 
dovanoja tokius etapus, kuriuos esame pasi-
rengę išgyventi. Būna vienas etapas - lipi kar-
jeros laiptais ir gyveni vienaip, tada susiklos-
to kitos aplinkybės - gyvename šiek tiek ki-
taip. Apskritai darbas turėtų būti malonumas, 
kuris nesukuria įtampos, leidžia šypsotis. 
Rimtai žiūrėti į darbą nėra moters prigimtis. 
Moteris daugiau dėmesio turi skirti savo as-
meniniam gyvenimui, šeimai, kitaip, prara-

MoteriškuMas - 
ne tik geros 
Manieros ir 
išvaizda

laisvalaikis 2 0 1 6  b i r ž e l i o  1 7 9

„LaisvaLaikio“ interviu

dusi savo asmeninį gyvenimą, ji griauna ir 
savo likimą. Bet tik nepradėkime painioti. 
Moteriškumas nereiškia būti silpnai tyliai pe-
lytei po šluota, mes turime išmokti atrasti 
aukso vidurį.

- Be šio projekto, gerbėjai tave mato 
ir teatro scenoje, kino ekranuose. Laiko 
pramogoms, kelionėms, poilsiui pakanka? 

- Išmokau planuoti laisvalaikį. Svarbiausia 
turėti darbų planą, tada lieka dienų poilsiui. 
Metams bėgant tai tampa vis svarbiau, nes 
pastebėjau, kad pervargusi nebejaučiu 
džiaugsmo dirbdama, einu atlikti darbų, nes 
reikia, nebelieka džiaugsmo. Tada klausiu sa-
vęs, kam visa tai? Todėl labai stengsiuosi vi-
sada rasti laiko poilsiui.

- Turi širdies draugą?
- Taip, bet mes nesame linkę to viešinti. 

Aš galiu kalbėti apie aktoriaus darbą, projek-
tus, galiu dalytis mintimis ir kūryba, bet as-
meninis gyvenimas skirtas tik man ir tam 
žmogui, su kuriuo juo dalijuosi. 

- Turi receptą, kaip išlaikyti gražius 
romantinius santykius? Tavo populiaru-
mas meilei netrukdo?

- Tiesą sakant, receptas labai paprastas - 
pamiršti, kad tave rodo per televizorių, kad 
esi atpažįstamas gatvėje. Kiekvieną žmogų, 
kuris mane vertina kaip aktorę, aš priimu 
kaip draugišką pažįstamą. Jei parduotuvėje, 
gatvėje ar renginyje mane užkalbina, tiesiog 
pasišnekame, palinkime geros dienos ir vis-
kas. Lietuvoje nėra tokių pamišusių žurna-
listų, kurie tave fotografuotų paplūdimyje ar 
kažkur pro namo kampą. Jeigu nenori, kad 
Lietuva apie tavo asmeninį gyvenimą suži-
notų, tai ji ir nesužinos. (Šypsosi.)

- Įsibėgėja vasara. Galbūt jau supla-
navai atostogų pabėgimo planą? 

- Vasara man yra darbų metas. Atostogų 
pabėgimo planai yra kuriami žiemą. Vasarą 
gerai ir Nidoje, jūra ranka pasiekiama, ko dau-
giau norėti? 

- Esi iš tų žmonių, kurie atostogas 
planuoja iš anksto ar atvirkščiai - viską 
daro ekspromtu?

- Tai priklauso nuo darbų grafiko. Daž-
niausiai neišeina kelionių planuoti prieš pus-
metį, bet taip dar įdomiau! Iš patirties žinau, 
kad ekspromtu suplanuotos išvykos ar ilges-
nės kelionės padovanoja daug gražių akimir-
kų, galbūt todėl, kad jos yra šiek tiek netikė-
tos. Manau, kad ekspromtu suplanuotos atos-
togos nekaupia lūkesčių, kad bus tokios arba 
anokios, jos tiesiog būna ir dažniausiai būna 
nepakartojamos. 

Mane visada 
doMino viskas, 
kas telpa į žodį 
„Moteris“: 
jos išvaizda, 
santykiai, 
bendraviMas, 
požiūris
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Veidai

Išskirtiniais ir netikėtais projek-
tais bei sprendimais garsėjanti 
menininkė Agnė KIšonAItė (33) 
savo gerbėjams pristatė origina-
lią instaliaciją „Femme“. Įspūdin-
gą meno kūrinį sudaro 16 moterų 
figūrų, kurių aukštis - maždaug 
3 metrai, o jos „apsirengusios“ 
A.Kišonaitės ištapytomis dro-
bėmis. „Mano kūryba yra apie 
moteris, moteriškumą, madą ar 
paviršutiniškas vertybes. ši insta-
liacija taip pat apie tai - nagrinė-
jau tuštybės, netikrų tikslų sieki-
mo, laikino grožio ir puikavimosi 
juo temas“, - sakė autorė. „Pirklių 
klube“, kur vyko pristatymo va-
karėlis, susirinko daugybė Agnės 
kūrybos gerbėjų, norėjusių išvysti 
instaliaciją. Renginio nepraleido 
ir žinomos šalies moterys.

Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

Agnė Kišonaitė prie savo 
instaliacijos „Femme“

Agnė Kišonaitė
vėl stebino

Verslininkai Eduardas Fedotovas 
ir Rūta Mackevičiūtė

Žurnalistės Eglė Daugėlaitė 
ir Birutė Lavickienė
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Veidai

Agnė Kišonaitė
vėl stebino

Viešųjų ryšių specialistė Ilma Cikanaitė, 
atlikėja Erika Dženings ir  

renginių organizatorė Inga Norkė

Dainininkė 
Šorena 
Džaniašvili

Modelis Meda Jonaitytė

Verslininkė Erika Paulauskė
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Su fėja, burtininku, šokiais ir žaidimais - toks linksmas ir netradicinis 
atidarymo vakarėlis surengtas neseniai sostinėje duris atvėrusioje 
vaikiškų drabužių parduotuvėje „Fashionita“. Smagaus ir vaikiško  
klegesio kupino vakaro nepraleido ir žinomos moterys su savo  
atžalomis. Mažieji buvo ne mažiau stilingi už savo mamas ir  
demonstravo žaismingus vaikiško stiliaus derinius. 

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Mažųjų stiliaus 
viražai

Dainininkė Ingrida Martinkėnaitė 
su dukra Marija

Orų pranešėja Karolina 
Liukaitytė su dukra Lukrecija

Atlikėja Diana Dargė su vyru  
Viliumi ir judviejų dukra Une
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Mažųjų stiliaus 
viražai

Teisininkė Vidmantė Martikonytė-Medišauskienė su sūnumi Mantvydu

Žurnalisto Arno Klivečkos žmona 
Ramunė su dukra Arne

Drabužių kūrėja Rasa Stasionienė 
su sūnumi Nojumi

Dainininkė Urtė Šilagalytė su 
seserimi Andre ir dukterėčiomis

Papuošalų kūrėja Agnė Byčiūtė-Jankauskienė 
su atžalomis Dite ir Gantu

Vizažistė ir krepšininko Povilo Čukino 
žmona Neringa su vaikais
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Marijonas ir Ieva 
sūpuoja pirmagimį

Atlikėjas MArijonAs MikutAvičius (45) su mylimąja di-
zainere bei stiliste ievA DAugirDAite (29) prieš savaitę susi-
laukė sūnaus. gimus pirmagimiui laimingas tėtis žiniomis iškart 
pasidalijo savo socialinio tinklo paskyroje: „Švietė saulė ir po žolę 
slankiojo varnėnai. Lenkiškas braškes turguose keitė lietuviškos. 
nafta kainavo beveik 50 dolerių už barelį. Miestelėnai pirko šašly-
kus ir ruošėsi nešdintis iš miesto. naktį mirė voras, gyvenęs mū-
sų vonioje gal savaitę. Dieną, maždaug 12.56 val., Baltijos Amerikos 
klinikoje, pakeliui link nemenčinės man ir ievai gimė sūnus. jei 
yra laimė, tai laimė rėkia, seilėjasi ir čepsi.“ su ieva jiedu kartu jau 
maždaug porą metų - romantiški jausmai įsiplieskė filmuojant Ma-
rijono dainos „Drąsių nieks nežudo“ vaizdo klipą, kuriame nusifil-
mavo ieva. Atlikėjui ir jaunesnei jo mylimajai tai pirmasis vaikas.

Sulieknėjusi Aušra Štukytė 
neatsisako ir traškučių

sunku nepastebėti, jog žinoma aktorė AuŠrA Štukytė (37) 

gerokai sulieknėjo. Per pastaruosius metus ji atsikratė net 20 

kilogramų. nors teko pakeisti mitybos įpročius, aktorė atskleidė, 

jog neatsisako mėgstamiausių savo patiekalų ir šiek tiek nusižen-

gia griežtoms valgymo taisyklėms.

Aušra tikina, kad svarbiausia valgyti dažnai ir po nedaug: 

„Maistas yra energija, kurią mes privalome panaudoti, nes be 

maisto elementariai neišgyventume. Maistas gali būti ir malonu-

mu, ir tiesiog maistu, ir paguoda - svarbiausia nenukrypti į kraš-

tutinumus.“ talentinga teatro, kino ir televizijos aktorė prisipa-

žino mėgstanti eksperimentuoti su maistu ir neatsisakanti para-

gauti vabzdžių ar kitų egzotiškų patiekalų, tačiau mėgstamiausias 

jos maistas - bulvės. „Aš esu grynai lietuviškas skrandis. Bulvi-

nė nuo pat vaikystės. Man patinka bulvės visomis formomis: 

virtos, keptos, troškintos... yra daug būdų pagaminti bulves su 

lupenomis. Aš mėgstu ir sveikai, ir nesveikai pagamintus bulvių 

patiekalus. kartais leidžiu sau suvalgyti ir bulvių traškučių. Žinau, 

kad nesveika, bet kartais labai norisi“, - pasakojo A.Štukytė.
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Jolantą Leonavičiūtę

Veidai

Modelis ir diplomuota  
lengvojo kultūrizmo  
specialistė JoLanta 
Leonavičiūtė (33) dabar 
visą savo dėmesį skiria  
sūnui ir treniruotėms,  
kurios pakeitė pasilinksmi-
nimus naktiniuose klubuo-
se. Ji atskleidė, be ko  
dar neįsivaizduoja savo 
kasdienybės ir kuo norėtų 
tapti bent vienai dienai.  

 Jolantos talismanas - sū-
naus rankų darbo žvaigždė, 
kuri yra pakabinta jos auto-
mobilyje.
 Būdama Izraelyje Jolanta 
mokėsi pilotuoti keturvietį 
lėktuvą. Vienos iš pamokų 
metu ją mokęs pilotas atliko 
triuką - „mirties kilpą“. Jolan-
ta sakė, po tokio nuotykio lai-
mės, energijos ir adrenalino 
pakako ilgam. 
 Žinoma moteris kolekcio-
nuoja šaldytuvo magnetukus, 
kurių įsigyja keliaudama. 
Kiek tiksliai jų turi, neskai-
čiuoja, tačiau kolekcija išties 
nemaža. 
 Namuose ji augina šinšilą, 
kurią vadina tiesiog Šinse.
 Ritualai, be kurių neįsivaiz-
duoja savo dienos, - mankšta ir 
odos puoselėjimo procedūros.
 Firminis jos patiekalas - 
vištiena su grietinėle - sulau-
kė daug liaupsių iš Jolantos 
draugų bei artimųjų.
 Vieną dieną ji norėtų pabū-
ti paukščiu ir pajausti skry-
džio laisvę.
 Moters silpnybė - saldumy-
nai. „Kadangi daug sportuoju, 
nebijau valgyti daug saldumy-
nų. Mankštų metu sudeginu 
visas papildomas kalorijas“, - 
šypsojosi ji.
 Mokykloje Jolantai geriau-
siai sekėsi biologija, geografi-
ja, matematika ir fizinis lavi-
nimas, o teksto analizių ir in-
terpretacijų per lietuvių kal-
bos pamokas rašyti ji nemėgo.
 Jolanta moka anglų, italų, 
rusų ir lenkų kalbas.

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Sandra Šernė pristatė
„Spalvų infekciją“
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Veidai

Praėjusi savaitė drabužių kūrėjai ir vienai iš prekės  
ženklo „Female“ įkūrėjų Sandrai Šernei (27) buvo 
kupina malonių rūpesčių ir progų. Tą pačią dieną, kai 
su vyru futbolininku darvydu Šernu minėjo ketvirtąsias 
vestuvių metines, įvyko ir antrosios jos bei kolegės ievos 
Grybauskienės kolekcijos „Spalvų infekcija“ pristatymas. 
Šį kartą kolekcijos pristatyme Sandra atstovavo ir savo 
kolegei ievai, kuri neseniai su vyru futbolininku Pauliumi  
Grybausku susilaukė sūnelio, tad renginyje dalyvauti  
negalėjo. Pasveikinti Sandros ir ievos susirinko gausus 
būrys stilingų moterų - jos smalsiai apžiūrinėjo ryškius  
ir spalvotus naujosios kolekcijos drabužius. „Labai  
džiaugiuosi, kad šį vakarą esate drauge. Tai, kad domitės 
mūsų kūryba, mus su ieva įkvepia nesustoti ir kurti  
toliau“, - dėkodama vakaro svečiams sakė Sandra.  
Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Naujos kolekcijos suknele 
pasipuošė ir vakaro vedėja Janina

Verslininkė „Shoo Shampoo“ įkūrėja Agota  
Jakutytė, tapusi kolekcijos „Spalvų infekcija“  

veidu, į atidarymo vakarėlį atvyko pasipuošusi  
naujosios kolekcijos drabužiais

Modelis Simona Starkutė

Futbolininkas Darvydas Šernas 

su vyresnėliu sūnumi Darvydu
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SportaS Su žvaigžde

Ringailė Stulpinaitė

- Kiek vietos tavo gyvenime užima 
sportas? 

- Sportas visada mano gyvenime užėmė 
svarbią vietą: nuo darželio iki universiteto 
lankiau šokius, taip pat paauglystėje kelerius 
metus lankiau plaukimą, dabar tenka apsiri-
boti sporto klubu - šokių būreliui, deja, ne-
rasčiau laiko, nes repeticijos dažniausiai vyks-
ta žinių metu. Tiesa, treniruotes išbandau 
pačias įvairiausias - nuo zumbos (kuri, ko ge-
ro, labiausiai primena šokius) iki kūno dizai-
no, jogos, pilateso ir t.t. Mėgstu sportu pra-
dėti dieną - tuomet visa diena būna produk-
tyvesnė, žvalesnė ir energingesnė. Be to, 
artėjant atostogoms, manau, sportiškas kūnas 
paplūdimyje daug gražesnis.

- Kiek laiko trunka treniruotės?
- Kasdien po valandą. Savaitgaliais - po 

dvi. Be to, kartais randu laiko ir riedučiams, 
paplaukiojimui baseine, pasivaikščiojimams 
parke. Vienintelio, ko tikrai negaliu pakęsti, - 
bėgiojimo. Bėgu tik tada, jei mane vejasi... 
(Šypsosi.)

- Kiek sporto šakų jau esi išbandžiusi?
- Niekada nesu skaičiavusi, bet, tikėsit ar 

ne, esu bandžiusi ir futbolą, krepšinį, net bok-
są... Kitaip tariant, vieną kartą pabandyti ryž-
čiausi daug ką (bijau sakyti, kad viską, nes 
esu tikra, kad ne).

- Ką manai apie visokias rekomenda-
cijas per dieną nueiti tam tikrą skaičių 
žingsnių ir kitus sveikuoliškus įpročius?

- Na, telefonas automatiškai skaičiuoja tuos 
žingsnius, bet jei telefoną laikai ant stalo, kol 
pati visur lakstai, ir vakare pamatai rezultatą - 
12 žingsnių, apima ir juokas, ir neviltis. Reko-
menduojama ir daugiau dalykų gyvenime dary-
ti, bet juk ne viskas pavyksta. Man ši žingsnių 
sistema tiesiog netinka. Tiesą sakant, žinau, 
kad jei ne treniruotės - tikrai natūraliai niekada 
nesugalvosiu pėsčiomis, pavyzdžiui, nueiti į dar-
bą. Iš tiesų esu labai užsiėmusi, reikia taupyti 
laiką, todėl visur keliauju automobiliu. Treni-
ruotės man patinka ir jaučiu gana greitą rezul-
tatą - todėl man nesunku atsikelti anksti ryte 
dėl jų, bet jei reikėtų bent pusvalandžiu anks-
čiau atsikelti tam, kad ne važiuočiau, o eičiau į 
darbą, - žinau, kad nerasčiau motyvacijos.

- Kokias sporto šakas dar norėtum 
išbandyti?

- Šiuo metu jau visiems draugams prisi-
žadėjau ir labai tvirtai pasiryžau - šią vasarą 
ketinu išbandyti vandenlenčių sportą. Tikrai. 
Tikrai tikrai. Išbandysiu.

- Kaip motyvuoji save sportuoti tin-
gėjimo periodais? 

- Dažniausiai atsikeliu su mintimi, kad 
dieną pradėsiu gera treniruote. Labai retai 
mane užpuola tokie tingėjimo periodai, kad 
neprisiversčiau atsikelti ir į jas nueiti. O kal-
bant apie motyvaciją, jei taip nenoriu, kad 
net baisu, tikrai dabar neatskleisiu jokio ste-
buklingo recepto - aš stengiuosi gyvenime 
daryti tik tai, ką noriu. Todėl jei ryte labai 
noriu pagulėti ilgiau ir visai nenoriu spor-
tuoti - be jokios sąžinės graužaties treniruo-
tę praleidžiu. Ir jei pusryčiams noriu sūrai-
nio - žinau, kur jį greitai gauti. Laikausi te-
orijos, kad sportas turi būti malonumas, o 
jei labai norisi saldumynų, vadinasi - reikia. 
O juk tu nebūtinai kas rytą labai nori spor-
tuoti, gali norėti tiesiog žiūrėti LRT visą 
dieną ir valgyti ledus.

Kurias sporto šakas mėgsta ir kurių nekenčia Ugnė Galadauskaitė?
LRT televizijos laidų vedėja Ugnė 
gaLadaUsKaiTė (26) gyvenime vadovau-
jasi mintimi, kad sportas turi būti malo-
numas, o jei labai norisi saldumynų, vadi-
nasi - reikia. Ugnė dėl savo ir taip tobulos 
figūros netingi rytais keltis anksčiau ir 
sportuoti, o net ir nejusdama meilės mais-
to gamybai randa būdų maitintis sveikai.

Ugnė Galadauskaitė tikina, 
jog diena, pradėta sporto 
treniruotėje, visada būna 
produktyvesnė, žvalesnė ir 
energingesnė

Stasio Žumbio nuotr.
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- Sportas paprastai derinamas su svei-
ka mityba. Stengiesi derinti maistą, rink-
tis tai, kas sveikiau? Juk esi minėjusi, kad 
nejauti didelės meilės maisto gamybai.

- Nejaučiu didelės meilės maisto gamybai, 
bet taip pat nejaučiu ir didelės meilės nesveikam 
maistui. Dažniausiai renkuosi košes, varškę ry-
tais, virtą vištieną arba žuvį per pietus ir salotas 
vakarais. Geriu daug vandens, saldumynus 
mėgstu, bet užsinoriu jų labai labai retai. Šiaip 
apie mitybą daug negalvoju, kartu žinau, kad 
turiu gana sveikus įpročius. Džiaugiuosi, kad 
turiu gerus genus ir nereikia skaičiuot kiekvie-
nos kalorijos. Nors, atvirai kalbant, ne kartą esu 
girdėjusi komentarų: „Jei aš tiek valgyčiau, kiek 
tu...“ - šio sakinio pabaiga įvairiai gali baigtis, bet 
dažniausiai reiškia kažką panašaus į „būčiau kur 
kas stambesnė“. 

- Kai sportuoji - kas tau svarbiausia? 
- Geras laikas, gera savijauta, žvali dienos 

pradžia, o atėjus vasarai - be abejo, ir spor-
tiška figūra.

- Dažniau sportuoji namie ar sporto 
klube?

- Sporto klube. Namuose tiesiog nėra 
sporto auros.

- Esi iš tų merginų, kurios vienos 
sportuoti nemėgsta ir ieško kompanijos 
ar kaip tik atvirkščiai?

- Visada galvojau, kad turėtų būti griežtai 
draudžiama sportuoti su kuo nors dėl kelių prie-
žasčių: 1) su draugėmis aš negaliu liautis kalbė-
jusi ir sportas nebūna panašus į sportą nė iš tolo; 
2) su vyriška kompanija apskritai negalima spor-
tuoti, nes bent kartą pagalvosiu, kad kaip čia pa-
raudusiais skruostais atrodau, nors suprantu, kad 
nėra jokios logikos tokioje mintyje; 3) jei tavo 
sporto draugas (-ė) suserga, atostogauja, meta 
treniruotes - tikėtina, kad mesi ir tu. Todėl geriau 
užsibrėžti savo tikslus, o tada vienai jų ir siekti - 
niekas kitas už tave atsilenkimų nepadarys.

- Mėgstamiausios vasaros sporto ša-
kos. Kokios ir kodėl?

- Labai tikiuosi į šį sąrašą įtraukti vanden-
lentes. O šiaip riedučiai, jais galiu mėgautis 
tik vasarą.

- Geriausia iki šiol atrasta ir visus 
lūkesčius pranokusi sporto šaka?

- Futbolas. Ypač per čempionatus. Su drau-
gais sėdi patogiai, valgai picas ir sergi už ko-
mandą, kuri pranašesnė, nes Lietuva nedaly-
vauja. Prisiekiu - Europos futbolo čempionatas 
mano kalendoriuje, galima sakyti, svarbiausias 
metų renginys.

Kurias sporto šakas mėgsta ir kurių nekenčia Ugnė Galadauskaitė?

TOP 4 Ugnės sporto patarimai 
(galioja tik merginoms)

1Išbandykite viską, bet atsirinkite tik tai, kas 
jums kelia malonumą. Tai, kam reikia prisi-

versti, - niekada gyvenime neduos jokio rezultato.

2 Graži sportinė apranga - pirmoms dviem 
treniruotėms suteikia motyvacijos. Nuoširdžiai 

tikiuosi, kad tos dvi treniruotės jus „užkabins“, 
nes kitaip nežinau jau, ko imtis.

3 Socialiniuose tinkluose sekite jus įkvepian-
čius, sportiškus žmones - tokių „sportiškų“ 

paskyrų daugybė ir tikrai jos įkvepia sportuoti 
kokiai valandai, todėl rekomenduoju jas peržiūrėti 
likus maždaug valandai iki treniruotės.

4 Užteks ir pirmų trijų... nes iš tokios profe-
sionalios sportininkės kaip aš - ir tai daug 

sugalvojau patarimų. Pažadu, kad ketvirtą ir 
penktą patarimą jums duos jūsų treneris (taip taip, 
tas pats, kuris amžinai šauks: „Daaaarr penkis 
atsilenkimusss. Nemiegam, nemiegam...“) 
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Dajana kyton (diane Keaton, 70) ir 
alas Pačinas (al Pacino, 76)

Dajana Kyton įsimylėjo pagrindinį 8-ojo dešimtmečio 
sekso simbolį filmuojant „Krikštatėvį“. Kaip prisipaži-
no pati aktorė, tolesnius 20 metų ji „pamažu vis labiau 
neteko vyro, kuris jai išties niekada ir nepriklausė“. „Mūsų 
romanas daugeliu atžvilgių buvo tiesiog nuostabus, bet ar 
Alas buvo viso mano gyvenimo meilė? Manau, ne. Jis buvo to 
mano gyvenimo laikotarpio meilė. Dabar mes su Alu visiškai nesusitin-
kame“, - sakė aktorė interviu „The Telegraph“.

Šer (Cher, 70) ir 
Tomas kruzas (Tom Cruise, 53)

Aktorius ir skandalingoji dainininkė buvo užmezgę 
intrigėlę, kai T.Kruzas dar nebuvo sulaukęs tokios 
šlovės. Šer tada buvo 39-eri, Tomui - vos 22-eji. 
Dainininkė kraustėsi iš proto dėl jauno draugo, bet 
jiems buvo sunku susitikinėti, nes nesutapo darbo 
grafikai, taigi abu pasuko skirtingais keliais. Pagal 
kitą versiją, T.Kruzas metė Šer, nes sutiko aktorę Mimi 
Rodžers (Mimi Rogers), savo būsimąją pirmąją žmoną.

kameron Dias (Cameron diaz, 43) ir 
Džaredas letas (Jared Leto, 44)

„Čarlio angelų“ žvaigždė ir grupės „30 Seconds To Mars“ lyderis kartu buvo net 
ketverius metus - nuo 1999-ųjų iki 2003-iųjų. Sklido gandai, kad jie susižadėjo, bet 
vestuvės taip ir neįvyko.

Ar patikėsit? Kažkada jie buvo pora
Šiandien labai sunku patikėti, kad šios garsenybės kadaise  
susitikinėjo! Kai kurios keistokos praėjusių dešimtmečių poros 
ne vieną gali tikrai nustebinti.

EPA-Eltos nuotr.
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Nikolė kidman (Nicole Kidman, 48) 
ir lenis kravicas (Lenny Kravitz, 52)

Labiau nederančių žmonių, regis, sunku būtų ir 
rasti. Vis dėlto subtili aktorė ir pašėlęs roko atlikė-
jas išties porą metų praleido vienas kito glėbyje. 
Jie užmezgė santykius 2003 metais, kai Nikolė 
truputį atsigavo po sunkių skyrybų su Tomu Kruzu. 
Pasakojama, kad N.Kidman vėliau prisipažino, jog 
tiek vakarėlių, kaip romano su L.Kravicu laikais, ji per 
visą gyvenimą dar nebuvo lankiusi.

Uma Turman (Uma Thurman, 46) ir 
Geris Oldmenas (Gary Oldman, 58) 

Mylima Kventino Tarantino (Quentin 
Tarantino) aktorė buvo antroji Gerio 
Oldmeno žmona. Santuoka truko tik  
dvejus metus, nuo 1990-ųjų iki  
1992-ųjų. Per vestuves Umai buvo  
vos 20, o Geriui - 32 metai. Aktoriai  
susipažino filmuojant „Nuolankumo  
būseną“.

Rajenas Goslingas (Ryan Gosling, 35) ir 
sandra Bulok (Sandra Bullock, 51)

Sakykime tiesiai: Sandra ir Rajenas, kuris už ją jaunesnis 16 metų, kartu atrodė, švelniai 
tariant, šiaip sau. Tiesa, keista pora susitikinėjo neilgai, vos apie metus (kol R.Goslingas 
dar nebuvo įgijęs jaunučių gerbėjų armijos). Pasak gandų, išsiskyrimo priežastis buvo 
įsimylėjėlių amžiaus skirtumas.

Ar patikėsit? Kažkada jie buvo pora

Parengė Milda KUNSKAITĖ

sofija vergara (Sofia Vergara, 43) ir 

Enrikė iglesijas (Enrique Iglesias, 41)

Gražuolis dainininkas ispanas taip seniai susitikinėja su tenisininke Ana Kurnikova, 

kad atrodo, jog jie kartu buvo visada. Suprantama, yra ne taip. Pavyzdžiui, iki 

pažinties su Ana dainininko širdies dama kurį laiką buvo laikoma būsimoji serialo 

„Amerikietiška šeimynėlė“ žvaigždė Sofija Vergara. Tada seksualioji kolumbietė buvo 

vadinama ne kitaip kaip „Iglesijo mergina“ - ji buvo tik pradėjusi užkariauti Ameriką.
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 IškIlmės

Emocijų bangas kėlė karalienė Elžbieta II ir jos provaikaitė

90-ąjį gimtadienį 
šventusi karalienė 
Elžbieta II (Elizabeth II) 
iškilmėms pasipuošė 
ryškių spalvų apranga
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 IškIlmės

Emocijų bangas kėlė karalienė Elžbieta II ir jos provaikaitė

Beje, princui Filipui (Philip), su kuriuo 
Elžbieta II (Elizabeth II) yra susituokusi be-
veik 70 metų, penktadienį suėjo 95-eri.

Į pamaldas katedroje susirinko visa šei-
ma: sosto įpėdinis princas Čarlzas (Charles) 
su žmona Kamila (Camilla), princas Viljamas 
(William) ir Ketrina (Catherine), princas Ha-
ris (Harry), princesė Ana (Anne), princai 
End riu (Andrew) ir Edvardas (Edward). Be 
to, jose dalyvavo ministras pirmininkas Dei-
vidas Kameronas (David Cameron) ir buvę 
Jungtinės Karalystės premjerai. D.Kamero-
nas yra jau dvyliktasis vyriausybės vadovas, 

su kuriuo kiekvieną savaitę susitinka Elžbie-
ta II. Monarchė soste sėdi daugiau kaip 64 
metus, ilgiau nei ligšiolinė rekordininkė Vik-
torija (Victoria, 1819-1901).

Šiais metais karalienės garbei jau buvo 
surengtas šventinis spektaklis Vindzoro pi-
lyje. O šį šeštadienį karališkoji gvardija pa-
demonstravo savo tradicinį karinį paradą „Vė-
liavos nešimas“ („Trooping the Colour“). Virš 
Bakingamo rūmų praskrido „Royal Air Force“ 
lėktuvai. Gausiai susirinkusių britų minia 
džiūgavo pamatę rūmų balkone pirmą kartą 
pasirodžiusią vienerių metukų karalienės pro-

vaikaitę Šarlotę (Charlotte), Viljamo ir Ketri-
nos dukterį. Ne vienas pastebėjo, jog jaunoji 
karališkoji šeima konkuravo dėmesiu su pačia 
jubiliate.

Iškilmių kulminacija - sekmadienį sureng-
tas didžiulis piknikas gatvėje šalia Bakingamo 
rūmų. Elžbietos II gimtadienis buvo minimas 
ir kituose miestuose. Ta proga ilgiau nei 
įprasta dirbo barai ir restoranai.

Karalienei 90 metų sukako balandžio  
21-ąją. Tačiau tradiciškai jos gimtadienis vi-
sada švenčiamas birželį.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Princas Čarlzas (Charles), hercogienė Ketrina (Catherine) 
su dukrele Šarlote (Charlotte) ir sūnumi Džordžu 
(George), princas Viljamas (William), karalienė Elžbieta II 
(Elizabeth II) ir jos vyras princas Filipas (Philip)

EPA-Eltos nuotr.

Elegancija ir grožiu žavėjo Kembridžo 
hercogienė Ketrina (Catherine)Londonas savaitgalį šventė karalienės 90-ąjį gimtadienį. Tris dienas tru-

kusios iškilmės prasidėjo padėkos pamaldomis Šv. Pauliaus katedroje.
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vasarai - lengvas makiažo pagrindas

Metų laikų kaita turėtų atsispindėti ir kos-
metinėje. Žiemą vartojame geriau maskuojan-
čius ir odą apsaugančius makiažo pagrindus, o 
vasarą vertėtų rinktis lengvus BB kremus ar 
fluidinius makiažo pagrindus, kad dėl karščio ir 
drėgmės neužkimštume odos porų. Natūraliai 
atrodanti oda - šios vasaros „topas“, tad nerei-
kia rinktis smarkiai maskuojančių priemonių, o 
subtilios strazdanos tik suteikia žavesio. Mote-
rys, kurių oda riebi ar mišri, turėtų rinktis ma-
kiažo pagrindus, kurių sudėtyje nėra aliejų. Be 
to, visoms patarčiau makiažo pagrindus rinktis 
su SPF faktoriumi. Vertėtų žinoti, kad ekolo-
giškos ir profesionalams skirtos kosmetikos 
gamintojų produkcija retai turi nuo saulės 
apsaugančių medžiagų, tad įdėmiai skai-
tykite etiketes. Kadangi madinga skaisti 
ir natūraliai atrodanti oda - galite rinktis 
priemones, kurių sudėtyje yra šviesą at-
spindinčių dalelių. 

skruostai - lengvai įraudę

Trumpam pamirškite veido kontūra-
vimą. Pakaks šviesiai rožinių ar ryškes-
nių koralinių skaistalų. Veidui skaistumo 
suteiks spindintys skaistalai (angl. shim-
mer), kuriais galite kiek paryškinti vir-
šutinę skruostų dalį, nosies galiuką ar 
išlinkimą virš viršutinės lūpos.

akių makiažas beveik nematomas

Preciziškai nupiešti, ryškūs ir identiš-
kai simetriški antakiai nemadingi. Kur kas 
geriau ir natūraliau atrodo vešlūs, kiek 
netvarkingi antakiai. Akių per daug ryš-

kinti nereikia - madingas viduramžiškos mo-
ters įvaizdis, vadinasi, „ant bangos“ netgi 
blakstienų tušu nepadažytos akys. Vis dėlto, 
jei mėgstate akcentuoti akis - rinkitės vande-
niui atsparias priemones. Geriausiai tiks skys-
tas akies kontūras, kuriuo nuvesite ryškią, 
grafišką liniją palei blakstienas. Yra ir dar vie-
nas lengvas ir daug vargo nekeliantis makiažo 

variantas - akių pieštuku (madinga mėlyna, 
turkio ar baklažanų spalva) paryškinkite akies 
kontūrą ir lengvai pirštu išsklaidykite. Atro-
dys, kad akys subtiliai padūmavusios, - tokiam 
makiažui nereikia daug priežiūros. 

Nubučiuotos lūpos

Mados vėjai sufleruoja, kad akys gali 
būti nepadažytos, tad galima akcentuoti 
lūpas. Siūlau rinktis madingas ciklameni-
nius, vyšninius ar koralinius lūpų dažus. 
Šį sezoną patys populiariausi - matiniai. 
Tačiau lūpų preciziškai dažyti nereikia. 
Geriausia švelniais pirštų potėpiais kiek 
paryškinti lūpas, kad jos atrodytų tarsi 
pabučiuotos. Toks makiažas puikiai atro-
do, o ir daug priežiūros jam nereikia. 

ką įsimesti į rankinę?

Patarčiau įsimesti lūpų dažus, nes 
nežinia, kur vasarą pasibaigs jūsų diena. 
Taip pat pravers mineralinė pudra, kuri 
užmaskuos per dieną pradėjusią blizgė-
ti odą ir suteiks jai gaivumo, taip pat 
pasiimkite skaistalus. Toks rinkinukas 
pravers ir norinčioms skubiai susiruoš-
ti į vakarėlį ar susitikimą su draugais, 
ir toms, kurios nori bent truputį pasi-
gražinti eidamos į paplūdimį. 

Grožio paletė

Net ir atostogaudamos moterys nori išlikti 
gražios ir stilingos, o svarbiausia - neskir-
damos tam daug laiko ir pastangų. Pasak 
vizažo meistrės ir „SLA Academy Vilnius“ 
lektorės GritėS MAruškeVičiūtėS-
tAMošiūNėS, šią vasarą tai įmanoma, 
nes ir mados tendencijos pataikauja atos-
togų nuotaikoms. Specialistė pateikė ke-
letą patarimų, ką rinktis vasarą, kad ma-
kiažas netaptų rūpesčiu. 

Atostogų makiažas - 
ką daryti, kad jis netaptų rūpesčiu?

Šią vasarą madingiausia - 
ryškios lūpos ir skaisti oda

Vizažo meistrė Gritė Maruškevičiūtė-Tamošiūnė
Gritės Maruškevičiūtės-Tamošiūnės asmeninio albumo nuotr.
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Grožio paletė
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Kasdien prie veidrodžio praleidžiu

maždaug 10 minučių. Paprastai dažausi nedaug, 
tik paryškinu akies kontūrą pieštuku ar šešėliais, 
tušu padailinu blakstienas.
savo Kosmetinės neįsivaizduoju be

blakstienų tušo ir lūpų dažų.
KosmetiKos parduotuvėje

daugiausia laiko praleidžiu besirinkdama makia-
žo pagrindą. Darau tai labai kruopščiai, nes pasi-
rinkti tinkamiausią spalvą ne taip paprasta.
ranKinėje visuomet nešiojuosi

veidrodėlį ir šukas.
dažniausiai renKuosi KosmetiKą,
kurios sudėtyje yra kuo mažiau „chemijos“. išban-
dau ir tai, ką rekomenduoja draugės.
Geriausia Grožio priemonė

yra miegas. taip pat svarbu kokybiškas drėkinama-
sis kremas. tai du svarbiausi mano dienos grožio 
ritualai.
tobulas maniKiūras

yra trumpi, kūno, tamsia vyšnių ar raudona spal-
va nulakuoti nagai. 
silpnybė

yra kvepalai. Juos parduotuvėje taip pat renkuosi ilgai.

Neseniai choreografijos studijas baigusi „Mis 
Lietuva 2014“ AgNė KAvALiAusKAitė (23) 
gali pasidžiaugti ne tik dailia figūra, bet ir 
įgimtu grožiu. Mergina atskleidė, kaip puose-
lėja savo išvaizdą ir kokios grožio priemonės 
jai yra pačios veiksmingiausios.

grožio štrichai
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 SavijautoS kodaS

Gyvybinės jėgos  
atstatomos naktį

Mūsų protėviai eidavo gulti anksti, 21-
22 valandą. Ir keldavosi jau 5-6 val. ryto. Jie 
žinojo, kad kitaip silpsta gyvybinės jėgos, 
nes šviečiant Saulei žmogus eikvoja ener-
giją, o Mėnuliui - ją papildo. O vyksta tai 
būtent miegant. Bet galbūt mums, šių laikų 
žmonėms, praktiškai jau praradusiems ryšį 
su gamta, nejaučiantiems jos ritmų, tai nė-
ra svarbu? Pasirodo, ne. Oficialioji medicina 
patvirtina, kad protėviai laikėsi tinkamo re-
žimo. Tyrimai rodo, kas su mumis vyksta 
naktį. Gyvybinės veiklos paros režimą or-
ganizme reguliuoja melatoninas, kuris ga-
minamas kaip tik vakare ir naktį, tamsoje, 
o slopinamas ryte, švintant. Bet maža to, 
kad gulamės netinkamu laiku, mes apskritai 

mažai miegame. Sociologai nustatė: daugu-
ma suaugusių žmonių, ypač dideliuose 
miestuose, miega apie 5-6 val. per parą. 
Sveiko miego trukmė - 7-8 val. Tiek laiko 
organizmui reikia „perkrovai“. Miegant mū-
sų smegenys nesiilsi, kaip buvo manoma 
anksčiau. Jos aktyviai dirba, bet ne palaiko 
ryšį su aplinka, o derina organų ir organiz-
mo sistemų darbą.

„Pirmadienio sindromas“

Naktį tinkamai neišsimiegant galima įsi-
varyti nemigą. Beje, gydytojai priskaičiuo-
ja daugiau nei 80 jos rūšių. Dėl miego trū-
kumo trinka širdies ritmas, didėja hiperto-
nijos, infarktų, insultų rizika. Dažniausių 
nemigos priežasčių sąrašo viršuje - paros 
arba cirkadiniai miego sutrikimai. Biologi-
nių procesų intensyvumas organizme yra 
susijęs su dienos ir nakties kaita - tai dės-
nis, kurio negali pakeisti nei elektra, dėl 
kurios galime dirbti naktimis, nei šiuolai-
kinio miesto ritmas. Ir nemanykite, kad 
išsimiegojimas savaitgaliais kompensuos 
susikaupusį miego trūkumą. Priešingai, jis 
įtraukia į uždarą nesveikos gyvensenos ra-

tą - fiziologai jį pavadino „pirmadienio sin-
dromu“. Savaitgalio dienomis miegant iki 
pietų, sekmadienio vakare būna sunku už-
migti, todėl pirmadienį žmogus ateina į dar-
bą nepailsėjęs, o kitą rytą ir vėl reikia anks-
ti keltis... 

Tik griežtas miego ir būdravimo reži-
mas, atitinkantis gamtos ir mūsų pačių bio-
loginius ritmus, gali sugrąžinti sveikatą ir 
gyvybinį tonusą. Laikytis jo, aišku, sunku, 
lengviau skųstis, kad miesto gyvenimas ver-
čia būti „pelėda“. Bet, atsilaikius porą savai-
čių, taps ir lengva, ir malonu. Be to, melato-
niną jau pavyko susintetinti ir jo pavartojus 
galima atkurti režimą, kurio laikantis gyventi 
yra lengva ir smagu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

NemaNykite, kad 
išsimiegojimas 
savaitgaliais 
kompeNsuos 
susikaupusį miego 
trūkumą

Šiuolaikinių miestų gyventojai virsta „pe-
lėdomis“. Naktinis gyvenimas tapo nor-
ma: darbas iki vėlumos, mokymasis nak-
timis, kompiuteris iki ryto... Kas gresia dėl 
tokio gyvenimo būdo?

EPA-Eltos nuotr.

Atsisakykite „pelėdų“ gyvenimo
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Kava su toniku
Nors toniko ir kavos derinys gali pa-

sirodyti keistas, ji labai išpopuliarėjo vi-
same pasaulyje tarp žmonių, kuriems 
skubiai reikia pažvalėti. Gaminti ją labai 
lengva - espreso kava pilama į stiklinę 
su toniku ir ledu.Kava su azotu

„Nitro Coffee“ buvo pradėta parda-
vinėti Mineapolyje, „Caribou Coffee“ 
tinklo kavinėse, o dabar paplito ir ki-
tuose JAV miestuose. Kuo gi kavos mė-
gėjus traukia kava, pagaminta pridedant 
skysto azoto? Pasak reklamos, azoto 
pylimas į atšaldytą kavą yra tas pats, 
kas gėrimų prisotinimas angliarūgšte. 
Organizmas gazuotą kavą, prisotintą 
mažyčių oro burbuliukų ir su aksomine 
puta, pasisavina greičiau. Be to, gėri-
mas įgauna grietinėlės skonį, nepilant 
pieno ar grietinėlės. O išpilstyta į bo-
kalus tokia kava atrodo tarsi alus.

Kavos mėgėjų armija visame pasaulyje 
yra didžiulė, šio aromatingo gėrimo  
receptai perduodami iš lūpų į lūpas,  
o kiekvienas kavomanas turi savo  
kavos gaminimo receptų, kuriais nesku-
ba dalytis. Pateikiame 10 kavos receptų 
iš įvairių pasaulio kampelių, kurie daug 
kam gali pasirodyti gana keisti.

Kiaušininė kava
„Ca Phe Trung“, arba vietnamietiš-

ka kiaušininė kava, yra verdama visose 
Hanojaus kavinėse. Iš pradžių išplaka-
mas kiaušinio trynys ir sutirštintas pie-
nas, o ant viršaus pilama karšta vietna-
mietiška kava, kuri per šį mišinį nuteka 
ant dugno. Šios kavos skonis labai švel-
nus - plikyto kremo.

Keisčiausi kavos receptai iš viso pasaulio
Skonio kodaS

Kava su saulėgrąžų aliejumi ir sviestu

Azijoje į kavą dažnai įpilama aliejaus arba įdedama sviesto. Kompanija „Bulletprooof 

Coffee“ tvirtina, kad vietoj įprastų pusryčių galima išgerti puodelį kavos ir numesti 

svorio. Paslaptis paprasta - į kavą reikia įdėti sviesto ir įpilti aliejaus. Tokia kava su-

teiks daugiau energijos negu paprasta.
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Tim Tam Slam
Šis kavos gėrimo ritualas pasaulyje 

nežinomas beveik niekur, bet yra labai 
populiarus Australijoje. Žmogus gauna 
paprastos karštos kavos puodelį, paskui 
iš abiejų galų atsikanda sausainio „Tim 
Tam“ (šokoladinis sausainis su kremo 
įdaru). O paskui vienas sausainio galas 
įmerkiamas į kavą ir ji per kremą siurb-
čiojama tarsi per šiaudelį.

Espreso ir alus
Kavinėje „Houndstooth“ (Ostinas, 

Teksaso valstija) patiekiamas neįprastas 
rinkinys - du puodeliai espreso ir dvi 
pintos alaus. Tai reikia gerti pakaitomis.

Kava su jūros 
druska

Vieno populiariausių Taivano kavinių 
tinklo „850C Bakery Cafe“ virėjai kavą 
patiekia su jūros druska. Ši kava nuo 
2008 m. gruodžio tapo perkamiausiu gė-
rimu. Šios neįprastos rūšies kava atsi-
rado dėl tajų įpročio barstyti druska vai-
sius (dažniausiai ananasus ir arbūzus). 
Prie šios kavos patiekiami šalti desertai, 
apibarstyti kukurūzais, ir duona, aptepta 
saldžia glazūra su kiaulienos gabaliukais.

Kava su citrina 
arba žaliąja citrina

„Guillermo“ - kava su žaliąja citrina 
geriama tiek karšta, tiek šalta. Taip pat 
yra dar vienas šios kavos porūšis - 
„espresso romano“ su šviežia citrinos 
žievele. Bet šis gėrimas - ne visiems, 
nes jame yra itin daug rūgšties.

Kava su vaniline 
kokakola

Daugiau kaip prieš 20 metų ekra-
nuose pasirodė Kventino Tarantino (Qu-
entin Tarantino) filmas „Bulvarinis skai-
talas“. Jo pagrindinis herojus Vinsentas 
Vega dievino vanilinę kokakolą. Būtent 
taip buvo pavadintas kavos gėrimas 
„Vinsentas Vega“, kuris susideda iš ko-
kakolos, espreso kavos, vanilinio sirupo 
ir ledo mišinio.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Keisčiausi kavos receptai iš viso pasaulio
Skonio kodaS

Kava su sūriu
„Kaffeost“ - švedų tradicija į kavą 

įdėti sūrio arba gerti kavą su sūriu. Į ka-
vą paprastai dedama Laplandijos sūrio, 
kuris gaminamas Suomijoje ir Šiaurės 
Švedijoje iš karvių, ožkų arba elnių pieno.



Meno kodas

Kai biure labai trūksta vietos, dirbti galima ir taip

Dizaineriai demonstravo galimybes

Berlyne (Vokietija) vykusiame Tarptautiniame dizaino 

festivalyje tikrai buvo į ką pažiūrėti - čia savo išskirtinius 

ir novatoriškus kūrinius pristatė šalies interjero dizaine-

riai. Keturioliktus metus iš eilės rengiamas festivalis iš-

siskiria siekiu apjungti įvairias meno sritis kuriant ekspe-

rimentinius darbus. Festivalyje pabrėžiamos ir naujausios 

ateinančių metų dizaino tendencijos.
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Meno kodas

Stilizuotas staliukas
EPA-Eltos nuotr.

Bristolio (Anglija) pradinės mokyklos „The Bridge Farm“ moksleiviai, po trumpų atostogų grįžę į mokyklą, ant sienos pamatė įspūdingą piešinį su parašu „Banksy“. Visame pasaulyje garsus menininkas, piešiantis grafi-čius ir pasirašinėjantis pseudonimu Banksy, paliko ir raštelį, kuriame buvo parašyta: „Visuomet lengviau gau-ti atleidimą nei leidimą.“
Banksy meno kūriniai yra labai brangūs, bet mokyklos direktorius sakė, jog šio kūrinio jie neketina parduo-ti  jis tiesiog bus mokyklos puošmena. Beje, mokykla neseniai pagerbė Banksy pavadindama vieną iš savo pas-tatų menininko vardu. Gal taip menininkas atsidėkojo?

Dizaineriai demonstravo galimybes

Banksy dovana Bristolio mokyklai
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Už „Hermes“ rankinę - 
daUgiaU kaip 300 
tūkstančių dolerių

Briliantais inkrustuota Prancūzijos 
mados namų „Hermes“ rankinė aukcione 
Honkonge parduota už rekordinę kainą - 
2,32 milijono Honkongo dolerių (daugiau 
kaip 300 tūkstančių JAV dolerių).

„Himalaya Niloticus Crocodile Dia-
mond Birkin“ modelį iš krokodilo odos su 
18 karatų baltojo aukso elementais telefonu 
įsigijo nežinomas pirkėjas. Ekspertai tikė-
josi, kad 2008 metais pagamintas retas mo-
delis bus parduotas už ne mažiau kaip 2 
milijonus Honkongo dolerių. „Tai rekordinė 
suma, sumokėta už moterišką rankinę auk-
cione“, - pareiškė „Christie’s“ aukcionų na-
mų atstovas Honkonge Binglas Li (Bingle 
Lee). Ankstesnis rekordas priklausė fuksijų 
spalvos „Hermes“ rankinei iš krokodilo 
odos su aukso furnitūra, kuri praėjusių me-
tų birželį „Christie’s“ aukcione Honkonge 
buvo parduota už 221 tūkstantį JAV dolerių.

seniaUsia „mcdonald’s“ 
darbUotoja - 92 metų 
amžiaUs

Seniausias „McDonald’s“ darbuoto-
jas - Singapūro gyventoja Go Gvek Eng 
(Goh Gwek Eng), kuriai jau 92 metai. 
Ji turi penkis vaikus, 10 anūkų ir 20 
proanūkių.

„McDonald’s“ restorane garbaus 
amžiaus moteris dirba pastaruosius 18 
metų. Go Gvek Eng įsidarbino kompa-
nijoje 1998 metais, kai jos vaikai paliko 
šeimos namus. „Dabar, kai daugelis jų 
dirba ir turi savo šeimas, namuose labai 
tylu“, - sakė žurnalistams Singapūro gy-
ventoja. Restoranas, kuriame ji dirba, 
yra netoliese. Go Gvek Eng neketina ei-
ti į pensiją. Ji planuoja dirbti tol, kol leis 
sveikata. Moteris taip pat pasidžiaugė, 
kad kolegos jai mielai padeda. Anksčiau 
buvo pranešta, kad seniausias Europoje 
„McDonald’s“ darbuotojas savo 90 metų 
jubiliejų atšventė darbo vietoje.

ĮdomU

Seksizmu apkaltinti „Fiat“
atstovai atsiprašė moterų

Birželio 11 dieną Londone atidarytas 
nuogaliams skirtas restoranas „The Bu-
nyadi“, - tai pirmasis tokio pobūdžio 
restoranas Didžiosios Britanijos sosti-
nėje. Iš anksto laukiančiųjų apsilankyti 
sąraše jau yra per 46 000 žmonių.

Restoranas numatytas 42 lankytojams, 
kuriuos aptarnaus apsinuoginę padavėjai. 
Vakarienė iš penkių patiekalų kainuos apie 
69 svarus sterlingų (apie 100 JAV dolerių). 
Pagal taisykles, restorano lankytojai turės 
palikti savo mobiliuosius telefonus ir kitus 
elektroninius prietaisus spintelėse prie 
įėjimo, kad patalpose nebūtų fotografuoja-
ma. Taip pat numatytos atskiros zonos 
tiems, kas norės likti apsirengęs.

Kai kurie svečiai, ten jau suspėję ap-
silankyti, paliko savo atsiliepimus įstaigos 
„Facebook“ paskyroje. „Aš dar niekad ne-
sijaučiau taip komfortiškai vakarieniauda-
mas“, - rašė vienas iš pirmųjų lankytojų. 
Restoranas veiks tik tris mėnesius, vasa-
ros sezonu.

Projekto vadovų sumanymu, restora-
no svečius sups tik natūralūs daiktai, ne-
paliesti šiuolaikinių technologijų. Maisto 
įstaiga ir jos virtuvė dirbs be elektros ir 
dujų. 

Klasikiniai ir veganams skirti patieka-
lai bus gaminami ant atviros ugnies. Mais-
tas „The Bunyadi“ restorane patiekiamas 
moliniuose induose. „Bunyadi“, išvertus 
iš hindi kalbos, reiškia „pagrindą“ arba 
„natūralumą“.

Londone duris atvėrė 
nuogaliams skirtas restoranas
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Italijos automobilių ga-
mintoja „Fiat“ nusprendė 
atšaukti vieną iš instrukcijų 
prie savo naujų modelių, nes 
Argentinoje pasigirdo kalti-
nimų seksizmu.

Bukletas apie tai, ką dary-

ti, kad „automobilis teiktų di-

desnį pasitenkinimą“, buvo 

išduodamas kartu su įprasta 

instrukcija kiekvienam pirkė-

jui. Tarp rekomendacijų buvo 

tokie patarimai kaip, pavyz-

džiui, „pasodinti moterį ant 

galinės sėdynės siekiant ge-

riau susikoncentruoti, jeigu 

toji segi pernelyg trumpą si-

joną“.
„Fiat“ vadovybė sulaukė 

griežtos kritikos iš moterų tei-

sių gynėjų grupės. Vienos iš 

tokios grupės „Facebook“ pa-

skyroje ištraukos iš šios žais-

mingos instrukcijos buvo pa-

lydėtos komentarais: „Stereo-

tipinių ir antifeministinių idėjų 

rinkinys“.
„Fiat“ atstovas Argentino-

je jau pateikė savo atsiprašy-

mus, akcentuodamas, kad ins-

trukcijos autoriai nenorėjo 

įžeisti moterų.

Seksizmu apkaltinti „Fiat“
atstovai atsiprašė moterų

TuTanchamono  
durklas - iš meTeoriTo 
geležies?

Garsusis durklas iš faraono Tutan-
chamono kapavietės Egipto Karalių slė-
nyje gali būti pagamintas iš meteorito 
geležies.

Tokią išvadą daro Italijos ir Egip-
to mokslininkai. Savo atradimą jie 
aprašo specializuotame žurnale „Me-
teoritics and Planetary Science“. Mo-
dernūs rentgenografiniai tyrimai, at-
likti Egipto muziejuje Kaire, esą pa-
rodė, kad durklo geležtę sudaro didelis 
kiekis nikelio. Antikiniuose daiktuose 
iš Žemės geležies jo dalis yra daug ma-
žesnė.

Egiptologas Hovardas Karteris (Ho-
ward Carter) daugiau kaip 3300 metų 
senumo Tutanchamono kapą aptiko 
1925-aisiais. Pastaraisiais dešimtme-
čiais įvairūs mokslininkai tyrinėjo 
durk lo geležies kilmę, tačiau priėjo prie 
prieštaringų išvadų.

Mokslininkai, remdamiesi hierogli-
fais, vaizduojančiais meteoritus, spėja, 
kad senovės egiptiečiai „suprato, jog šie 
reti geležies fragmentai krito iš dan-
gaus“.

kinijoje - ilgiausias 
pasaulyje sTiklinis TilTas

Kinijoje pastatytas ilgiausias pasau-
lyje stiklinis tiltas.

Tilto ilgis - 393 metrai, plotis - 6 
metrai, jis nutiestas 300 metrų aukš-
tyje. Vienu metu tiltas gali išlaikyti 800 
žmonių.

Praėjusių metų gruodžio pabaigo-
je buvo pranešta, kad stiklinis tiltas 
Džandziandzės nacionaliniame parke 
Hunano provincijoje bus atidarytas 
lankytojams iki 2016 metų gegužės  
1 d. Bet statyba užsitęsė. Dabar pla-
nuojama jį atidaryti liepą, kadangi 
regione jau senokai pliaupia smarkios 
liūtys.

Anksčiau statybininkai pareiškė, 
kad atlikta apie šimtą tilto stiklinės dan-
gos saugumo bandymų. Taip pat buvo 
tiriama, kokį poveikį tilto atsparumui 
daro temperatūros pokyčiai ir siūbavi-
mas nuo vėjo.

Šis Kinijos nacionalinis parkas ža-
vi lankytojus gamtos vaizdais, kurie, 
pavyzdžiui, buvo parodyti amerikiečių 
režisieriaus Džeimso Kamerono (James 
Cameron) filme „Įsikūnijimas“.

Įdomu

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖEPA-Eltos nuotr.
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Internetas

Kaip priversti savo porą nežiūrėti serialo 
be tavęs? Ar radijo stotis gali padėti  
sumažinti nelaimingų eismo įvykių  
skaičių? Kaip padovanoti draugui gėrimo 
skardinę internetu? Visus atsakymus  
rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Ateitis jau čia - dovanas perkame internetu, 

o filmus žiūrime tik su specialiais žiedais.

skirtingos ausinės,  
skirtinga muzika 

Kas?
„Radio 21“.

Kokia situacija?
Rumunijoje kasmet įvyksta galybė 

eismo įvykių, kuriuose sužalojami dvi-
ratininkai. Dažniausia to priežastis - 
ausinukai. Žmonės, klausantys muzikos, 
negirdi, kas vyksta aplink, ir negeba lai-
ku išvengti avarinių situacijų. Bukareš-
to radijas „Radio 21“ nutarė pakeisti 
situaciją.

Ką padarė?
Dviratininkams jie pasiūlė muzikos 

klausytis tik per vieną ausinę, o kita 
ausimi sekti, kas vyksta gatvėje. Tačiau 
už tai reikėjo kažką pasiūlyti, tad pra-
dėti leisti specialūs kūriniai. Jei klausai 
per dešinę ausinę, girdi roko muzikos 
versiją, jei per kairę - akustinę aran-
žuotę.

rezultatai?
Neaišku, kiek konkrečiai sumažėjo 

tokių eismo įvykių, tačiau į kampaniją 
įsitraukė didelė draugija vietos žvaigž-
džių, išnešiojusių idėją visais įmano-
mais kanalais.

https://goo.gl/Xzvogc

rubriką pristato „Gaumina“

El.reklama: elgesio korekcijos
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Internetas

Gėrimas internetu

Kas? 
„Budweiser“.

Kokia situacija?
Kažkada „Facebook“ garsiai prabilo 

apie galimybę šiuo tinklu siųsti dovanas. 
Ir tai veikė (o gal dar kažkur ir veikia). 
Tau parodo, kad Laura švenčia gimta-
dienį, o tu vienu mygtuko paspaudimu 
jai nuperki gėlių, kurias tą patį vakarą 
kurjeris pristato tiesiai į rankas. O štai 
„Budweiser“ pasiūlė nupirkti savo drau-
gui gėrimą.

Ką padarė?
Tereikia prisijungti prie specialaus 

tinklalapio, suvesti draugo duomenis, ir 
štai tavo pirkinys jau skrenda kad ir už 
šimto mylių. Tokiai sistemai juk nesvar-
bu, kad tu šiuo metu Vilniuje, o draugas 
Airijoje. Na, o jūsų bičiulis, aišku, gau-
na žinutę ir gali ja pasidalinti sociali-
niame tinkle bei pasidžiaugti, kokį puikų 
draugą turi.

rezultatai?
Reklama jau kuris laikas aptarinė-

jama rinkodaros specialistų ir buvo no-
minuota kaip viena geriausių praeitų 
metų „Facebook“ reklamų.

https://goo.gl/yJat5B

El.reklama: elgesio korekcijos Filmų ištikimybės žiedai 

Kas?
„Cornetto“.

Kokia situacija?
Šiuolaikinių porų problemos mažu-

mėlę keistos, bet tie, kurie drauge žiūri 
filmus ir serialus, puikiai supras. Juk ži-
note tą jausmą, kai su savo antra puse 
laukiate to paties serialo, o jis ar ji vieną 
seriją pažiūri anksčiau? Kaip apsisaugo-
ti nuo tokių situacijų ir iš jų kylančių pyk-
čių, kad jie nevirstų skyrybų priežastimi?

Ką padarė?
Sukūrė žiedus, kurie sinchronizuo-

jasi su visais populiariaisiais filmų per-
žiūros kanalais. Prijungiate juos prie 
programėlės, pasirenkate, ką norite žiū-
rėti drauge, ir jei žiedai kartu, galite tai 
daryti. Tačiau jei jūsų draugė vis dar 
darbe ir antro žiedo neturite, programė-
lė neleis to daryti.

rezultatai?
Kalbama, kad net 28 mln. žmonių 

pripažino apgaudinėję savo antrąsias 
puses dėl filmų, tad beveik 100 tūkst. 
pristatomojo vaizdo klipo peržiūrų nė 
kiek nestebina.

https://goo.gl/v5bt9B
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DATOS

Parengė Ringailė StulPinaitė

„laisvalaikis“ pateikia 15 faktų apie Meril 
ir jos gyvenimą.

 Daugelio kritikų įvertinta kaip viena ge-
riausių pastarųjų dešimtmečių aktorių. 
„Oskarui“ buvo nominuota net 19 kartų, 
o laimėjo tris. 

 Viena jos baimių - skristi sraigtasparniu. 

 Jeilio universitete studijavo dramą. 

 Prieš tapdama ryškia Holivudo žvaigžde 
dirbo padavėja viešbutyje. 

 Mokyklos laikais šoko sporto komandos 
palaikymo būrelyje ir buvo išleistuvių va-
karo karalienė.

 Meril tiki ženklais. Mat po mokyklos bai-
gimo pirmiausia ji padavė prašymą į teisės 
studijų programą, bet pramiegojo stojamąjį 
interviu. Tai Meril laikė ženklu, kad jai lem-
ta imtis kitos veiklos ir netapti teisininke. 

 Būdama 12 metų lankė dainavimo pa-
mokas, nes užaugusi norėjo tapti operos 
dainininke. 

 Visus drabužius, kuriuos dėvėjo filme 
„Ir velnias dėvi Prada“, Meril atidavė lab-
daros aukcionui. 

 Norėdama įsijausti į vaidmenį dažniau-
siai Meril klausosi klasikinės muzikos. 

 Aktorė tikina jaunystėje turėjusi fotogra-
finę atmintį, kuri padėdavo lengvai ir grei-
tai įsidėmėti tekstų eilutes jos vaidmenims.

 Vaidindama filme „Geležinė ledi“ („The 
Iron Lady“) Meril uždirbo milijoną dolerių. 
Tiesa, visą savo uždarbį ji paaukojo Naciona-
liniam moterų istorijos muziejui Vašingtone. 

 60 metų jubiliejui nuo vyro Dono Gume-
rio (Don Gummer) gavo dovanų skrudintu-
vą, o nuo dukterų - supamąją kėdę. Dėl tokių 
dovanų Meril nė kiek nesutriko ir neįsižeidė. 

 Savo pirmąją „Oskaro“ statulėlę Meril 
netyčia paliko apdovanojimų ceremonijos 
tualete.

 Per visą savo karjeros laikotarpį Meril 
tik keturis kartus negavo tų vaidmenų, ku-
riems ruošėsi ar buvo pakviesta į atrankas. 

 Meril tikina, kad labiausiai gyvenime džiu-
ginantys dalykai yra meilė, seksas, maistas 
ir pastogė. Visa kita nėra tiek svarbu. 

Paprastas legendinės 
aktorės gyvenimas

Meril Stryp (Meryl Streep), aktorė, Amerikos kino in-
dustrijoje besisukanti jau nuo praėjusio amžiaus aštunto-
jo dešimtmečio, kritikų vertinama kaip viena geriausių vi-
sų laikų aktorių. regis, birželio 22-ąją savo 66 metų gim-
tadienį švęsianti aktorė nežada sustoti ir toliau filmuojasi 
naujuose filmuose. tiesa, po visų darbų Meril mėgsta 
grįžti į namus, pati gaminti maistą ir ilsėtis. Ji mano, jog 
tam, kad būtum laimingas, gyvenime reikia visai nedaug.

n Gimimo data: 1949 m. birželio 22 d. 

n Santuoka: 1978 m. susituokė su skulp-

toriumi Donu Gameriu (Don Gummer) ir 

santuokoje gyvena iki šiol.

n Vaikai: Meril turi keturis vaikus. Tris dukras -

Merę Vilą (Mary Willa, 32), Greisę (Grace, 30), 

Luizą (Louisa, 24) ir sūnų Henrį (Henry, 36).

DOsJĖ
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Saulius Prūsaitis:
Sėkmei reikia talento

Irmanto  Sidarevičiaus nuotr.
Plačiau apie muzikinius projektus - 39 p.

2016 m. birželio 17-23 d.
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Esu...  kultūrinės televizijos žiūrovė

TV
 TO

P1
0

TV1 4,6%
Lietuvos rytas TV 4,5%
TV6 4,2%
PBK 3,7%
LRT Kultūra 3,1%

Info TV 2,4%
TV8 2,1%
NTV Mir Lietuva 2,2%
REN Lietuva 1%
Liuks! 0,4%

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

TV8 2,3%
LRT Kultūra 2%
NTV Mir Lietuva 1,8%
REN Lietuva 1,4%
Liuks! 0,5%

TV3 13,5%

LNK 11,7%

BTV 6,9%

TV3 15,5%

LNK 12,3%

Nr. Laida                            TV     Reitingas
1 TV3 ŽINIOS  TV3 7,5

2 LEDYNMETIS TV3 7,1

3 TELELOTO  LNK 6,1

4 EUROPOS FUTBOLO  
 ČEMP. PRANCŪZIJA-RUMUNIJA LRT 6,0

5 EUROPOS FUTBOLO  
 ČEMP. VOKIETIJA-UKRAINA  LRT 6,0

6 LNK ŽINIOS  LNK 5,6

7 REZIDENTAI 2  TV3 5,4

8 EURO JACKPOT TV3 5,2

9 JŪRŲ PĖSTININKAS TV3 5,1

10 EUROPOS FUTBOLO  
 ČEMP. ANGLIJA-RUSIJA LRT  5,1

Duomenys: TNS LT, 2016 m. birželio 6-12 d.

tV AuDitOriJOs  
PAsiskirstYMAs

PAsiskirstYMAs  
GEriAusiu lAiku  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 26,9%

Kiti  
kanalai  31,4% BTV 6,6%

LRT Televizija 
10,1%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
10,5%

✔ Dažniausiai žiūriu... 
Informacines laidas. Kai turiu laiko, pasižiūriu laidą „Panora-

ma“, kartais rytais atsibusti man padeda „Labas rytas, Lietuva“. Jei 
įsijungiu televizorių, „perbėgu“ užsienio kanalų (BBC (Didžioji Bri-
tanija), CNN (JAV), TV5 Monde (Prancūzija) informacines laidas. 
Taip pat mėgstu mokslo laidas ar per „BBC Earth“ rodomą dokumen-
tiką apie gamtą. 

✔ Mano favoritas...
Rimtosios muzikos kanalas „Mezzo“, transliuojantis koncertus, 

operas ar baletus.

✔ televizijoje galėtų būti Daugiau... 
Kultūros laidų. Galbūt pasirodysiu subjektyvi, bet jų tikrai pasigen-

du. Tik nacionalinis transliuotojas šiuo metu turi puikių kultūros lai-
dų, galbūt kelios tokios yra interneto televizijose, taigi jų tikrai trūksta. 

✔ iš sMalsuMo pasižiūriu...
Daugumą laidų, rodomų eteryje. Kadangi pati dirbu televizijoje, 

man smalsu užmesti akį ir sužinoti, ką rodo įvairios televizijos, ta-
čiau daugumos laidų antrą kartą nebežiūriu. 

✔ Manęs neDoMina...
Turinio stokojantys projektai, paviršutiniški realybės šou ar pri-

mityvaus humoro laidos.

✔ MėgstaMiausių veDėjų...
Yra nemažai: žinių vedėjo amplua puikiai tinka Marijui Žiedui, 

man patinka skvarbus Rasos Tapinienės žvilgsnis, šaltas Ritos Mi-
liūtės protas, džiugu matyti šmaikštųjį Andrių Rožicką, visada ža-
vėjausi skoningu ir taktišku Jurgitos Jurkutės laidų vedimu, smagu 
žiūrėti, kaip rytais pašnekovus kalbina Eglė Daugėlaitė. 

✔ vaikystėje labiausiai patiko...
Animaciniai filmukai ir televizijos spektakliai, ypač visam gyve-

nimui į atmintį įsirėžęs „Geltonų plytų kelias“. Žiūrėdavau ir užsie-
nietišką animacijos kanalą „Cartoon Network“, kartu su sese steng-
davomės nepraleisti muzikinio kanalo MTV Europos „TOP 20“. Tai 
padėjo mokytis anglų kalbos. Atostogų metu, vakarais, pas močiutę 
mielai žiūrėdavau serialą „Rėjaus Bredberio teatras“. 

Parengė Eimantė JuRšėNAITė

LRT kultūros laidos „Visu garsu“ vedėja bei viena iš radijo laidos „Muzi-
kinis pastišas“ rengėjų GERŪTA GRINIŪTĖ (28) retai turi laiko pažiūrėti 
televizorių. Tačiau profesinis smalsumas merginą, baigusią fortepijono 
ir žurnalistikos studijas, neretai paskatina ieškoti naujienų apie tai, kas 
dedasi pasaulyje ir kultūriniame gyvenime.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TELEVIZIJAEtErio žmonės

Kodėl jauni žmonės dalyvauja 
muzikiniuose projektuose?
Kasmet žiūrovus prie televizijos ekranų prikausto talentų kalve vadinami muzikiniai 
projektai. Jiems pasibaigus, muzikos pasaulio padangėje sužimba dešimtys  
žvaigždučių. Kas lemia skirtingą jų spindėjimo laiką ir kas patraukia jaunus žmones 
dalyvauti tokiuose projektuose, „Laisvalaikiui“ pasakojo vieno žinomiausių projektų 
„X Faktorius“ teisėjas, dainininkas SauLiuS PrūSaitiS (38) ir praėjusių metų dalyvis 
aLeKSaS augaitiS (19). Jų manymu, Lietuvoje dar yra ne vienas telentingas žmogus, 
laukiantis savo šlovės akimirkos. 

Greta AlišAuskAitė

saulius Prūsaitis:

- Vieni tiki, kad gali greičiau sulaukti po-
puliarumo, nes jau dirba ta kryptimi, adekva-
čiai supranta, kad tokie projektai gali padėti 
jų kelyje. Kiti nesupranta, ko eina, jie tiesiog 
nori būti pamatyti ir išgirsti bet kokia kaina, 
net jeigu iš jų pasišaipys. Jie tai traktuoja kaip 
žaidimą. Nors ir tai, manau, jiems gali pasi-
tarnauti gyvenime. 

Kartais net mes nustembame, kai žmogus 
uždainuoja. Ir dar pasako, kad tik namie, duše 
dainavo iki šiol. O tu supranti, kad tai yra būtent 
tai, ko mes ieškome. Šis projektas rengiamas 
tam, kad padėtume atsistoti naujame gyvenimo 
kelyje. Galbūt iki šiol aplinkybės taip nesusi-
klostė, niekas nepasakė, kad gerai dainuoja, 
niekas aplinkoje nebuvo susikoncentravęs į mu-
ziką. Aš įžvelgiu muzikinių projektų negatyvių 
pusių, bet kur kas daugiau pozityvių. Nes mes 
nebandome išjuokti, pasityčioti, o pasakome 
teisingas pastabas, kad žmogus kuo greičiau 
suprastų tiesą, kad ir kokia ji būtų. 

Muzikinę sėkmę ir šlovę, manau, lemia 
keletas dalykų. Nesutiksiu su tais, kurie sako, 
kad darbo ir tik darbo užtenka. Žmogus turi 
turėti dovaną. Ar jis šaltkalvis, ar stalius, ar 
prekybininkas, ar šokėjas. Nes žmonės, kurie 
turi gyslelę tai sričiai ir pataiko į ją, iškart 
mus žavi, pamilstame juos, matome, kad tai 
jų vieta. O tie, kurie tik dirba ir stengiasi, 
gali padaryti fizinių triukų, šokti, bet jie ne-
tviska kaip tas, kuris tiesiog paima, mirkteli 
ir padainuoja. Nes ir klausą galima išlavinti, 
bet kaip ilgai tu dainuosi, klausimas.

Aš pats labai tikiu, kad Lietuvoje daug 
talentingų žmonių ir kad jų tik daugėja. Nes 
priemonių ir įrankių atskleisti talentą kur kas 
daugiau. Net dėl patriotinių sumetimų norė-
čiau, kad dėl talentingų žmonių būtume žino-
mi pasaulyje. (Šypsosi.)

aleksas augaitis:

- Jauni žmonės yra smalsūs, linkę ekspe-
rimentuoti, ieško naujų potyrių ir erdvių sa-
viraiškai,  energijos realizacijai, bando atras-
ti savo gyvenimo kelią. Muzikiniai televizijos 
projektai yra gera proga pasitikrinti save ir 
įgyti prasmingos patirties visiems, kurie sva-
joja susieti ateitį su scena ir dainavimu.

Manau, tai nėra mados ar kieno įtakos 
reikalas. Visų laikų viso pasaulio jaunimas 
pasižymi panašiomis savybėmis.

Žmonės yra labai skirtingi, ir jų tikslai taip 
pat skiriasi. Tarkim, viena iš pagrindinių mano 
atėjimo į „X Faktorių“ priežasčių - noras nu-
galėti scenos baimę. Kažkokia dalis ateinančių-
jų galbūt ir ieško kelio į sėkmę ir šlovę. Aš pats 
ateidamas tikėjausi vienų dalykų, o išėjau su 
patirtimi, apie kurią nė nenutuokiau. Tai buvo 
džiaugsmas ir skausmas, ir aistra viename.

Lietuvoje yra labai daug talentingų žmo-
nių. Ne visi jie matomi viešai. Ir nemanau, 
kad tai vienintelė laisvalaikio veikla, tiesiog 
ši sritis matoma tūkstantinės auditorijos.

Saulius Prūsaitis
irmanto sidarevičiaus nuotr.

Aleksas Augaitis
imanto Boiko nuotr.
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 12.30  „Vandens žiurkės“  16.30  „Dainų dainelė 
  2016“

 9.15  „Padūkėliai 
  marsupilamiai“

 13.35  „Svajonių 
  princas“

 10.00  „Kerštas“

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.30 Taupome su Džeimiu. 
9.30 „Teletabiai“. 10.10 Senoji animacija. 11.00 
„Meilė ir kiti nesusipratimai“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Tobula kopija“. 15.00, 1.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 
„Laukinukė“. 18.00 „Gyvenimo bangos“. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė komedija „Ne-
pageidaujami genai“. 23.00 „Gyvenimo bangos“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
„Penktoji pavara“. 11.50 Beatos virtuvė. 12.40 
Nuo... Iki. 13.30 Pagalbos skambutis. 14.15 24 
valandos. 15.10 „Išprotėjusi meilė. Putinas ir 
rusai“. 16.05 Yra, kaip yra. 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 „Penktoji pavara“. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 
9.30 Labas rytas. 10.15 Tabletė. 11.05 Gyvenk 
sveikai! 12.00, 16.50 Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 
13.30 Kartu su visais. 14.30 Mados nuospren-
dis. 15.40 Vyriška/Moteriška. 17.45 Lauk manęs. 
18.50 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 21.00 Lie-
tuvos laikas. 21.30 „Juoktis leidžiama“. 23.05 
„Našlaitė iš Kazanės“. 0.45 „Šiandien vakare“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.45, 20.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Meilė už milijoną“. 
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Ne ta nata“. 
22.55 „Šnabždesys“. 0.55 Patikrinimas keliuose. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Kviestinė vakarienė. 8.00 
Tinkama priemonė. 8.55 „Šeimos dramos“. 10.55 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.50 Žiūrėti 
visiems. 12.30 „Dar ne vakaras“. 13.30 Čapman 
paslaptys. 14.30 „Fantastika po grifu „Slaptai“. 
15.25 Tinkama priemonė. 16.25 „Šeimos dra-
mos“. 18.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
19.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesi-
sapnavo. 0.20 „Tirštam Visatos rūke“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Veidrodis herojui“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Apžvalga. 13.50 „Likimo ženklai 
2“. 14.50, 2.20 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Krasino 
gynyba 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 Ypa-
tingas įvykis. 20.20 „Šuo“. 22.20 „Gastrolieriai“. 

 TV PolonIa
6.40 „Giminės saga“. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
7.05 Pertrauka. 8.00 Jo žodžiai nenutrūks... 8.30, 
2.15 „Apie dvejetą tokių, kurie pavogė mėnulį“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 5.10 
„Trumpa istorija“. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Dingusi“. 16.20 
Rytų studija. 16.50 Serialo „Naktys ir dienos“ 
jubiliejus TVP1. 17.50 Kabaretų TOP, arba 
Kabaretų dainos. 18.30 TV ekspresas. 18.50 
Okrasa laužo taisykles. 19.25 „Zondas 2“. 20.25 
„Drakono Polo nuotykiai“. 20.45, 2.45 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.25 „Personalas“. 
2.00 „Miško bičiuliai“. 

 TV1000
 6.10 „Flash of Genius“. 8.15 „Zodiakas“. 11.10 
„Selestė ir Džesis amžinai“. 13.05 „Skyrybų en-
ciklopedija“. 14.40 „Peliukas Stiuartas Litlis 2“. 
16.05 „Juodoji užrašų knygelė“. 18.05 „Flash of 
Genius“. 20.10 „Geras melas“. 22.10 „Pakaks“. 
0.15 „Drugio efektas“. 2.05 „Fruitveilo stotis“. 
3.35 „Zodiakas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 
17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Ka-
nada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Bear Grilsas. Misija 
- išgyventi. 14.30 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
21.00, 2.50 Nuodų medžiotojai. 22.00, 3.40 
Pavojingiausio darbo interviu. 23.00, 4.30 
B.Grilsas. Sala. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakar-
toti. 1.00 Pragaro kelias Rusijoje. 1.55 Šokiruo-
jantys išgyvenimo vaizdeliai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 3.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma eks-
pedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 4.00 Namų medžiuose gy-
ventojai. 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Kerštas“.
11.00 TV serialas „Svotai“.
12.00 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga“ (N-7).

21.15 Komiškas trileris 
„Melas vardan  
tiesos“ (N-7).

0.15 Komiška melodrama 
„Likimo ironija, arba 
laimingų Naujųjų!“ 
(N-7).

2.25 Veiksmo trileris 
„Traukinio užgrobi-
mas“ (N-14).

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

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu (N-7).
12.45 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
13.15 „Rožinė pantera“.
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 Veiksmo f. 

„Dievo šarvai.  
Operacija 
„Kondoras“ (N-7).

21.45 Komedija „Alfredo 
nesėkmės“ (N-7).

23.40 Erotinis trileris 
„Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deiman-
tų“ (N-14).

1.20 Veiksmo trileris 
„Sučiupus nužudyti“ 
(N-14).

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

lamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“.
11.25 „Didysis Gregas“.
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo čem-

pionatas. E grupė. 
Italija - Švedija. 

18.00 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. D grupė. 
Čekija - Kroatija. 

20.55 Loterija „Keno Loto“.
21.00 Panorama. 
21.40 Loterija „Jėga“.
21.45 Europos futbolo čem-

pionatas. D grupė. 
Ispanija - Turkija. 
Pertraukoje -  
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 Siaubo trileris „Jūrų 

pabaisa“ (N-14).
1.30 Kas ir kodėl?
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Istorijos detektyvai.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 Pasaulio profesiona-

lų imtynės (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Grėsmingas ginklas“.
23.20 Kriminalinis trileris 

„Netrukus ateis 
tamsa“ (N-14).

1.05 Mistinės istorijos.
1.55 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
2.45 Veiksmo f. 

„Grėsmingas ginklas“.
4.15 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“.
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris. 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė istorija 
(N-7).

23.00, 3.00 Siaubo f. 
„Slaugė“ (S).

1.00, 4.25 Kriminalinis 
trileris „Atidaryti 
langai“ (N-14).

2.50 Gamtos pasaulis.
6.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
6.45 „Tigrų sala“.

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

pionatas. C grupė. 
Vokietija - Lenkija.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 LVSO 25-ojo gimta-

dienio koncertas.
13.15 „Didysis Gregas“.
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba. 
14.45 Septynios Kauno 

dienos.
15.15 „Padūkėliai 

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

čio vaikai.
19.00 Muzika gyvai. 
20.30 „Džesika Flečer“.
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Kryžiuočiai“. 1 s. 
0.10 Naktinis ekspresas.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 „Nuodėminga meilė“.
3.45 „Neskubėk gyventi“.
4.25 IQ presingas.

 19.30  Amerikietiškos 
  imtynės

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 „Sostinės keksiukai“.
8.15 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.35 „Afigiena mokytoja“.
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

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

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Nebylus liudijimas. 

Redhilis“. I d.“ (N-7).
21.00 „Tiltas“ (N-14).
23.25 Romantinė komedija 

„Mano didysis O!“ 
(N-14).

1.25 „Karadajus“ (N-7).
2.20 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
3.10 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Be stabdžių“ 
(N-14).

23.00 Trileris „Prisiminti 
pavojinga“ (N-7).

1.25 Mokslinės 
fantastikos f. 
„Beždžionių planetos 
sukilimas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

10.00 „Likimo 
ietis“ (N-7).

11.00 Svajonių 
kruizai.

12.00 Kas paleido 
šunis?

12.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.00 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

14.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

15.45 „Lelijos“ 
(N-7).

17.00 „Už išlikimo 
ribų“.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

19.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

20.00, 22.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 „Marko 

miuziklas“.
23.00 „Drakono 

garbė 2“ (N-14).

DIEVO ŠARVAI.  
OPERACIJA „KONDORAS“
Veiksmo filmas. Honkongas. 1991.
Režisierius: Jackie Chan.
Vaidina: Shoko Ikeda, 
Eva Cobo, Jackie Chan.

Milijonierius Džekui pasiūlo paieškoti 
Afrikos dykumoje paslėptų nacių 
lobių. Jis perduoda lobių saugyklos 
raktą, sutinka finansuoti ekspediciją, 
be to, pasiunčia ir bendrakeleivę Adą. 

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

Jauna, graži ir turtinga Merė Kliford, 
regis, gaus viską. Sukakus 18-ai, ji pa-
veldės visus turtuolės motinos turtus. 
Tačiau netikėtai šeimos gyvenimas 
pakrypsta kita vaga ir puiki gražuolės 
ateitis pakimba ant plauko. 

birželio 17 d. 

 21.00  „Marko 
  miuziklas“

 7.00  „Jaunasis 
  vilkolakis“

 1.25  „Karadajus“

 ANIMAL PLANET
6.12, 8.15, 12.50 Timo Folkneris laukinėje gam-
toje. 6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 9.10, 21.05 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų vers-
las. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Deivas Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 17.25, 22.00, 1.40 Upių 
pabaisos. 20.10 Žmonės ir liūtai. Vieno safario 
istorija. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPORT1
7.00 Čempionai LT. „Bizea“ Kupiškio triatlo-
nas. 8.00 Čempionai LT. Grappling Jurbarkas 
2016. 3 d. 8.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 34 laida. 9.00 Šiuolaikinės penkia-
kovės pasaulio taurė. 10.00, 16.00, 22.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės, 
jeigu prireiks. 12.30 Angliškas biliardas. Euro-
pos čempionatas. Macgillivray - Cronin. 14.00 
Angliškas biliardas. Europos komandinis čem-
pionatas. 18.00 Čempionai LT. „Bizea“ Kupiškio 
triatlonas. 19.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 35 laida. 19.30 Čempionai LT. Grap-
pling Jurbarkas 2016. 4 dalis. 20.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Numatoma. 
24.00 KOK World series. Bušido kovos. Ryga. 
2.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.30, 19.40, 1.05 Futbolas. Copa America. Ke-
tvirtfinalis. 9.20 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 10.25 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 10.55 „Formulė-1“. 
Kanados GP lenktynių apžvalga. 11.55 „For-
mulė-1“. Europos GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 13.35 Golfas. Europos turo savai-
tės apžvalga. 14.05 Futbolas. Copa America. 
Ketvirtfinalis. 15.55 „Formulė-1“. Europos GP 
treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 17.35 Len-
gvoji atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 
21.30 Krepšinis. Eurolygos finalas. 0.25 Bok-
sas. 2.55 Futbolas. Copa America. Ketvirtfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 

 EUROSPORT
7.00, 9.40, 13.30, 18.30, 21.00, 2.30, 3.30 Ralis. 
Prancūzija. 8.00, 11.30, 19.30, 22.30 Kovos dėl 
aukso. 8.30, 12.10, 15.30, 20.00, 23.00 Dviračių 
sportas. „Route du Sud“, Prancūzija. 9.30, 
12.00, 0.35, 2.20 Europos futbolo fanai. 11.00, 
15.00, 24.00 Motorsportas. Pasaulio čempiona-
tas. 18.25, 21.55, 0.30 „Eurosport 2“ naujienos. 
22.00 Ralis. 1.15 Dviračių sportas. „Route du 
Sud“, Prancūzija. 4.00 Kovinis sportas. Didžio-
sios kovos, „World Grand Prix Series“. 5.30 
Speciali „Eurosport“ laida. 

„LIKIMO IRONIJA, ARBA LAIMINGŲ NAUJŲJŲ!“
komiška melodrama. Rusija. 2007.
Režisierius: Timur Bekmambetov.
Vaidina: Barbara Brylska, Liza Bojarskaja, Konstantin Chabenskij.

Likimo ironija tęsiasi. Po Ženios Lukašino ir Nadios pažinties praėjo tris-
dešimt metų. Deja, romantiškai prasidėję santykiai nesusiklostė - pora 
išsiskyrė ir Nadia grįžo į Sankt Peterburgą. Pavelas ir Aleksandras suma-
nė padaryti draugui staigmeną - nusiuntė jo sūnų Kostią į Sankt Peter-
burgą tuo pačiu legendiniu adresu. Naujamečiai stebuklai prasideda!

„PRISIMINTI PAVOJINGA“
trileris. JAV. 2003.
Režisierius: John Woo.
Vaidina: Ben Affleck, Aaron 
Eckhart, Uma Thurman.

Pagarsėjusį kompiuterių genijų 
stambių korporacijų vadovai sam-
do ypač slaptiems projektams. 
Pagal naujausią sutartį atidirbęs 
trejus sutartus metus, Maiklas lau-
kia čekio su aštuonženkle suma. 

LNK
19.30

TV6
23.00

LNK
23.40

TV3
0.15

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“.
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N-7).
9.00 „Kung Fu Panda“.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 „Simpsonai“ (N-7).
11.00 „Kumba“ (N-7).
12.40 Komedija „Spąstai 

tėvams. Medaus 
mėnuo Havajuose“.

14.25 Nuotykių komedija 
„Netikra vienuolė“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Suaugusiųjų prie-
žiūra“ (N-7).

21.40 Veiksmo trileris 
„Neįmanoma  
misija 3“ (N-7).

0.10 Drama „Būtina Čarlio 
Kantrimano mirtis“ 
(N-14).

2.10 Veiksmo f. „Nešvarus 
žaidimas“ (N-14).

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

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Bonifacijaus 

atostogos“.
9.55 „Na, palauk!“
10.15 „Pramuštgalviai“.
11.55 „Ožkos nuotykiai 

Prahoje“ (N-7).
13.35 Pričiupom! (N-7).
14.35 Komedija 

„Alfredo nesėkmės“ 
(N-7).

16.30 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

18.30 Žinios. EURO 2016. 
Orai.

19.30 „Pelėdų karalystės 
sargai“.

21.20 Komedija „Šeimos 
savaitgalis“ (N-7).

23.35 Komedija 
„Mėnesio darbuoto-
jas“ (N-14).

1.40 Veiksmo f. 
„Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai. 
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Pietinių jūrų žvejai“. 
12.55 „Akistatos“. 
13.55 Sveikinimų koncertas.
15.45 Europos futbolo 

čempionatas. E 
grupė. Belgija - Airija. 
Pertraukoje - Žinios. 

18.00 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. F grupė. 
Islandija - Vengrija. 

20.55 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.

21.00 Panorama. 
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. F grupė. 
Portugalija - Austrija. 
Pertraukoje -  
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 Veiksmo trileris 

„Bėgantis taikinys“.

 6.30  „Rojus Lietuvoj“ 6.25  „Slibinų 
  dresuotojai“

ŠeŠtadienis

„SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪRA“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Andy Fickman.
Vaidina: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei.

Retai vaikaičius matantys seneliai jaučia pareigą jais pasirūpinti, kai duk
ra Alisa su vyru išsiruošia į verslo kelionę. Ar pavyks seneliams suvaldyti 
tris technologijų amžiuje gyvenančius anūkus? O gal kaip tik jų ir trūko, 
kad būtų išspręstos vaikų problemos, apie kurias nė nenutuokia tėvai?

rekomenduoja

„KATIE FFORDE.  
VILČIŲ ŠVYTURYS“
Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius: John Delbridge.
Vaidina: Luise Bahr, 
Patrik Fichte, Michaela May.

Robas yra atsakingas už vystymo 
projektus Niujorke, Hadsono slėny
je. Paskutinė mozaikos dalis  senas 
švyturys, kuris turi milžinišką istorinę 
reikšmę ir yra svarbus vietiniams gy
ventojams. Jo sugriovimui priešta
rauja žavi valstybės tarnautoja Ana. 
Tad nors esantys priešingose barika
dų pusėse, jie pamilsta vienas kitą.

„MĖNESIO DARBUOTOJAS“
Komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Greg Coolidge.
Vaidina: Dane Cook, Jessica 
Simpson, Dax Shepard.

Kiekvienas dirbantis „Super Club“ 
parduotuvėje svajoja pelnyti mė
nesio darbuotojo apdovanojimą ir 
pasipuikuoti savo nuotrauka garbės 
lentoje. Vinco sąskaitoje jau 17 tokių 
apdovanojimų, o kartu su juo pradė
jęs darbuotis Zakas dar nė karto ne
buvo įvertintas. Tačiau tikroji dvikova 
tarp dviejų bendradarbių užverda į 
parduotuvę atėjus dirbti Eimei.

„SLENKSTIS“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2006.
Režisierius: Chris Gorak.
Vaidina: Rory Cochrane, 
Mary McCormack, Tony Perez.

Los Andžele sprogus atominei 
bombai, Bredas užsibarikaduoja 
savo namuose. Jam nesiseka pri
siskambinti žmonai Leksi į darbą 
paklausti, ar ji saugi. Ir štai Leksi iš
dygsta prie namų durų. Įleisdamas 
žmoną vidun, jis rizikuoja visus na
mus užkrėsti mirtinais mikrobais.

TV1
19.00

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 „Teletabiai“. 10.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 12.00 Svajonių sodai. 13.00 Šokiai! 
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.05 
„Skandalas“ (1) (N-14). 17.05 „Detektyvė Fišer“ 
(1) (N-7). 18.20 Namų dekoravimas (N-7). 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama 
„Kloja“ (N-14). 22.50 Romantinė komedija „Ne-
pageidaujami genai“ (N-7). 0.50 „Skandalas“ 
(1) (N-14). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00, 
5.30 Už vaikystę. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 18.40 Pagalbos skambutis 
(N-7). 19.30 „Šventasis Rusijos karas“. 20.30, 
3.40 Valanda su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Autopilotas. 
23.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 5.05 
Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Grok, mylimas akordeone! 7.30 Vaikų klubas: 
animacija. 7.35 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
„Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 17.55 
Naujienos. 11.30 „Detektyvė“. 12.25 „Juoktis 
leidžiama“. 13.55, 23.00 „Šiandien vakare“. 
16.40 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.10 „Kau-
kazo belaisvė arba nauji Šuriko nuotykiai“. 
20.00 Laikas. 20.20 „Jumorina. Sočis“. 21.45 
„MaksimasMaksimas“. 0.45 „Piko valanda“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00, 8.10 „Undinė“. 7.40, 11.25, 14.20 Ži-
nios. Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 
9.10 Eismo taisyklės. 10.05 Elina Bystrickaja. 
11.40, 14.30 Gydytoja. 21.00 „Nuo liūdesio iki 
džiaugsmo“. 0.55 „Žiemos vyšnia“. 

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 11.55 
A.Čapman paslaptys. 13.50 Pati naudingiausia 
programa. 14.45 „Kada gi pabus Yellowstone’as?“ 
15.40 „Išėjo ežiukas iš rūko“. 16.35 „Jumorina“. 
Juoko festivalis. 18.30 „Laimės šukės“. 22.20 
„Atspindžiai“. 0.15 „Retromanija 2“. 

LNK
23.35

TV3
19.30

BTV
23.55

 16.30  „Gyvenimo 
  šukės“ 

43laisvalaikis 2 0 1 6  b i r ž e l i o  1 7

6.15 Pričiupom! (N-7).
6.40 Pagalbos skambutis.
7.35 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
8.30 Brydės.
9.00 Savaitės kriminalai.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų čem-

pionų lygos etapas 
Lietuvoje. 2015 m.

12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.00 FAILAI X. 
„Slaptosios draugijos. 
Konspiratorių kaukės“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos.
15.55 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ (N-7).
19.00 Už vaikystę.
19.30 Lietuvos 

Supermiestas.
21.55 Veiksmo f. „Bazė“ 

(N-14).
23.55 Veiksmo trileris 

„Slenkstis“ (N-14).
1.45 „Kortų namelis“.
3.15 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

4.05 Lietuvos 
Supermiestas.

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

gyvūnai“ (N-7).
9.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Mikropasauliai“.
13.40 Rio 2016. Speciali 

laida.
13.50 „Mama detektyvė“.
15.00, 16.00, 17.00 Žinios. 
15.20, 16.20 Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.30 „Pėdsakas“ (N-7).
19.30 „Kaip gyvena kroko-

dilai“ (N-7).
20.30 „Tigrų sala“.
21.00 Žinios. Orai.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30, 1.55 Kriminalinis 

detektyvas „Šetlando 
žmogžudystės. 
Negyvas vanduo“.

24.00 „Kruvina žinutė“.
1.55 Kriminalinis detekty-

vas „Šetlando žmog-
žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7)

3.55 „Kruvina žinutė“.
5.25 „Kaip gyvena kroko-

dilai“ (N-7).
6.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
7.00 Miestai ir žmonės.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Septynios Kauno 

dienos.
7.30 IQ presingas.
8.00 Jūros šventė 2014. 
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias (evangelikams).
11.15 LRT Kultūros 

akademija. 
12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 Europos futbolo čem-

pionatas. E grupė. 
Italija - Švedija.

14.45 Istorijos detektyvai.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.40 „Pasakojimai iš 

Japonijos 3“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. 
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip 

šventė. 
21.25 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Benai, plaukiam į 

Nidą 2014. 
1.20 Siaubo trileris „Jūrų 

pabaisa“ (N-14).

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.25 „Monstrų karai“.
11.25 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 Kas namie 

šeimininkas?
15.00 „Superauklė“ (N-7).
16.00 „Pasaulio burtininkai“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Katie Fforde. Vilčių 
švyturys“ (N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Saulė ir audra“ (N-7).

22.50 „Laiko gijos“ (N-7).
0.30 „Derenas Braunas“.
1.25 „Mano didysis O!“
3.00 „Monstrų karai“.
3.45 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
4.10 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Ledo kelias 

(N-7).
8.30 Ekstremali 

žvejyba.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Nuo amato iki 

verslo.
10.00 Pragaro kelias 

(N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Futbolo.
12.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Aukščiausia pavara. 

Geriausi epizodai 
(N-7).

16.00 Pragaro kelias (N-7).
17.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
19.00 Komedija 

„Blondinė eina į 
karą“ (N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Nuotykių komedija 
„Dvyniai“ (N-7).

0.45 Komedija „Nubusti 
Meksikoje“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

13.30 „Prancūziška 
apgaulė“.

15.25 „Arnas: 
riteris  
tamplierius“  
(N-7).

17.55 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.25 „Džasperas“.
20.00 Svajonių 

kruizai.
21.00 „Paslapčių 

namai“  
(N-7).

22.00 „Artefaktų 
medžiotojai“  
(N-7).

23.40 „Anapus“ 
(N-7).

 14.45  Istorijos 
  detektyvai

 24.00  „Kruvina žinutė“ 19.30  Lietuvos 
  Supermiestas

 15.25  „Arnas: riteris 
  tamplierius“

 22.50  „Laiko gijos“ 

TV PROGRAMAbirželio 18 d. 

 NTV Mir
7.25 Būna gi taip! 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 
9.25 Kulinarinė dvikova. 10.25 Pagrindinis kelias. 
11.05 „Gyvas ir negyvas maistas“ S.Maloziomovo 
mokslinis tyrimas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Vysockaja Life. 14.05 Važiuosime, pavalgysime! 
15.00 Tyrimą atliko... 16.20 NTV-Matymas. Vla-
dimiro Černyšovo filmas „Ekonominiai žudikai“. 
Pirma dalis. 17.20 „Krasino gynyba 2“. 19.00 
„Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 20.00 Nau-
jos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 
22.00 „UGRO-4“. 1.55 Prisiekusiųjų teismas. Pa-
grindinė byla. „Ne vaikiški žaidimai“. 

 TV PoloNia
7.05 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.10 Puikioji violončelininkė. 11.20 
Boryslavas. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.15 Laukinė muzika. 13.45 „Tėvas 
Mateušas“. 14.40 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.45 
„Senosios girios sakmė“. 16.45 Turistinė kelionė. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Priglausk mane. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Aš jums parodysiu!“ 22.40, 4.35 
„Laimės dukros“. 0.40 Tų miestelių jau nėra. 

 TV1000
8.10 „Pakaks“. 10.15 „Geras melas“. 12.10 „Drugio 
efektas“. 14.10 „Zodiakas“. 16.50 „Selestė ir Džesis 
amžinai“. 18.30 „Skyrybų enciklopedija“. 20.10 
„Turistas“. 22.10 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagamin-
ta. 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Ieškant ginklo. 
9.10 Sprogimai. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
10.55 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Kas nutiko vėliau? 
15.25 Aukso karštinė. 16.20 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 17.15 Įveikti baimes su B.Grilsu. 18.10 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 19.05 Prasti 
inžinierių sprendimai. 20.00 Nesėkmių garažas. 
21.00 Gatvių lenktynės. 22.00 Laukinės vairuo-
tojų gentys. 23.00 Sandoriai, ratai ir vagystės. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.05 Mano 
namelis ant ratų. 10.00, 21.00 Kelionė aplink 
pasaulį. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 Viešbučių 
verslas. 15.05 Ekstremalios jachtos. 16.00 Neįti-
kėtini namai ant vandens. 17.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 19.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 22.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55, 22.55 Kovotojas 
prieš gyvates Briusas Džordžas. 12.50, 1.40, 5.49 
Gepardai. Pripažinimas. 13.45, 2.35 Krokodilai 
laukinėje gamtoje. 15.35, 4.15 Deivas Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 16.30, 5.02 Žmonės ir 
liūtai. Vieno safario istorija. 17.25 Gepardai. Pri-
pažinimas. 18.20, 22.00 Laukinių gyvūnų priežiū-
ros mokykla. 19.15 Nesutramdomas atkūrimas. 
20.10 Kaimo veterinaras. 21.05 Timo Folkneris 
laukinėje gamtoje. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokietijos 
etapas. 8.00 Motosportas. Spidvėjus. Danijos 
etapas. 10.30 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. 
John Isner - Marcos Baghdatis. Finalas. 12.00, 
20.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios 
rungtynės, jeigu prireiks. Vakar. 14.00, 22.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Numatoma. Vakar. 16.00 NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. Rungtynės. 18.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Penktosios rungtynės,jeigu pri-
reiks. 2016-06-14. 24.00 KOK World series. Bu-
šido kovos. Vilnius. 2.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis 
sportas. 4.00 ATP 250 Rumunija. Vyrų tenisas. 
Grigor Dimitrov - Lukas Rosol. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.00, 14.05, 19.20 Futbolas. Copa America. 
Ketvirtfinalis. 7.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Atletico“. 10.55 Futbolas. Copa 
America. Ketvirtfinalis. 12.45 „Formulė-1“. Eu-
ropos GP treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 
15.55 „Formulė-1“. Europos GP kvalifikacija. 
Tiesioginė transliacija. 17.15 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Stokholmas. 21.10 „Formu-
lė-1“. Europos GP kvalifikacija. 22.35 Motos-
portas. Katalonijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
23.50 Motosportas. Katalonijos MotoGP lenk-
tynės. 1.05 Boksas. 1.55 Futbolas. Copa Ame-
rica. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 4.00 
„Formulė-1“. Kanados GP lenktynių apžvalga. 
4.55 Futbolas. Copa America. Ketvirtfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.30, 9.40, 15.45, 22.30, 0.30 Ralis, Prancūzija. 
7.30 Kovos dėl aukso. 8.00 Dviračių sportas. 
„Route du Sud“, Prancūzija. 9.30, 15.00, 0.20 
Europos futbolo fanai. 13.15 Motosportas. Pa-
saulio čempionatas. Italija. 15.15, 22.00 Ralis. 
0.15 „Eurosport 2“ naujienos. 

 17.00  „Bibliotekininkai“ 
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 5.40  Pričiupom!  19.10  Sarah Brightman 10.30   Delfinai 
    ir žvaigždės

 

 22.00   „Vyrai juodais
    drabužiais 3“

 14.20  „Pasivyti bangą“

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 „Teletabiai“. 10.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 Namų 
dekoravimas (N-7). 13.00 Šokiai! (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.05 „Skandalas“ 
(N-14). 17.05 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.20 
Namų dekoravimas (N-7). 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Romantinė drama „Mano 
Džordžas“ (N-7). 22.40 Drama „Kloja“ (N-14). 
0.30 „Skandalas“ (N-14). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30, 19.30 „Penk-
toji pavara“. 8.20, 2.05 KK2 (N-7). 10.30, 4.10 
Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.40 
Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 20.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Raudona linija. 
22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
22.30 „Šventasis Rusijos karas“. 23.30 Nuo... 
Iki. 0.20 „Penktoji pavara“. 1.10 Ne vienas 
kelyje. 1.40 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.10 Naujie-
nos. 6.40 Armijos parduotuvė. 7.20 animacija. 7.45 
„Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.00 Sveika-
ta. 9.10 Kol visi namie. 9.55 „Maša ir lokys“. 10.10 
Sek paskui mane. 10.40 Fazenda. 11.40 „Jumorina. 
Sočis“. 12.50 Gyvenk sveikai! 15.00 „Pašaukimas“. 
Premijos geriausiems Rusijos gydytojams. 17.20 
„Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. 19.50 „Autorius 
užveda“. 21.00 Laikas. 22.55 Kas? Kur? Kada? 
Vasaros serijos finalas. 0.25 „Sidabrinė puota“. 
Aleksandro Malinino koncertas.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Ži-
nios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 
11.15 Juoktis leidžiama. 12.25, 14.15 „Meilė 
- ne bulvė“. 22.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 0.30 „Saugomi asmenys“. 2.15 
„Iš kriminalinės paieškos viršininko gyvenimo“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 „Retromanija 2“. 8.10 „V ir M“. 
8.40 Rusiškas vairavimas. 9.10 „Laimės šukės“. 
12.55 „Asmeninis tardytojo Saveljevo gyvenimas“. 
1.30 „Druska“ muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 
„Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 10.25 Pirmoji 
pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.15 Sodininkų 
atsakas. 13.20 Valgome namie. 13.55 Vartotojų 
priežiūra. 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 
„Ekonominiai žudikai“. Antra dalis. 17.20 Važiuo-
sime, pavalgysime! 18.05 Tyrimą atliko... 19.00 Sa-
vaitės akcentai. 19.49 Pozdniakovas. 20.00 „Rūdys“. 
23.50 Aš lieknėju. 0.50 „Gerai linksminamės!“

 TV PolonIa
8.35 „Senosios girios sakmė“. 9.30, 18.25, 1.25 
Lenkija su Miodeku. 9.40 Lenkija 1050. 10.05, 
2.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 10.20 Petersburskio 
muzikos šou. 10.50 Grūdas. 11.25 Mergina ir vai-
kinas. 12.20 Kultūros informacija. 12.35 Skaitymo 
laida. 12.45 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpa-
ties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.55 
Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. Kronika. 14.00 
Šv.Mišių transliacija. 15.25 Aktorių dainų peržiūra 
Vroclave. Koncertas. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 
16.55 Šeimynėlė.pl. 17.55, 0.55 Nykstančio pa-
saulio žemėlapis. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 
„M, kaip meilė“. 19.50 Akis į akį. 20.25 „Drakono 
Polo nuotykiai“. 21.00 Žinios. 21.30, 5.15 Radomo 
laisvės birželis. Koncertas. 23.20, 3.40 „Prieplauka“. 
0.10 Laimingo kelio, jau laikas... 

 TV1000
8.10 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 10.00 
„Turistas“. 11.50 „Ilgos sužadėtuvės“. 14.10 „Pa-
kaks“. 16.15 „Geras melas“. 18.10 „Drugio efek-
tas“. 20.10 „Apalosa“. 22.10 „Šeimos albumas: 
rugpjūtis“. 0.20 „Mergina vandenyje“.

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05, 17.15 
Automobilių kolekcionieriai. 10.55 Retro automobi-
liai. 11.50 Turto gelbėtojai. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto karai. 
14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių ry-
kliai. 16.20 Dyzelinio pasaulio broliai. 18.10 Kaip tai 
pagaminta? 19.05 Laukinės vairuotojų gentys. 20.00 
Laukinių kalnų karaliai. 21.00, 2.50 Nesuplanuota 
kelionė. 22.00, 3.40 Išgyventi su Edu Stafordu. 
23.00, 4.30 Išgyventi su konkurentu.  

 TRaVel
9.05 Mano namelis ant ratų. 10.00 Kelionė aplink 
pasaulį. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00, 17.00, 
24.00 Namų medžiuose gyventojai. 13.00, 18.00, 
23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Vyrų irštvos. 15.00 
Gyvenimas ant ežero. 16.00 Turto gelbėtojai. 19.00 
Viešbučių verslas. 20.00 Mano namelis ant ratų. 
21.00 Didžiosios paslaptys. 22.00 Pilies paslaptys. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kung Fu Panda“.
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“  
(N-7).

7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“  
(N-7).

9.00 „Kung Fu Panda“.
9.30 Statybų TV.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Šaunuolis Džokas“.
12.55 Muzikinis f. 

„Beprotiškai  
įsimylėję. Miuziklas“.

14.20 Biografinė drama 
„Pasivyti bangą“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Laisvė Joninėms. 

Lietuva, šventinis 
koncertas,  
2016.

21.30 Veiksmo trileris 
„Jūrų pėstininkas 2“ 
(N-14).

23.20 Kriminalinė drama 
„Širšių lizdas“ 
(N-14).

1.15 Komiškas trileris 
„Melas vardan  
tiesos“ (N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

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

Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Kaip liūtukas ir vėž-

lys dainą dainavo“.
9.45 „Ožiukas, kuris skai-

čiavo iki dešimties“.
10.00 „Na, palauk!“
10.10 „Heraklis“ (N-7).
13.45 Pričiupom! (N-7).
14.15 Drama „Lemiamas 

įvartis“ (N-7).
16.20 Veiksmo f. „Dievo 

šarvai. Operacija 
„Kondoras“ (N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 „Karas ir taika“ 

(N-7).
22.00 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais  
drabužiais 3“ (N-7).

0.05 Veiksmo trileris 
„Malibu pakrantės 
rykliai“ (N-14).

1.50 Komedija „Mėnesio 
darbuotojas“  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio 

Peno nuotykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Delfinai ir žvaigždės.
12.00 „Deividas Atenboras 

ir milžinas dinozauras“.
13.00 „Paslaptingoji 

Afrika 2“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Kas ir kodėl?
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.05 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. A 
grupė. Šveicarija - 
Prancūzija. Tiesioginė 
transliacija iš 
Lilio. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

24.00 Vesternas „Prerijų 
karštligė“ (N-14).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

7.30 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos  
etapas Lietuvoje. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „BBC dokumentika. 

Gyvūnų planeta“.
13.30 Sveikinimų 

koncertas.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.05 „44-as skyrius“ 

(N-7).
19.10 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso  
nindzė“ (N-7).

21.00 „Kultas“ 
(1) (N-14).

22.50 Komedija „Moterys“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo f. „Bazė“ 
(N-14).

2.40 Veiksmo trileris 
„Slenkstis“  
(N-14).

4.15 Veiksmo komedija 
„Beverli Hilso  
nindzė“ (N-7).

5.40 Pričiupom! 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Tigrų sala“.
11.10 „Kaip užauginti 

planetą. Gyvybė iš 
šviesos“ (N-7).

12.15 „Įspūdingiausi 
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

13.20 „Tigrų sala“.
13.50 „Mama detektyvė“.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 „Pėdsakas“ (N-7).
19.30 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).
20.30 „Tigrų sala“.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30, 2.25, 6.10 24/7.
22.30, 4.20 

Komedija  
„Bilietų kasa“  
(N-7).

0.35 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

3.10, 5.50 Vantos lapas.
3.30 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Rasos lašeliai 2015.
10.00 LVSO 25-ojo gimta-

dienio koncertas.
10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus.
12.15 ORA ET LABORA.
12.45 Europos futbolo čem-

pionatas. F grupė. 
Portugalija - Austrija.

14.45 Legendos.
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.40 „Paskutinis užrašas“.
17.30 Dainuoja Regina 

Maciūtė.
17.45 Žinios. 
18.00 „Jonas Jurašas. 

Nebaigti klavyrai“.
18.40 Reginos Maciūtės 

jubiliejui. „Draugams 
ir mylimiesiems“. 

19.10 Skambantys pasau-
liai. Svečias -  
Sarah Brightman.

20.00 Aš - laidos vedėjas.
21.10 Panorama. 
21.45 Europos futbolo čem-

pionatas. A grupė. 
Rumunija - Albanija. 
Tiesioginė transliacija.

23.45 Dabar pasaulyje.

 13.50  „Mama detektyvė“
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 21.00  „Geležinė ledi“ 9.30  Vienam gale kablys 8.00  „Daktaras Ozas“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunų TV. 8.15, 18.20, 22.00 Nesutram-
domas atkūrimas. 9.10, 19.15 Laukinių gyvūnų 
priežiūros mokykla. 10.05, 20.10 Timo Folkneris 
laukinėje gamtoje. 11.55, 22.55 Kovotojas prieš 
gyvates Briusas Džordžas. 12.50, 1.40 Bahamų 
salose. 13.45, 2.35 Turkija, kontrastų šalis. 14.40, 
3.25 Jankių džiunglės. 15.35, 4.15 Didžiausi ir 
blogiausi. 16.30, 5.02 Rykliai-zombiai. 17.25, 5.49 
Lotynų Amerikos platybėse. 21.05 Kaimo veterina-
ras. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
8.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios 
rungtynės, jeigu prireiks. 2016-06-17. 10.00 Čem-
pionai LT. Grappling Jurbarkas 2016. 4 d. 10.30 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė 11.30 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Numatoma. 
2016-06-17. 13.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Numatoma. 15.30 
„Road to Glory“. Su Pikaso. 16.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Ketvirtosios rungtynės. 2016-06-11. 
18.00 Angliškas biliardas. Europos komandinis 
čempionatas. 20.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Numatoma. Šiandien. 24.00 KOK 
World series. Bušido kovos. Alytus. 2.00 „NBA Pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 2.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 18.10, 0.15 Futbolas. Copa America. 
Ketvirtfinalis. 10.40 Boksas. 11.50 Dviračiai. 
BMX pasaulio čempionatas. 14.25, 21.50 „For-
mulė-1“. Europos GP kvalifikacija. 15.50 „For-
mulė-1“. Europos GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 

 euroSPort
9.30, 16.15 Ralis. 10.00, 22.00 Ralis, Prancūzija. 
16.45 Speciali „Eurosport“ laida. 17.00 Jojimas. 
„Prix de Diane“, Prancūzija. 17.30, 21.30 Kovos 
dėl aukso. 18.00 Irklavimas. Pasaulio taurės 
varžybos, Poznanė, Lenkija. 19.00 Dviračių 
sportas. „Route du Sud“, Prancūzija. 19.55, 2.00 
„Eurosport 2“ naujienos. 20.00 Supersportas. 
Pasaulio čempionatas, Italija. 20.30 Motospor-
tas. Pasaulio čempionatas. Italija. 21.00 Pasau-
lio čempionatas, Misano, Italija. 23.00 Dviračių 
sportas. „Route du Sud“, Prancūzija. 24.00, 2.30 
Futbolas. 2.05 Euro futbolo fanai. 2.15 Speciali 
„Eurosport“ laida.

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

pasaulis“.
9.30 „Daktaras Ozas“ (N-7).
10.25 „Monstrų karai“.
11.25 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
12.30 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Kas namie 

šeimininkas?
15.00 „Superauklė“ (N-7).
16.00 „Pasaulio burtinin-

kai“ (N-7).
16.55 Veiksmo f. 

„Už įstatymo ribų“ 
(N-7).

19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Žaidimas namuose“ 
(N-7).

22.50 Trileris „Liono gauja“ 
(N-14).

0.55 Magai.
1.55 „Laiko gijos“ (N-7).
3.15 „Neištikimieji. 

Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

4.00 „Monstrų karai“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Aukščiausia pavara. 

Geriausi epizodai 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

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

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pragaro kelias (N-7).
17.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Europos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.35 TV3 žinios. 
22.35 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.05 Nakties TOP. 

Vasara+.
23.35 Trileris 

„Nuo sutemų iki  
aušros 3. Budelio 
dukra“ (N-14).

1.20 Veiksmo f. 
„Penkiakovė“  
(N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

12.30 Svajonių 
kruizai.

13.30 „Lelijos“ 
(N-7).

14.45 „Linksmuolis 
Baris ir disko  
kirminai“.

16.15 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

17.15 „Į Vakarus“ 
(N-7).

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00 „Už išlikimo 
ribų“.

21.00 „Geležinė ledi“
 (N-7).

22.55 Svajonių 
kruizai.

23.55 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

„moterYS“
Komedija. JAV. 2008.
Režisierė: Diane English.
Vaidina: Meg Ryan, Eva Mendes, Annette Bening.

Merė gyvena gražiame name su vyru, klestinčiu verslininku, ir jų 11-me-
te dukra. Viskas prasideda, kai jos vyras užmezga romaną su gražiąja 
kepalų pardavėja Kristal. Merės draugė Silvija apie tai sužino pirmoji ir 
blaškosi abejonėse, sakyti tai draugei ar ne... Įvykiai pakrypsta visiškai 
nenumatyta linkme.

BtV
22.50

„mAno DŽorDŽAS“
Romantinė dRama. JAV. 2014.
Režisierius: Kevin Connor.
Vaidina: Sarah Lancaster, 
Kip Pardue, Brandon Quinn.

Tikėdamasi, kad svajonės gali išsi-
pildyti, jei bus įamžintos, rašytoja 
Ani sumano parašyti knygą apie 
tai, kaip įsivaizduoja svajonių vai-
kiną ir gyvenimą su juo. Knyga 
sužavi leidėjus...

„liono GAuJA“
tRileRis. Belgija, Prancūzija. 2011.
Režisierius: Olivier Marchal.
Vaidina: Gerard Lanvin, 
Tcheky Karyo, Daniel Duval.

Edmondas Vidalas labai brangina 
šeimos vertybes ir savo kilmę. Jis bi-
čiuliaujasi su Seržu Sateliu, su kuriuo 
pirmą kartą atsidūrė kolonijoje už 
vyšnių vagystę. Jiedu sukūrė nusi-
kaltėlių gaują, sudarytą iš apsukriau-
sių aštuntojo dešimtmečio plėšikų.

„JŪrŲ PĖStininKAS 2“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Ted DiBiase, 
Temuera Morrison, Lara Cox.

Jūrų pėstininkas, kartu su žmona 
planuoja romantiškai praleisti atos-
togas. Deja, jų planams nelemta 
išsipildyti. Vyras privalo išgelbėti 
teroristų užgrobto viešbučio sve-
čius, tarp kurių yra ir jo žmona...

tV8
21.00

tV3
21.30

tV1
22.50

rekomenduoja



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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Kerštas“.
10.50 „Ledynmetis 2. Eros 

pabaiga“ (N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė komedija 

„Keitė ir Leopoldas“ 
(N-7).

0.55 TV serialas 
„Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

1.50 TV serialas „Kerštas“ 
(N-7).

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

Džeris II“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 Veiksmo komedija 
„Vyrai juodais drabu-
žiais 3“ (N-7).

11.50 „Pelėdų karalystės 
sargai“.

13.35 TV serialas „Svajonių 
princas“.

14.35 TV serialas „Juodieji 
meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. EURO 2016. 
Orai.

19.30 Bus visko.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. EURO 2016. 

Orai.
22.15 Trileris „Įkaitas“ 

(N-14).
0.30 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

2.05 TV serialas 
„Alkatrazas“ (N-7).

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

lamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“.
11.25 „Didysis Gregas“.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai 3“.
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.05 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. B 
grupė. Slovakija - 
Anglija. Petraukoje -  
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 TV serialas 

„Mamona, arba 
Pinigų galia“ (N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Muškietininkai 3“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Muškietininkai 3“.
3.00 LRT radijo žinios.

 15.05  Laba diena, 
  Lietuva

 21.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 20.30  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.40 Taupome su Džeimiu. 9.40 
„Mano mažasis ponis“. 10.10 Senoji animacija. 
11.10 „Mano Džordžas“. 13.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Tobula kopija“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Taupome su 
Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Gyvenimo 
bangos“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Draskomos širdys“. 22.55 „Gyve-
nimo bangos“. 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Už vaikystę. 6.30 Tauro ragas. 7.00 Pagalbos 
skambutis. 8.00 Savaitės kriminalai. 8.30 „Penktoji 
pavara“. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.20 Valan-
da su Rūta. 12.50 Už vaikystę. 13.15 24 valandos. 
15.15 KK2. 16.00 Raudona linija. 17.00, 22.30 Info 
diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00 Dabar pasaulyje.  

 PBK
6.30, 19.00, 16.55 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas 
7.00, 9.30 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai. 12.00 
Naujienos. 12.20, 18.50 Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 
13.50 Stebuklų laukas. 14.50 Mados nuosprendis. 
15.55 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Praktika“. 
23.10 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 Naujienos. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 Tyri-
mo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.50 „Gyvename ku-
kliai, bet darniai“. 24.00 „Šnipo siela“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
9.00 „Šeimos dramos“. 10.50 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 11.50 Sąžiningas remontas. 12.30 
„Dar ne vakaras“. 13.30 Čapman paslaptys. 14.25 
„Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.25 Tinkama 
priemonė. 16.25 „Šeimos dramos“. 18.25 Pa-
saulio paslaptys su A.Čapman. 19.30 „Pantera“. 
21.20 „Jumorina“. 23.10 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20 „Mas-
kva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 „Likimo 
ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Kra-
sino gynyba 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Stepių vilkai“. 21.35 „Gastrolieriai“. 23.30 Die-
nos apžvalga. 24.00 „Pilietė viršininkė. Tęsinys“. 

„DRaSKoMoS ŠIRDYS“
MelodraMa. Vokietija, Austrija. 2000.
Režisierius: Michael Steinke.
Vaidina: Marion Mitterhammer, Karsten Speck, Anja Kruse.

Džonatanas Pirsas ilgai ir laimingai gyveno savo nuostabaus grožio 
dvare Anglijoje. O jo turto vadybininkas Stivenas jau seniai negalėjo 
būti abejingas Džonatano jaunutei žmonai - buvusiai slaugei Džuljetai. 
Kai greta Stiveno namų atsikraustė iš kito miesto žavi mergina, jausmų 
voratinklis apraizgė visus herojus.

TV8
21.00

„PaGRoBIMaS“
VeiksMo trileris. Prancūzija. 2008.
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: Liam Neeson, 
Maggie Grace, Famke Janssen.

Septyniolikmetė Kim gyvena Ka-
lifornijoje su mama ir patėviu. 
Jos tikrasis tėvas Brajanas Milsas 
kadaise dirbo slaptuoju agentu, 
tačiau metė tarnybą, kad galė-
tų kuo daugiau laiko praleisti su 
dukra. Netrukus jis sužino, kad 
Paryžiuje jo dukrą ir jos draugę 
pagrobė albanų mafija, užsiimanti 
prekyba žmonėmis.

„ĮKaITaS“
trileris. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Florent Emilio Siri.
Vaidina: Jimmy Bennet, 
Kevin Pollak, Bruce Willis.

Po nesėkmingos įkaitų operaci-
jos, kurios metu žūva moteris su 
vaiku, slaptųjų tarnybų derybinin-
kas Džefas palieka Los Andželą ir 
keičia darbą - jis išvažiuoja į mažą 
provincijos miestelį dirbti policijos 
poskyrio vadovu. Tačiau ramybės 
atgauti jam taip ir nepavyksta - trys 
nusikaltėliai, bėgdami nuo policijos, 
įkaitais paima visą šeimą...

„KeITĖ IR leoPolDaS“
roMantinė koMedija. JAV. 2001.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Meg Ryan, Hugh 
Jackman, Liev Schreiber.

Niujorke Stiuartas atranda plyšį laike. 
Nors kelionės po praeitį žavi vaikiną, 
skrydis į 1867-uosius baigiasi ne taip, 
kaip jis planavo. Stiuartą į XXI amžių 
atlydi smalsusis Olbanio hercogas 
Leopoldas. Keitė, buvusi Stiuarto 
mergina, pirmoji pastebi gretimame 
bute apsigyvenusį keistuolį. 

BTV
21.30

TV3
22.30

rekomenduoja
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6.00 „Slaptosios draugi-
jos. Konspiratorių 
kaukės“ (N-7).

6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

9.15 Mistinės istorijos.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Pagrobimas“ (N-14).
23.20 Komedija „Moterys“.
1.30 TV serialas „Kultas“ 

(1) (N-14).
3.00 Kalbame ir rodome.
3.45 Pagalbos skambutis.
4.25 Farai (N-14).
4.45 Kalbame ir rodome.
5.30 Pričiupom! (N-7).

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 „Moterų daktaras“.
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“.
13.30 „Neprilygstamieji 

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

Lietuva tiesiogiai. 
Orai.

18.45, 23.30 Grilio skanėstai.
18.50, 23.35 Rio 2016.
19.00 „Delta“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
21.30 Nuoga tiesa. „Ar 

ministrai verti 4 
tūkst. eurų algos?“ 

23.45 „Miškinis“ (N-7).
0.45, 3.20 „Pėdsakas“ (N-7).
1.45 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
2.35, 4.50 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
4.00, 5.35 „Tigrų sala“.
4.20, 5.55 „Jaunikliai“ 

(N-7).

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

čempionatas. A grupė. 
Šveicarija - Prancūzija.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

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

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

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

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.25 „Džesika Flečer“ (N-7).
21.15 Euromaxx.
21.45 Europos futbolo čem-

pionatas. B grupė. 
Rusija - Velsas. 

24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 ARTi. Porcelianas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Auginantiems savo 
kraštą.

8.15 „Denis 
Vaiduokliukas“.

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Mergelė Grožybėje“ 
(N-14).

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

(N-7).
2.30 „Akloji“.
2.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
4.55 „Širdele mano“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club 

(N-14).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Pasiuntiniai 2. 
Baidyklė“ (S).

0.55 „Nubusti Meksikoje“ 
(N-14).

2.20 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.10 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

12.30 „Arnas: 
riteris  
tamplierius“  
(N-7).

15.00 Kas paleido 
šunis?

15.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

16.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

16.30 „Kūlverstukas“.
18.00 „Svajonių

 kruizai“.
19.00 „Likimo 

ietis“ (N-7).
20.00, 23.20 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Ieškotojas“ (N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Kulkos virš 
Brodvėjaus“  
(N-7).

23.50 „Į Vakarus“ 
(N-7).

 21.15  Euromaxx 17.00  „Moterų daktaras“ 18.00  Info diena  16.00  „Automobiliai - 
  meno šedevrai“

 18.00  „Kaulai“  16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAbirželio 20 d. 

 TV Polonia
6.45 250 metų visuomeniniam Lenkijos teatrui. 
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Cafe Historia. 
8.25 Janka. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.35, 21.25 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Aš jums parodysiu!“ 15.20 
„Nuoskauda ir garbė“. 16.05 „Tėvas Mateušas“. 
16.25 „Širdies plakimas“. 17.25 Lenkija 1050. 
17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.45, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 18.55 Naszaarmia.pl. 
19.25 Planetos už Saulės. 19.55 „Laimės spal-
vos“. 20.25 Iki pasimatymo Krokuvoje. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 20.55 Kinija - galimybių 
šalis. 22.00 „Tėvas Mateušas“. 0.25 Verta 
kalbėti. 1.30 Prie Tatrų. 2.15 Janka. 3.00 Žinios. 
3.45 „Tėvas Mateušas“.  

 TV1000
6.10 „Ilgos sužadėtuvės“. 8.25 „Šeimos al-
bumas. Rugpjūtis“. 10.30 „Apalosa“. 12.30 
„Mergina vandenyje“. 14.25 „Nuo 5 iki 7. 
Įsimylėjėlių laikas“. 16.05 „Turistas“. 17.55 
„Ilgos sužadėtuvės“. 20.10 „Brangioji pakelei-
vė“. 22.10 „Gataka“ (N-7). 0.05 „V - tai Ven-
deta“. 2.15 „Apalosa“. 4.10 „Šeimos albumas. 
Rugpjūtis“. 

 DiscoVery 
6.10 Laukinių kalnų karaliai. 7.00 Mitų grio-
vėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05, 1.00 Aukso 
karštinė. 10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pavojin-
giausio darbo interviu. 14.30, 22.00, 3.40 
Nuogi ir išsigandę. 20.30 Kaip tai pagaminta. 
21.00, 2.50 Išgyventi su Edu Stafordu. 23.00, 
4.30 Bear Grilsas. Misija - išgyventi. 24.00, 
5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Aliaska: 
paskutinė riba. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05 Ne-
įtikėtini namai ant vandens. 10.00, 15.05 
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Neži-
noma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 16.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 22.00, 3.00 Mano namelis ant ratų. 
23.00, 4.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.00 Katės gelbėji-
mas. 7.25 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 8.15, 12.50, 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.00 Visa tiesa apie kates. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Žmonės ir liūtai. Vieno 
safario istorija. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šunų TV. 
20.10, 3.25 Grobuonių teritorija. 0.45 Rykliai. 

 sPorT1
 5.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
6.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
7.00, 12.00, 17.30, 23.00 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Septintosios rungtynės, jeigu prireiks. 
Šiandien. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 
2-as susitikimas. 11.30, 20.00, 1.30 Pasau-
lio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
14.00, 2.00 Angliškas biliardas. Europos čem-
pionatas. 1 d. 16.00, 4.00 ATP 250 Atlanta. 
John Isner - Ričardas Berankis. 20.30 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
21.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ -  
„Barcelona“. 3-čias susitikimas. 5.30 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 19.55 Futbolas. Copa America. Ketvirt-
finalis. 8.50 „Formulė-1“. Europos GP lenkty-
nės. 11.15 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Oslas. 13.20 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Stokholmas. 15.25 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionato ketvirtfinalis. 3.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 5.10 Boksas. 

 eurosPorT
6.15, 10.50, 22.10, 2.30 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. Italija. 6.45 Dviračių sportas. 
„Route du Sud“, Prancūzija. 7.30, 12.30, 0.45 
JAV futbolo lyga. 9.30, 10.40, 12.20, 0.35, 2.20 
Europos futbolo fanai. 9.40 Motosportas. „Le 
Mans 24 Hours“ lenktynės, Prancūzija. 14.00, 
1.15, 4.00 Tenisas. 22.00 Kovos dėl aukso. 
22.05, 0.30 Sporto naujienos. 23.15 Pasaulio 
čempionatas, Misano, italija. 23.45 Sporto 
linksmybės. 24.00 Jojimas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 2.05  „Kortų namelis“  18.00  Reporteris  18.45  Europos futbolo 
  čempionatas

 21.45  Europos futbolo 
  čempionatas

 0.55  „Visa menanti“ 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Taupome su 
Džeimiu. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 
Senoji animacija. 11.05 „Draskomos širdys“ 
(N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pa-
miršk mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Praeities šešėlis“ (N-7). 22.55 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 
11.00 Dviračio šou. 11.30, 15.15 KK2 (N-7). 
12.20 „Penktoji pavara“. 13.15 „Šventasis 
Rusijos karas“. 14.15 24 valandos (N-7). 
16.00, 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 
22.30 Info diena. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.00, 16.55 Naujienos. 
12.25, 18.55 Tegul kalba. 13.20 Tabletė. 13.55 
Kartu su visais. 14.50, 5.00 Mados nuos-
prendis. 15.50, 23.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 
Susituokime. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos lai-
kas.  21.00 Šiandien vakare. 23.15 Vakaras su 
Urgantu Sankt-Peterburge. 0.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.55 Naujienos. 11.35, 
14.30, 17.50, 19.35 Žinios. 11.55 Tyrimo paslaptys. 
15.00 „Granato skonis“. 18.15, 3.50 Tiesioginis 
eteris. 21.00 „Ne pora“. 0.55 „Slapta. Stalinui“. 

 Ren
7.55 Tinkama priemonė. 8.55 „Šeimos dramos“. 
10.50 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
11.50 „Mintransas“. 12.30 „Dar ne vakaras“. 13.30 
Čapman paslaptys. 14.30 „Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 15.25 Tinkama priemonė. 16.25 „Šei-
mos dramos“. 19.30 „Pantera“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 „Žmonija: ar turime mes ateitį?“ 
23.20 Rusiškas vairavimas. 0.10 „Pantera“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20 „Mas-
kva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 „Liki-
mo ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 
„Krasino gynyba 3“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.45 „Stepių vilkai“. 21.35 „Gastrolieriai“. 23.30 
Dienos apžvalga. 24.00 „Pilietė viršininkė. Tęsi-
nys“. 1.55 „Susitikimo vieta“. 3.05 „Pseudonimas 
„Albanas 4“. 5.00 Viskas bus gerai. 

 TV PolonIa
6.40, 17.30 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.05 
„Tėvas Mateušas“. 7.55, 18.55 Buvo, nepraėjo. 
8.25 „Rudojo Voro gauja“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 
15.25 Verta kalbėti. 16.30 Opolė 2016. 17.55, 
1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 19.25 Kaip 
jie veikia? Algoritmai. 19.55 „Laimės spal-
vos“. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.25 „Karo žaidi-
mai“. 1.10 Serockis vasarai. 2.15 „Rudojo Voro 
gauja“. 4.45 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Mergina vandenyje“. 8.10 „Gataka“. 10.00 
„Brangioji pakeleivė“. 11.50 „V - tai Vende-
ta“. 14.05 „Šeimos albumas. Rugpjūtis“. 16.10 
„Apalosa“. 18.10 „Mergina vandenyje“. 20.10 
„Rizikos riba“. 22.10 „Aš esu Semas“. 

  DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 
17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05, 22.00   Aukso 
karštinė. 10.55, 21.00 Sunkvežimių vairuotojai. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 13.35 Stori ir įsiutę: 
griausmas. 14.30 Gatvių lenktynės. 23.00  Pa-
vojingiausio darbo interviu. 24.00  Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 16.00 Neįtikėtini 
namai ant vandens. 10.00, 15.05 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00, 22.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00, 23.00, 2.00 Neįprastas maistas. 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Kerštas“.
11.00 TV serialas „Svotai“.
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
12.30 „Slibinų dresuotojai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

(N-7).
21.00 Sofos ekspertai (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Juokdarių 

vakarienė“ (N-14).
0.50 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
1.45 TV serialas „Kerštas“ 

(N-7).

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

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

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

9.50 Fantastinis 
nuotykių f. „Heraklis“ 
(N-7).

13.15 „Mažieji Tomas ir 
Džeris II“.

13.35 TV serialas 
„Svajonių princas“.

14.35 TV serialas „Juodieji 
meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. EURO 2016. 
Orai.

19.30 Bus visko.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. EURO 2016. 

Orai.
22.15 Vesternas 

„Išganymas“  
(N-14).

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

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

1.40 TV serialas 
„Alkatrazas“ (N-7).

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

marsupilamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“.
11.25 „Didysis Gregas“.
12.15 Gyvenimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai 3“.
17.35 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandieni.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo 

čempionatas.  
C grupė. Šiaurės 
Airija - Vokietija. 

20.55 Loterija „Keno Loto“.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija „Jėga“.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. D grupė. 
Kroatija - Ispanija. 
Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 „Mamona, arba 

Pinigų galia“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Muškietininkai 3“.
2.00 LRT radijo žinios.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 TV serialas „Tokia 

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Sutrikusi 

mafija“ (N-7).
23.30 Veiksmo trileris 

„Pagrobimas“ (N-14).
1.15 Mistinės istorijos.
2.05 „Kortų namelis“.
2.55 Kalbame ir rodome.
3.40 Pagalbos skambutis.
4.20 Farai (N-14).
4.45 Kalbame ir rodome.
5.30 Pričiupom! (N-7).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Reporteris.
7.25 Lietuva tiesiogiai.
7.35 Grilio skanėstai.
7.40 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“.
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“.
13.30 „Neprilygstamieji 

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

tiesiogiai. Orai.
18.45, 23.30 Grilio skanėstai.
18.50, 23.35 Ar žinai, kad...?
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.40 „Miškinis“ (N-7).
0.45 „Pėdsakas“ (N-7).
1.45 Reporteris.
2.35, 4.50 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.20 „Pėdsakas“ (N-7).
4.00, 5.35 „Tigrų sala“.
4.20, 5.55 „Jaunikliai“ (N-7).

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

pionatas. B grupė. 
Slovakija - Anglija.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

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

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

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

kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. C grupė. 
Ukraina - Lenkija. 

20.55 „Džesika Flečer“.
21.45 Europos futbolo čem-

pionatas. D grupė. 
Čekija - Turkija. 

24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
3.45 „Neskubėk gyventi“.
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birželio 21 d. 

 18.00  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 16.00  „Daktaras 
  Hausas“ 

 11.35  „Didingasis 
  amžius“

 AnimAl PlAnet
6.36 Katės gelbėjimas. 7.25, 11.00 Visa tiesa 
apie kates. 8.15, 12.50 Šunų TV. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Grobuonių teritorija. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Nesutramdomas atkūrimas. 20.10, 3.25 
Krokodilai laukinėje gamtoje. 0.45 Kraugerės 
katės. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 3-čias 
susitikimas. Vakar. 8.00, 20.00 „M1 Iššūkis“. 
Rusijos „Red Devil“ - Prancūzija. Kovinis 
sportas. 9.00, 21.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barce-
lona“. 2-as susitikimas. 11.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio taurė 12.00, 23.00 KOK 
World series. Bušido kovos. Alytus. 14.00, 
1.15 Angliškas biliardas. Europos čempio-
natas. 2 d. 16.00, 4.00 ATP 250 Montpellier. 
Vyrų tenisas. Richard Gasquet - Gael Monfils. 
Finalas. 3.00 Čempionai LT. „Bizea“ Kupiškio 
triatlonas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirt-
finalis. 11.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Real“. 12.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Manchester 
City“. 14.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Atletico“ - „Bayern“. 16.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“. 18.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Atleti-
co“. 21.30 „Formulė-1“. Europos GP lenktynės. 
0.15 Futbolas. Copa America. Ketvirtfinalis. 
3.55 Futbolas. Copa America. Pusfinalis. Tie-
sioginė transliacija. 

 euroSPort
6.00, 23.00, 2.30 Motosportas. „Le Mans 24 
Hours“ lenktynės, Prancūzija. 7.00, 22.00 Mo-
tosportas. Pasaulio čempionatas. Italija. 8.30 
Dviračių sportas. „Route du Sud“, Prancūzija. 
9.30, 12.20, 0.35, 2.20 Europos futbolo fanai. 
9.40, 13.00, 0.45, 4.00 Tenisas. 11.00, 12.30, 
24.00, 3.30 JAV futbolo lyga. 21.55, 0.30 Sporto 
naujienos. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Sostinės keksiukai.
8.15 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“.
15.30 „Ekspertė Džordan“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“ 
(N-14).

23.05 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.00 „Karadajus“ (N-7).
1.50 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.35 „Akloji“.
3.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
4.55 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club 

(N-14).
22.00 „Mechanikas“ 

(N-14).
23.50 „Karo istorijos“ 

(N-14).
1.35 „Moderni šeima“ 

(N-7).
2.20 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
3.10 „Kingas ir Maksvel“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Kas paleido 

šunis?
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Į Vakarus“ 

(N-7).
13.15 „Svajonių 

kruizai“.
14.15 „Likimo 

ietis“(N-7).
15.15 „Šimtas 

pasaulio  
stebuklų“.

16.15 „Anapus“ 
(N-7).

18.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

18.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

19.00 „Už išlikimo 
ribų“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

22.40 Balticum TV 
žinios.

21.30 „Lelijos“ (N-7).
23.10 „Ieškotojas“ 

(N-7).
0.10 „Likimo ietis“ 

(N-7).

„mecHAniKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn.

Arturas Bišopas - mechanikas. Geriausias žudikas, besilaikantis griežtų 
taisyklių ir gebantis pašalinti auką nepalikdamas pėdsakų. Tokioje srityje 
klysti negalima, o Bišopas tai sugeba puikiai. Tačiau po artimo draugo 
Hario nužudymo jis nusprendžia viską išsiaiškinti. Kita jo užduotis - nu-
dėti draugo žudikus.

tV6
22.00

„SutriKuSi mAFiJA“
komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Harold Ramis.
Vaidina: Robert De Niro, 
Billy Crystal, Lisa Kudrow.

Kalėjimo prižiūrėtojai yra labai 
sunerimę dėl mafijos boso Polo 
Vičio keisto elgesio. Jau greitai 
garsiausias Niujorko nusikaltėlis 
turėtų išeiti į laisvę, tačiau jis pats 
tuo visai nesidžiaugia. BtV

21.30

„JuoKDAriŲ VAKArienĖ“
komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Jay Roach.
Vaidina: Steve Carell, Paul 
Rudd, Zach Galifianakis.

Filmas apie ambicingą finansų eks-
pertą, kurį žadama paaukštinti, jeigu 
į specialią turtuolių vakarienę atsives 
visišką idiotą. Varžybas laimės tas ap-
sukruolis, kurio pakviestas svečias pa-
sirodo kaip didžiausias kvailys.tV3

22.30

„PrAeitieS ŠeŠĖliS“
melodrama. Vokietija. 2000.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Tanja Wedhorn, Daniel 
Morgenroth, Andre Dietrich.

Henris Brauningas gauna pasiūlymą 
tapti vienos Anglijos internatinės 
mokyklos direktoriumi. Mokyk los 
valdybos nariai - Sesilė ir jos sūnus 
Filipas - gerbiami verslininkai, rožių 
sodų savininkai. Henris nuo vaikys-
tės myli Filipo sužadėtinę Šarlotę... tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“ 

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

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

(N-7).
10.00 „Kerštas“ (N-7).
11.00 „Svotai“ (N-7).
12.00 Sofos ekspertai (N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 Opiumas liaudžiai 

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

„Mirties prabudimas“ 
(N-14).

0.15 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

1.15 „Mažylė Houp“ 
(N-7).

1.45 „Kerštas“ (N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris II“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu 
(N-7).

12.45 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

13.15 „Rožinė pantera“.
13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
EURO 2016.

19.30 Bus visko.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. 

EURO 2016.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Ugnies siena“ 
(N-7).

0.25 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

2.00 „Alkatrazas“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
12.15 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
17.35 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo 

čempionatas. F 
grupė. Portugalija - 
Vengrija. Tiesioginė 
transliacija iš Liono.

20.55 Loterija „Keno Loto“.
21.00 Panorama.
21.40 Loterija „Jėga“.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. E grupė. 
Švedija - Belgija. 
Tiesioginė transliacija 
iš Nicos. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

24.00 „Mamona, arba 
Pinigų galia“ (N-14).

1.00 LRT radijo žinios.

Trečiadienis

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Taupome su Džei-
miu. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Praeities šešėlis“ (N-7). 13.00 
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Tau-
pome su Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 
18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Erškė-
čių paukščiai“ (N-7). 23.10 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.50 Tegul kalba. 
13.15 Tabletė. 13.50 Kartu su visais. 14.50, 4.25 
Mados nuosprendis. 15.55, 23.45 Vyriška/Mo-
teriška. 17.45 Susituokime. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 „Praktika“. 23.05 Vakaras su 
Urgantu Sankt-Peterburge. 1.05 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“. 
18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Ne pora“. 
23.50 „Specialusis korespondentas“. 1.50 „Pir-
mosios keturios valandos“.  

 Ren
7.50 Tinkama priemonė. 8.50 „Šeimos dramos“. 
10.45 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.40 
„Dar ne vakaras“. 12.35 Čapman paslaptys. 13.35 
„Mintransas“. 14.20 „Fantastika po grifu „Slaptai“. 
15.20 „Laimingos „Lydekos“ kapitonas“. 17.20 
„Šeimos dramos“. 18.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 19.25 „Pantera“. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.25 „Bresto tvirtovė“. 0.25 „Pantera“.  

 18.45  Europos futbolo
           čempionatas

 21.00   Opiumas liaudžiai  11.50    Su cinkeliu

 

„aPIPlĖŠIMaS BeIKeRIo GaTVĖje“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore.

Prabangaus Londono viešnamio šeimininkė svetingai priima savo lan-
kytojus. Jie čia atsiduoda pražūtingoms aistroms, naiviai tikėdami, kad jų 
paslaptys bus kruopščiai saugomos. Jos tikrai saugomos - banko seife 
apsukrioji „madam“ jau sukaupė visą erotinių nuotraukų galeriją, kurią 
galės bet kada panaudoti kaip šantažo priemonę.

rekomenduoja

TV6
22.00

„PeRSKaITYK IR SUDeGInK“
komedija. JAV, Jungtinė Karalystė,
Prancūzija.  2008.
Režisieriai: Ethan Coen, Joel Coen. 
Vaidina: George Clooney, 
Frances McDormand, 
John Malkovich.

CŽV agentas Osbornas Koksas 
pašalinamas iš tarnybos. Tai suži-
nojusi Osborno žmona Keitė nu-
sprendžia su juo skirtis. Tuo metu 
Osbornas pradeda rašyti prisimi-
nimų knygą ir joje be užuolankų 
dėsto visas darbo slaptojoje tar-
nyboje smulkmenas.

„MIRTIeS PRaBUDIMaS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 
2004.
Režisierius: Philippe Martinez.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Simon Yam, Philip Tan.

Benas Arčeris - daugybę metų 
nusikaltimais vertęsis vyras. Beno 
žmona yra socialinė darbuotoja, 
padedanti Amerikoje įsitvirtinti 
nelegaliems imigrantams iš Kinijos. 
Kartą ji susipažįsta su mergaite Kim 
ir nusprendžia ją priglausti savo na-
muose. Deja, šis geraširdiškas ges-
tas pražudo Sintiją - ją nušauna...

 „UGnIeS SIena“
kriminalinis trileris. Australija,
JAV. 2006.
Režisierius: Richard Loncraine.
Vaidina: Harrison Ford, Virginia 
Madsen, Robert Forster.

Kompiuterių apsaugos specialis-
tas Džekas Stenfildas dirba Sietle 
įsikūrusiame banke. Tačiau vieną 
dieną nusikaltėliai, norėdami iš-
gauti slaptus kodus, įkaitais paima 
jo šeimą. Džekas pasielgia netradi-
ciškai ir pasipriešina...

BTV
21.30

TV3
22.30

lnK
22.15
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro
sugrįžimas (N-7).

8.15 „44-as skyrius“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro
sugrįžimas (N-7).

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

14.35 „Muchtaro 
sugrįžimas (N-7).

15.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro
sugrįžimas (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ 

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

(N-7).
21.00 Farai. (N-14). 

Realybės šou.
21.30 Kriminalinė komedija 

„Perskaityk ir  
sudegink“ (N-14).

23.20 Komedija „Sutrikusi 
mafija“ (N-7).

1.10 Mistinės istorijos 
(N-7).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Reporteris.
7.25 Lietuva tiesiogiai.
7.35 Grilio skanėstai.
7.40 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.45, 23.30 

Grilio skanėstai.
18.50, 23.35 

Ar žinai, kad...?
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija 
(N-7).

22.30 Reporteris.
23.40 „Miškinis“ (N-7).
0.45 „Pėdsakas“ (N-7).

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

pio natas. C grupė. 
Šiaurės Airija - Vokietija.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

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

Luokė. 1 d.
13.15 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
14.05 „Kaip atsiranda 

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

kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. F grupė. 
Islandija - Austrija. 
Tiesioginė transliacija 
iš Sen Deni.

20.55 „Džesika Flečer“ (N-7).
21.45 Europos futbolo čem -

pionatas. E grupė.  
Italija - Airija. Tiesio-
ginė transliacija iš Lilio.

24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Sostinės keksiukai.
8.15 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

(N-7).
13.25 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio ž

mogžudystės VII. 
Kalėdų vaiduokliai“ 
(N-14).

23.05 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
2.30 „Akloji“.
2.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Adrenalinas 

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

rungtynės. Utenos 
„Utenis“ - Jonavos 
„Lietava“. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club 

(N-14).
22.00 „Apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“ 
(N-14).

0.15 „Klajūnas“ 
(N-14).

2.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.05 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

10.30 „Lelijos“ 
(N-7).

11.40 „Linksmuolis 
Baris ir disko  
kirminai“.

13.10 „Nefritinio 
skorpiono  
prakeikimas“.

15.05 „Prancūziška 
apgaulė“.

17.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Lelijos“ 
(N-7).

0.25 „Virtuvė“ 
(N-7).

TV PROGRAMAbirželio 22 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo 
vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 2“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.45 „Stepių vilkai“. 21.35 
„Gastrolieriai“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 
„Holokaustas - klijai tapetams?“ 1.20 „Pilietė 
viršininkė. Tęsinys“. 3.15 „Susitikimo vieta“. 
4.25 „Pseudonimas „Albanas 4“. 

 TV PoloNia
6.40, 16.15 Vilnoteka. 7.05 „Tėvas Mateušas“. 
8.05 Istorijos aktualijos. 8.25, 2.15 Saulės ietis. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.40 „Karo žaidi-
mai“. 17.25 Mano paslaptys. J.Baranska. 17.55, 
1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.25 
Lenkija su Miodeku. 18.55 Giminės saga. 19.25 
Zondas 2. 19.55 „Laimės spalvos“. 20.25 Kultū-
ros informacija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 Paradoksas. 0.25 Goleco 
orkestras bisui. 1.30 Notacijos.

 TV1000
8.05, 3.55 „Aš esu Semas“. 10.25 „Rizikos riba“. 
12.20 „Calvary“. 14.05 „Gataka“. 16.00 „Brangioji 
pakeleivė“. 17.50 „V - tai Vendeta“. 20.10 „Auksi-
nis kompasas“. 22.10 „Profesionalai“ (N-14). 0.15 
„Dogtauno ekstremalai“. 2.10 „Rizikos riba“.

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Prasti inžinierių sprendimai. 14.30 
Didžiosios mašinos. 21.00, 2.50 Stori ir įsiutę: 
griausmas. 22.00, 3.40 Laukinės vairuotojų gen-
tys. 23.00, 4.30 Dyzelinio pasaulio broliai. 24.00, 
5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Misija - išgyventi.  

 TraVel
6.00, 12.00, Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.05, 16.00 Neįtikėtini namai 
ant vandens. 10.00, 15.05 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Kelionė aplink 
pasaulį. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Visa tiesa apie kates. 8.15, 12.50 
Nesutramdomas atkūrimas. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10, 3.25 Krokodilai laukinėje gamtoje. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Kaimo veterinaras. 0.45 Užpultasis. 

 sPorT1
6.00, 17.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Septin-
tosios rungtynės, jeigu prireiks. 8.00 Šiuolaiki-
nės penkiakovės pasaulio taurė. 9.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos Apžvalga. 
9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Madrido „Real“ - „Barcelona“. 3-čias susitiki-
mas. 11.30, 17.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 12.00, 4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Heracles“ - „AFC Ajax“. 14.00, 2.00 Angliškas 
biliardas. 16.00 Čempionai LT. „Bizea“ Kupiškio 
triatlonas. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasau-
lio taurė. Maskvos etapas. Premjera. 21.00 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga. 
Premjera. 21.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ 
- „Barcelona“. 4-as susitikimas, jeigu prireiks. 
23.30 KOK World series. Bušido kovos. Vilnius. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 21.25 Futbolas. Copa America. Pusfi-
nalis. 8.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
pusfinalis. 13.15 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionato finalas. 15.30 Krepšinis. Eurolygos 
pusfinalis. CSKA - „Lokomotiv Kuban“. 17.40 
Krepšinis. Eurolygos pusfinalis. „Fenerbahce 
Ulker“ - „Laboral Kutxa“. 20.00 Golfas. Eu-
ropos turo savaitės apžvalga. 20.25 „Formu-
lė-1“. Europos GP lenktynių apžvalga. 23.15 
Futbolas. Copa America. Ketvirtfinalis. 2.55 
Futbolas. Copa America. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 

 eurosPorT
6.00 JAV futbolo lyga. 7.00, 11.00 Motospor-
tas. „Le Mans 24 Hours“ lenktynės, Prancū-
zija. 8.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
Italija. 9.30, 12.30, 1.05, 2.20 Europos futbolo 
fanai. 9.40, 12.40, 1.15, 4.00 Tenisas. 12.00 
JAV futbolo lyga. 21.55, 1.00 Sporto naujienos. 
22.00, 2.30 Angliškas biliardas. Ryga, Latvija. 
24.00 Fechtavimasis. Europos čempionatas 
Torunėje, Lenkijoje.

 21.45  Europos futbolo 
    čempionatas

 13.30   „Neprilygstamieji 
    gyvūnai“

 16.55   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 18.00   Kas paleido šunis? 12.30  „Moderni šeima“ 15.30   „Ekspertė 
    Džordan“
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 11.20   „Prokurorų 
     patikrinimas“ 

 18.50  Grilio skanėstai  14.05   „Kaip atsiranda 
   daiktai 11“

 13.10  Klauskite daktaro 0.20  „Judantis objektas“ 19.30  „Rezidentai“

 TV8
6.25 TV Pagalba (N-7). 8.10 Taupome su 
Džeimiu. 9.15 Teletabiai. 9.50 Senoji animacija. 
10.50 „Erškėčių paukščiai“ (N-7). 13.00 „Lau-
kinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Tau-
pome su Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 
18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Ir vėl 
šešiolikos“ (N-7). 23.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 0.10 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55 
Naujienos. 6.35 animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.50 Tegul kalba. 
13.15 Tabletė. 13.50 Kartu su visais. 14.50, 4.05 
Mados nuosprendis. 15.55, 23.20 Vyriška/Moteriš-
ka. 17.45 Susituokime. 20.00 Laikas. 20.40 „Prak-
tika“. 23.10 Vakaras su Urgantu Sankt-Peterburge. 
0.40 Nakties naujienos. 0.55 „Kubanės kazokai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“. 
18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Ne pora“. 
22.55 „Dvikova“. 0.55 Maskvos tarptautinio 
kino festivalio atidarymas. 2.15 Bresto tvirtovė. 

 Ren
8.05 Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 
10.45 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.40 
Sąžiningas remontas. 12.30 „Dar ne vakaras“. 
13.25 Čapman paslaptys. 14.25, 0.55 „Fantastika 
po grifu „Slaptai“. 15.25 Tinkama priemonė. 18.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 19.30 „Pante-
ra“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 23.20 „V ir M“. 0.10 „Pantera“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo 
vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 3“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.45 „Stepių vilkai“. 21.35 
„Gastrolieriai“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 
„Pilietė viršininkė. Tęsinys“. 1.55 „Susitikimo 
vieta“. 3.05 „Pseudonimas „Albanas 4“. 

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
8.00 Koptai. 8.30 „Apie dvejetą tokių, kurie 
pavogė mėnulį“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 Valanda 
V. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 Paradoksas. 
16.20 Rytų studija. 16.50 Goleco orkestras 
bisui. 17.50 Kabaretų TOP, arba kabaretų dai-
nos. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Okrasa laužo 
taisykles. 19.25 Zondas 2. 20.25 „Drakono Polo 
nuotykiai“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.25 „Gražuolė“. 2.00 Miško bičiuliai. 
2.15 „Apie dvejetą tokių, kurie pavogė mėnulį“. 

 TV1000
6.10 „Calvary“. 8.10 „Profesionalai“ (N-14). 10.15 
„Auksinis kompasas“. 12.15 „Dogtauno ekstrema-
lai“. 14.10 „Aš esu Semas“. 16.30 „Rizikos riba“. 
18.25 „Calvary“. 20.10 „Mis slaptoji agentė 2. Gin-
kluota ir žavinga“. 22.10 „Norėčiau būti čia“. 0.10 
„Hipnotizuotojas“. 2.15 „Auksinis kompasas“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžio-
tojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05, 13.35 Aukso karštinė. 
10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 21.00, 2.50 Turtai pakelėse. 22.00, 3.40 
Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto 
karai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 16.00 Mano name-
lis ant ratų. 10.00, 15.05 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“ 

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

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

(N-7).
10.00 „Kerštas“ (N-7).
11.00 „Svotai“ (N-7).
12.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

12.30 „Slibinų dresuotojai“ 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Fantastinis trileris 

„Juros periodo 
ataka“ (N-14).

0.15 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

1.15 „Mažylė Houp“ (N-7).
1.45 „Kerštas“ (N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas

ir Džeris II“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu 
(N-7).

12.45 „Mažieji Tomas
ir Džeris II“.

13.15 „Rožinė pantera“.
13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
EURO 2016.

19.30 Bus visko.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. 

EURO 2016.
22.15 Veiksmo trileris 

„Didysis sprogimas“ 
(N-14).

0.20 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.10 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.55 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

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

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
12.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, 

Lietuva.
15.45 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 

Finalas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Kryžiuočiai“ 

(N-14).
1.10 Trumposios žinios.
1.15 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
3.05 Klauskite daktaro.
3.50 Kas ir kodėl?
4.15 Gyvenimas.
5.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 „44-as skyrius“ 

(N-7).
9.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.20 „Tokia tarnyba“ (N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Muchtaro

sugrįžimas“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Nuotykių f. 

„Paslaptingoji sala“ 
(N-14).

23.30 Kriminalinė komedija 
„Perskaityk ir  
sudegink“ (N-14).

1.20 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.10 „Kortų namelis“ 
(N-14).

6.29 TV parduotuvė.
6.45 Reporteris.
7.35 Grilio skanėstai.
7.40 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
18.00, 22.30 

Reporteris.  
Lietuva tiesiogiai.

18.50 Grilio skanėstai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Marionečių šokiai“ 

(N-7).
23.35 Grilio skanėstai.
23.40 „Miškinis“ (N-7).
0.45, 3.20 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.45 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
2.35, 4.50 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

čempionatas. F 
grupė. Portugalija - 
Vengrija.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

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

Luokė. 2 d.
13.15 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
14.05 „Kaip atsiranda 

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

kitaip“.
18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
19.40 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer“ 

(N-7).
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. „Mūsų 
nedaug“ (N-14).

0.05 „Benai, plaukiam 
į Nidą 2015“.
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 23.45   „Biplan“ koncertas 17.00  „Kobra 11“ 14.30  „CSI. Niujorkas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Sostinės keksiukai.
8.15 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. 

Saulėgrąža“ (N-7).
23.55 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

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

(N-7).
2.25 „Akloji“.
2.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club 

(N-14).
22.00 „Džekas Ryčeris“ 

(N-14).
0.40 „Nusikaltėlių 

gyvenimas“  
(N-14).

2.25 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.15 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Hasta la vista“ 
(N-7).

13.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

14.00 „Už išlikimo 
ribų“.

15.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

16.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

17.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

18.45 „Lelijos“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

21.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 Jūros šventė 2015: 
„Rebelheart“  
koncertas.

23.45 Jūros šventė 2015: 
„Biplan“ koncertas.

 AnimAl PlAnet
6.13, 8.15, 12.50 Kaimo veterinaras. 6.36 Katės 
gelbėjimas. 7.25, 11.00 Visa tiesa apie kates. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bon-
dai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Krokodilai laukinėje gamtoje. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 20.10, 
3.25 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 0.45 
Pabaisos manyje. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 4-as susi-
tikimas, jeigu prireiks. Vakar. 8.00 Motosportas. 
Spidvėjus. Lenkijos etapo apžvalga. 9.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Penktosios rungtynės. 
2016-06-14. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 12.00, 0.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Vilnius. 14.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Trečiosios rungtynės. 2016-06-09. 16.00 ATP 
250 Gstaad. Vyrų tenisas. David Goffin - Dominic 
Thiem. Finalas. 20.00 Čempionai.LT „Žemaitijos 
ralis - 2016“. Premjera. 21.00 Šventinis koncertas. 
„Golden disco“. 2.30 „M1 Iššūkis“. Rusijos „Red 
Devil“ - Prancūzija. Kovinis sportas. 3.30 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Penktosios rungtynės.  

 ViASAt SPort BAltic
6.00 „Formulė-1“. Europos GP lenktynių apž-
valga. 7.00, 17.35 Futbolas. Copa America. 
Pusfinalis. 10.40 „Trans World Sport“ žurna-
las. 11.40 Futbolas. Anglijos premier lygos 
žurnalas. 12.10 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 12.40 Krepšinis. Eurolyga. Mačas dėl 
3 vietos. 14.40 Krepšinis. Eurolygos finalas. 
21.15 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 
24.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Stok-
holmas. 2.05 Dviračiai. BMX pasaulio čem-
pionatas. 5.30 Futbolas. UEFA Europos lygos 
finalas. „Liverpool“ - „Sevilla“. 

 euroSPort
6.00, 22.00, 2.30 Angliškas biliardas. Ryga, 
Latvija. 7.30 Dviračių sportas. „Route du Sud“, 
Prancūzija. 8.30 Motosportas. „Le Mans 24 
Hours“ lenktynės, Prancūzija. 9.30, 12.20 Eu-
ropos futbolo fanai. 9.40, 12.30, 0.30, 4.00 
Tenisas. 11.00 JAV futbolo lyga. 21.55, 0.25 
Sporto naujienos.

 

„JuroS PerioDo AtAKA“
Fantastinis trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Anthony Fankhauser.
Vaidina: Gary Stretch, Corin Nemec, Vernon Wells.

Grįžtant iš karinės ekspedicijos sugenda karininkų sraigtasparnis. Jie 
staiga atsiduria tankiose Pietų Amerikos džiunglėse. Kai kurie ekipažo 
nariai sužeisti, bet nuotykis dar toli gražu nebaigtas. Ši tropinė oazė yra 
priešistorinių dinozaurų prieglobstis. Svetimoje teritorijoje atsidūrę kariai 
susidurs su neįtikėtinais grobuonimis iš tolimos praeities.

tV3
22.30

rekomenduoja

„PASlAPtinGoJi SAlA“
nuotykių Filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Mark Sheppard.
Vaidina: Gina Holden, Lochlyn 
Munro, Pruitt Taylor Vince.

Pagal to paties pavadinimo Žiulio 
Verno romaną. Grupė žmonių ke-
liauja oro balionu ir atsiduria negy-
venamoje saloje. Kartu su jais ten 
pat patenka ir dvi keliautojos iš šių 
laikų, pasiklydusios erdvėje ir laike.

„DiDYSiS SProGimAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Tony Krantz.
Vaidina: Antonio Banderas,
Thomas Kretschmann.

Nedas Kruzas yra privatus seklys. 
Jis bando surasti Leksę Persimon. 
Uždaro būdo, ekscentriškas milijar-
dierius Saimonas Kestralas apsėstas 
minties surasti vadinamąją dievišką-
ją dalelę, jis bando atkurti situaciją, 
kokia buvo prieš atsirandant visatai.

„DŽeKAS rYČeriS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Christopher McQuarrie.
Vaidina: Tom Cruise, Rosamund
Pike, Richard Jenkins.

Ramiame Pensilvanijos mieste nu-
aidi 6 šūviai, 5 žmonės nužudyti. 
Policija greitai aptinka įtariamąjį - 
buvusį armijos snaiperį Džeimsą 
Barą. Tik ar šis patyręs snaiperis 
galėjo vieną šūvį prašauti?tV6

22.00

lnK
22.15

BtV
21.30
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Kinas

Lietuvos kino centras - 
tarp Europos kino apdovanojimų globėjų

Parengta pagal Eltos inf.

Faktai apie europos  
kino apdovanojimus

l Europos kino apdovanojimus nuo 1998 m. rengia 
Europos kino akademija.

l Tradiciškai pirmąjį gruodžio šeštadienį vyksiančioje cere-
monijoje pagerbiami geriausi metų Europos kino darbai ir 
kūrėjai 22 kategorijose.

l Apdovanojimų transliacija kasmet pasiekia žiūrovus iš 30 
Europos šalių, o apdovanojimų atgarsiai - spaudos pusla-
pius visose Europos šalyse.

l Iki šiol Europos kino apdovanojimams mūsų kūrėjų dar-
bai buvo nominuoti tris kartus: 1992 m. - Šarūno Barto „Trys 
dienos“, 1993 m. - Audriaus Stonio „Neregių žemė“ (pas-
tarasis apdovanojimą ir laimėjo),  2005 m. - Arūno Matelio 
„Prieš parskrendant į Žemę“.

l Šiemet režisierių Giedrės Žickytės ir Maitės Alberdi 
(Maite Alberdi) trumpametražis dokumentinis filmas „Čia aš 
tik svečias“ (Lietuva, Čilė, Danija) Krokuvos dokumentinių 
filmų festivalyje laimėjo ir nominaciją 29-ųjų Europos kino 
apdovanojimų trumpametražių filmų kategorijoje. Geriausio 
trumpametražio filmo nominacija įsteigta 1998 m. bendra-
darbiaujant su 15 tarptautinių kino festivalių visoje Europoje.

l Kiekviename festivalyje tarptautinė žiuri atrenka po vieną 
filmą, kuris automatiškai tampa nominantu geriausio trumpa-
metražio filmo kategorijoje Europos kino apdovanojimuose.

l Europos kino akademijai priklauso per 3000 narių, tarp 
jų - 16 kino profesionalų iš Lietuvos. Europos kino akademijos 
nariai balsuoja ir renka apdovanojimų nominantus ir laureatus.

Režisierė Giedrė Žickytė savo 
dokumentiniais filmais garsina Lietuvą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kartu su Europos šalių kino institu-
tais, regioniniais fondais ir kitomis kino 
organizacijomis LKC prisidės prie euro-
pietiško kino pozicijų stiprinimo.

„Lietuvos kino centrui yra gar-
bė būti vienu Europos kino apdo-
vanojimų globėjų. Reprezentuodami 
nedidelę kino bendruomenę, tačiau 
turinčią gilias menines tradicijas bei 
patirtį kuriant filmus kartu su kitų 
Europos šalių kūrėjais, manome, 
kad būtina prisidėti prie europietiš-
ko kino puoselėjimo iniciatyvų“, - 
sakė Lietuvos kino centro direkto-
rius Rolandas Kvietkauskas.

Rolandas Kvietkauskas sako, jog 
Lietuvai garbė būti tarp Europos 
kino apdovanojimų globėjų

Stasio Žumbio nuotr.

Lietuvos kino centras (LKC) tapo vienu iš 
prestižinių Europos kino apdovanojimų 
globėjų. Šie apdovanojimai vyks gruodžio 
10 d. šių metų Europos kultūros sostinėje 
Vroclave (Lenkija).
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„O, ne!  
O, taip!“

Komedija sukurta pagal australų reži-
sieriaus Džošo Losono (Josh Lawson) sce-
narijų filmui „Little Death“, kuris susilaukė 
žiūrovų pripažinimo ir karštų įvertinimų 
visame pasaulyje.

Iš pirmo žvilgsnio, visų mūsų gyvenimai 
labai panašūs. Mes gyvename panašiuose 
namuose, naudojamės tais pačiais išmaniai-

siais telefonais, dalijamės tomis pačiomis 
naujienomis tuose pačiuose socialiniuose 
tinkluose... Vienintelė paslaptis, kuri mums 
dar liko - tai, kas vyksta už mūsų miegamo-
jo durų. Būtent dėl to naujos komedijos „O, 
ne! O, taip!“ kūrėjai pravers duris į jūsų 
kaimynų ir draugų miegamuosius jau šių 
metų vidurvasarį. Patikėkite, jūs juoksitės, 

stebėsitės, vėl juoksitės ir... negalėsite pa-
tikėti, kokiems dalykams žmonės ryžtasi 
dėl pačio didžiausio malonumo - siekdami 
patirti meilės kulminaciją - didįjį O!

Komedijos centre - penkių labai skir-
tingų porų santykiai. Jonas ir Ieva - tiesiog 
svajonių pora, tačiau Jonas vis nepasiperša 
Ievai, o Ieva turi labai neįprastą troškimą... 
Aistra tarp Rimanto ir Dalios jau senokai 
išblėso, bet poros psichologas pasiūlė labai 
intriguojantį žaidimą, kuris aukštyn kojomis 
apvers jų gyvenimą... Tomas ir Viktorija 
niekaip negali susilaukti vaikų, o Viktorija 
lovoje visiškai nepatiria malonumo, kol vie-
ną dieną ją neįprastai sujaudina dar nema-
tyta Tomo reakcija... Algimantas ir Nijolė 
kartu jau ne vieną dešimtmetį. Bėda tik, 
kad kiekviena diena drauge vis labiau pri-
mena pragarą... Koks vaistas kiekvieną 
„ne“ gali paversti „taip“? Ir pagaliau Mo-
nika ir Simas - nauja pora, kuri ką tik susi-
pažino per atstumą... Kokie išbandymai lau-
kia jų? Kuri iš porų atsidurs ant skyrybų 
slenksčio, o kuri sumainys žiedus?

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
10.50, 13.10, 14.50, 17.10, 18.30, 19.30, 20.50, 21.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 10.40, 
13.50, 18 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
11.30, 16.10 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 11.10, 
13.30, 15.50, 18.10 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 12.30 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-23 d. 12.50, 15.15, 17.50, 20.40 val.
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 13, 
15.25, 18.20, 21.20 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 13.20, 18.45, 21.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 17-23 d. 10.30, 16, 20.20 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 16, 
18.40, 21.10 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 17-23 d. 15.20 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 17-23 d. 12.40 val.
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 20.30 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
17-23 d. 11 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Suomija, V) - 17-23 d. 10.20 val. 
(vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
11, 12.20, 13.50, 14.40, 16.10, 17, 18.30, 19.30, 20.50, 
21.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 11.20, 15.45 val.

„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
13.30, 18 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 11.30, 
14, 16.30, 19, 21.40 val.
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 12, 
15.10, 18.10, 21.10 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-23 d. 13.50, 16.25, 19, 21.40 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 17-23 d. 11.10, 16, 21.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 13.15, 18.45 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 11.30, 16, 20.40 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 13.40, 18.20 val.
„iksmenai, Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 17-23 d. 20.20 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
17-23 d. 13.20 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 17-23 d. 15.30 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 17-23 d. 11.10 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 17-23 d. 18.10 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-23 d. 11 val. (vasaros akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Mattas shepardas yra mano draugas“ 
(dokumentinis f., JAV, Marokas, Šveicarija) - 17, 20 d. 17 val.
„Aš ir ji“ (romantinė komedija, Italija) - 17 d. 19.30 val.
„Šeimyninės trumpikės“ (trumpametražiai f., Švedija, 
Belgija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija) - 17 d. 
21.30 val.
„Mano vaikas kitoks“ (dokumentinis f., Lenkija) - 
18 d. 16 val.
„Merginų gauja“ (drama, Prancūzija) - 18 d. 18 val.
„Jos trumpikės“ (trumpametražiai f., Jungtinė Karalystė, 
Kanada, Austalija, Portugalija, Pranūzija, Vokietija, Kosta 
Rika) - 18 d. 20.15 val.

„niekada nešluostyk ašarų be pirštinių“ (drama, 
Švedija) - 19 d. 15 val.
„Vasara“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 19 d. 18.10 val.
„Jo trumpikės“ (trumpametražiai f., Nyderlandai, 
Danija, Prancūzija, Vokietija, Belgija, Kanada, Dominikos 
Respublika) - 19 d. 20.20 val.
„Katinas“ (drama, Austrija) - 20 d. 18.45 val.
„sumestos trumpikės“ (trumpametražiai f., Belgija, 
Jungtinė Karalystė, JAV, Prancūzija, Ispanija, Kinija, Italija, 
Kanada) - 20 d. 21.15 val.
„Paslėpta“ (drama, Ispanija) - 21 d. 17 val.
„noriu su tavim miegoti“ (dokumentinis f., Italija) - 
21 d. 18.50 val.
„išaugtos trumpikės“ (trumpametražiai f., Norvegija, 
Prancūzija, Nyderlandai, Austrija) - 21 d. 20.25 val.
„Hitchcockas/Trufaut“ (Prancūzija, Jungtinės 
Valstijos) - 23 d. 17 val.
„Šuns širdis“ (Jungtinės Valstijos) - 23 d. 19 val.
„Viskas dėl šou“ (Islandija, Jungtinė Karalystė) - 23 d. 
21 val.

MulTiKinO OZAs
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-21, 
23 d. 11.30, 14, 16.30, 18, 19, 20.30, 21.30, 22 val. 22 d. 
11.30, 13.45, 16.15, 17, 18.30, 19.30, 21, 21.45 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17, 19-21, 
23 d. 13.45 val. 18 d. 13.30 val. 22 d. 11.15, 13.30 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-21, 23 d. 10, 
12.30, 15 val. 22 d. 10, 15 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17, 19-21, 23 d. 13.15, 16, 18.45, 
21.45 val. 18 d. 13.15, 15.45, 18.45, 21.45 val.  
22 d. 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 17-21, 23 d. 12, 17.15, 20 val.  
22 d. 13.15, 17.15, 20 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-21, 23 d. 12.15, 15.15, 18.30, 21.15 val.  
22 d. 12.15, 16, 18.30, 21.15 val.
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
17-21, 23 d. 16, 19, 21.30 val. 22 d. 13.15, 19, 21.30 val.

Kino teatruose nuo birželio 17 d.

n Komedija, Lietuva

n Režisierius: Julius Paulikas

n Vaidina: Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė, 

Rimantė Valiukaitė, Arūnas Storpirštis, Gintarė 

Latvėnaitė, Saulius Bagaliūnas, Gabrielė 

Malinauskaitė, Marius Čižauskas, Eimutis 

Kvosčiauskas, Rokas Petrauskas ir kiti
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„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 17-21, 23 d. 11 val. 22 d. 10.45 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-21, 23 d. 
14.45, 19.30 val. 22 d. 14.40 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17, 19-23 d. 11 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-21, 23 d. 10.15, 11.45, 
14, 16.15, 17.15 val. 22 d. 10.15, 12.30, 14, 16.15 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 18 d. 11 val. 
(specialus seansas mažiukams).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 22 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAunAs

FORuM CInEMAs
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
10.50, 13.20, 14.50, 17.10, 18.30, 19.30, 20.50, 21.50, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
10.40, 11.30, 16.10 val. (10.40 val. seansas vyks 17 d.;  
17 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 10.30, 13.50 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 11, 13.10, 
15.30, 17.50 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 12.30 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-23 d. 15.50, 18.25, 21.35, 23.50 val.  
(23.50 val. seansas vyks 17-18 d.).

„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 
15.45, 18.40, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 
17-18 d.).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 15.40, 
18.10, 20.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
Kinija, Kanada, N-13) - 17-23 d. 15.35, 21.10, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 12.50, 18.20 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 17-23 d. 10.20 val.
„Iksmenai, Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
17, 19, 21, 23 d. 12.35 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 18, 20, 22 d. 12.35 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 17-23 d. 13.05 val.
„Monstrų viešbutis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-23 d. 10.40 val. (vasaros akcija 
vaikams).

CInAMOn
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
11.40, 13, 14.05, 15.30, 18, 19, 20.30, 21.35 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
11.30, 13.35 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 10.30, 
14.45 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 
15.15, 18.15, 19.30, 22.15 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV) - 
17-23 d. 18.30, 21.15 val. (18, 20, 22 d. 18.30 val. seansai 
nevyks).

„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 15.50 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 17-23 d. 21 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV) - 17-23 d. 12.45, 
18.30 val. (18.30 val. seansas vyks 18, 20, 22 d.).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 10.45, 12.30, 
17.15 val.

KlAIPėdA

FORuM CInEMAs
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
10.20, 12.30, 14.50, 17.10, 18.00, 19.30, 20.30, 21.50, 
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 10.40, 
12.50, 17.50 val. (17.50 val. seansas vyks 17, 19, 21,  
23 d.).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
16 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 11, 15.40, 
17.50 val. (17.50 val. seansas vyks 18, 20, 22 d.).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
13.20 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 13.10, 18.15, 21, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 17-23 d. 10.30, 15.05 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 
15.20, 18.20, 21.20, 23 val. (23 val. seansas vyks 17-18 d.).

„Račetas ir 
Klankas“

„Ratchet & Clank“
Ar gali išgelbėti galaktiką, būdamas neį-

spūdingo dydžio pūkuotu nutrūktgalviu sva-
jokliu? Žinoma, kodėl ne, jei turi patikimą 

miniatiūrinį draugą robotą, kurio galvoje su-
talpintas milžiniškas kiekis informacijos. Ro-
botas Klankas - gamybos klaida, su giliu mo-
ralės jausmu. Ak taip, ir dar reikalinga visa 
komanda kosminių reindžerių, pasiruošusių 
atremti piktadario Dreko armiją - kapitonas 
Kvarkas, įsimylėjęs savo paties herojaus le-
gendą, sumanioji ir karingoji Kora, galaktikos 
reindžerių kumštis Braksas - nedaug smege-
nų, bet didelė atvira širdis.

Premjera
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Populiarių videožaidimų serijos pagrin-
du sukurtas veiksmo komedijos animacinis 
filmas - seniai lauktas žaidimo gerbėjų vi-
same pasaulyje. Charakteringi tipažai, ga-
laktikos gelbėjimo misija ir svarbūs kiek-
vieno paauglio gyvenime klausimai, nagri-
nėjami pakeliui - draugystė, heroizmas, 
kaip svarbu atrasti savo identitetą. Solana 
galaktikos užkampioje planetoje gyvena 
paskutinis iš savo padermės lombaksas 
Račetas - impulsyvus, vikrus, tikras veiks-
mo herojus. Išgyvenimo gudrybių jis iš-
moko gatvėje, o mechaniko amato - savo 
mokytojo garaže. Nepaisant ugningos pri-
gimties, Račetas viduje yra svajoklis, 
šventai tikintis, kad jam visatoje yra skir-
ta ypatinga dalia. Susidūręs su smalsiuoju 
robotu Klanku, Račetas sužino apie visoms 

galaktikos planetoms gresiantį pavojų ir 
pasiryžta jungtis prie kosminių reindžerių 
komandos. Misiją apsunkina garbėtroška 
kapitonas Kvarkas, per savo godumą įsi-

traukiantis į galaktikos sunaikinimo planą. 
Bet Kvarkas nėra blogas, tik tuščiagarbis 
ir... kvailas.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Kino teatruose nuo birželio 17 d.

n Animacinis filmas, Hong Kongas, Kanada, 

JAV, 2016
n Režisieriai: Kevin Munroe, Jericca Cleland

Lietuviškai dubliuotas animacinis filmas rodomas 

2D ir 3D formatais

n Vaidmenis įgarsino: Simonas Storpirštis 

(Račetas), Žilvinas Ramanauskas (Klankas), Jurgis 

Damaševičius (Kvarkas), Algirdas Dainavičius 

(Drekas), Almantas Šinkūnas (Paniurėlis), Edita 

Zizaitė (Kora), Judita Urnikytė (Elarija), Sergejus 

Iva), Algimantas Butvilas (Viktoras)

n IMDB: 6,1/10
3D animacijoje „Račetas ir Klankas“ -  
draugų nuotykiai gelbstint galaktiką

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-23 d. 15.55, 18.30, 21.10, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
13.20, 20.15, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks  
17-18 d.).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 17-23 d. 12.40 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 
10.50 val. (vasaros akcija vaikams).

ŠIAulIAI

FORuM CINEMAS
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
10.30, 12.50, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 10.40, 
13.10, 15.10 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 17-23 d. 10.20, 15.45, 21.20 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 13, 18.30 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 13.40, 
15.30 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
12.30 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 18.40, 
21.10 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-23 d. 17.30, 20.15 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 
17.50, 20.45 val.

„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 17-23 d. 16 val.
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 17-23 d. 11 val. (vasaros akcija vaikams).

PANEVėžyS

FORuM CINEMAS BABIlONAS
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 
14.50, 17.10, 19.30, 21.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 17-23 d. 10.30, 
12.45 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
15 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 17-23 d. 10.10, 
15.45 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 
12.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
Kinija, Kanada, 3D, N-13) - 17-23 d. 17.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
Kinija, Kanada, N-13) - 17-23 d. 20.45 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
13.15 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 17-23 d. 18.10 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 17-23 d. 
20.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 17-23 d. 10.45 val. (vasaros akcija 
vaikams).

PAlANgA

NAglIS
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 20 d. 13 val.  
23 d. 14.50 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada) - 20 d. 14.50 val.
„Mustangės“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Turkija) - 
20 d. 16.20 val. 22 d. 18 val.
„Troškulys“ (drama, Bulgarija) - 20 d. 18.10 val. 22 d. 
16.20 val.
„Aukšta klasė“ (drama, Didžioji Britanija) - 20 d. 20.10 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Suomija) - 21 d. 13 val.
„Kung Fu Triušis: ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija) - 21 d. 14.30 val.
„Padangių akis“ (karinė drama, Didžioji Britanija) - 
21 d. 16.10 val.
„Avinai“ (drama, Islandija, Danija) - 21 d. 18.10 val.
„gautas iškvietimas“ (juodojo humoro komedija, 
Lietuva) - 21 d. 19.50 val.
„Berniukas ir pasaulis“ (filmas šeimai, Brazilija) - 
22 d. 13 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., Prancūzija, Vokietija) - 
22 d. 14.30 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva) - 22 d. 21.15 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., Prancūzija) - 23 d. 
13 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 23 d. 17.20 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“ (drama, Norvegija, Airija, 
Švedija) - 23 d. 18.30 val.
„garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija, 
Danija) - 23 d. 20.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR  
BAlETO TEATRAs

18 d. 19 val. - G.Verdis „Don Karlas“. 4 v. opera 
(italų k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, Euripidas, 
Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare 
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.
19 d. 16 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis 
princas“. Rež. P.Makauskas.
21 d. 19 val. Mažojoje salėje - Vytautas V.Landsbergis 
„Bunkeris“. Rež. V.V.Landsbergis.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
23 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

19 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

19 d. 17 val. - A.Andrejev „Septyni Fariziejaus Sauliaus 
penktadieniai“. Rež. J.Vaitkus.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

17 d. 18.30 val.; 18 d. 12 val. - „Silvestras Dūdelė“ 
(pagal A.Gustaičio pjesę). Rež. R.Driežis.
19 d. 12 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos 
knygelės motyvais). Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
21 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
22 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
17 d. - Kultūros naktis: cirko naktis.
19 val. Pagrindiniame kieme - Šiuolaikinio cirko trupė 
„Marcel et ses droles de femmes“ (Prancūzija)/„Panelė 
Dolly“;
20 val. Kišeninėje salėje - „Skelbimo klaida“. 
I.Lencevičiūtė (N-14);
22 val. Menų spaustuvės ir dailės akademijos kieme - 
Šiuolaikinio gatvės cirko trupė „Race Horse Company“ 
(Suomija).

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
17 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! „Maištas“ 
(N-18).
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Rež. J.Jurašo 
80-mečio paminėjimas. A.M.Sluckaitė „Balta drobulė“. 
Rež. J.Jurašas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
21 d. 18.30 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
18 d. 19.30 val. - Juozas Erlickas „Ne visi namie“.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
18, 19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - S.Mrozek 
„Petro Ochėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.

KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
20, 21, 22, 23 d. 9, 14 val. - Edukacinis užsiėmimas 
„Popieriniai eksperimentai.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
20 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2016. Mūza Rubackytė 
(fortepijonas, Lietuva, Prancūzija, Šveicarija).

VilniAus ROTuŠĖ
17 d. 18.30 val. - Roberto Grod ir Eugenijaus Žarskaus 
koncertas.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
17 d. 20.30 val. - Choras „Bel canto“ pristato: Enjoy 
the Silence. Atlikėjai: Choras „Bel canto“, L.Dambrauskaitė 
(solistė), A.Anusauskas (fortepijonas), A.Šilalė (smuikas), 
A.Bulota (elektroninės muzikos atlikėjas).

MOKYTOJŲ nAMAi
22 d. 19 val. Mokytojų namų vasaros terasoje - Jaukūs 
bardų vakarai: A.Kaniava ir Origami.

„COMPEnsA“ KOnCERTŲ sAlĖ
21 d. 19 val. - „Maraca & his Latin Jazz All Stars“. 
Atlikėjai: O.Valle „Maraca“ (fleita, grupės vadovas), 
S.Turre (trombonas, kriauklės), R.Ameen (perkusija), 
M.Canonge (fortepijonas), O.Poleo (perkusija), F.Cabrera 
(kontrabosas), T.Mayer (saksofonas).

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

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
19 d. 16 val. - Koncertas „Ispaniškos nuotaikos“. 
E.Šidlauskaitė (mecosopranas). Kauno fortepijoninis trio: 
I.Andruškevičiūtė (smuikas), A.Krištoponienė (violončelė), 
L.Krėpštaitė (fortepijonas).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
21 d. 18 val. - Violončelės grandas vėl Lietuvoje! 
Aleksander Kniazev (violončelė, Rusija), Kasparas 
Uinskas (fortepijonas).

MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
19 d. 19.30 val. - Vakaro romansai. Dalyvauja: Liuba 
Nazarenko ir aktorius Andrius Bialobžeskis.

ŠV.ARKAnDGElO MYKOlO (ĮGulOs)  
BAŽnYČiA

22 d. 18 val. - „Vargonų pakerėtas“. Aleksander Kniazev 
(vargonai, Rusija).

teatras/koncertai

Užupio dramos teatro pristatoma juodo-
ji komedija - pribloškiantis, įtraukiantis 
spektaklis, kuriame - nesibaigianti meilės 
ir neapykantos kova. Puikus aktorių darbas 
prisodrintas juodojo humoro, mistikos ir 
siaubo bei laukimo nuotaikos. Pagrindinis 
spektaklio veikėjas Vienarankis prarado gy-
venimo džiaugsmą, kai po traukinio avarijos 

jam buvo amputuota ranka. Vienintelis jo 
tikslas - turėti naują ranką, už jos radimą jis 
siūlo premiją. Norėdami pasipelnyti narko-
tikų prekeiviai Tobis ir Merlina bando ap-
gauti Vienarankį, atnešdami jam iš muzie-

jaus pavogtą ranką. Tačiau Vienarankis ne 
iš tų, kuriuos galima pykdyti. Jis - nesukal-
bamas, užsispyręs, nenuspėjamas, gąsdi-
nantis. Ar jūs išdrįsite Vienarankiui pra-
stumti ranką?

Užupio dramos teatras kviečia į premjerą
Užupio dramos teatras pirmą kartą Lie-
tuvoje pristato spektaklį pagal Martino 
Makdonako (Martin McDonagh) pjesę 
„Vienarankis iš Spokano“. Tai pasaulinio 
pripažinimo sulaukęs airių dramaturgas, 
vadinamas šių laikų Šekspyru. Dramatur-
go, scenaristo M.Makdonako pjesės tapo 
tikra XXI a. sensacija.

l Režisierė - Rita Urbonavičiūtė
l Aktoriai - Linas Barauskas, Saulius Čėpla, 
Laura Jakštytė, Povilas Liubinas

kūrėjai

Pjesės „Vienarankis iš spokano“ premjera -  

birželio 29 d. 19 val. Teatro saloje 

(s.stanevičiaus g.24, Vilnius)

Bilietus įsigykite „Bilietai.lt“ ir „Teatrai.lt“ kasose.

Daugiau informacijos  

http://www.uzupioteatras.lt/Martinas Makdonakas 
(Martin McDonagh)
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Parodos
Vilnius

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Tarptautinė paroda „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

„Prieš... ir po...“ Prano Gudyno restauravimo centre 
restauruotų kūrinių paroda
Paroda „Trys mados šimtmečiai“

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Amžinybės atspaudas. Italų renesanso ir baroko šedevrų 
krikščioniškieji siužetai XIX a. graviūrose.

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2

Romualdo Balinsko paroda „Balos“     
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Juvelyrų Žilvino Bautrėno ir Algirdo Mikučio paroda 
„Adialogas“

Vilniaus grafikos meno centras
Latako g. 3

Jaunųjų Kroatijos grafikos menininkų paroda 
„Autentiškumas“

s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos darbų paroda 
„Prie Baltijos“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv.Mykolo g. 9

„Ne vien Dangus“. Religinės dailės kūriniai iš Rolando 
Valiūno ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
18 d. 20 val. - Aleksandras Makejevas ir grupė.

BiRšTOnAs

KulTŪROs CEnTRAs
18 d. 19 val. - Flamenko šokio spektaklis „Fiesta: 
valgyk, melskis ir mylėk“.

KiTi MiEsTAi

18 d. 19 val. Kauno Žalgirio jachtklube; 
19 d. 19 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre - 
XXI Pažaislio muzikos festivalis. Koncertas „Strausso 
muzika ant vandens“. Koncertuoja Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai: O.Kolobovaitė (sopranas) ir 
L.Mikalauskas (bosas). Dir. J.Domarkas.
19 d. 16 val. Taujėnų dvare - Rolandas Kazlas ir 
Pakeleiviai. „Laisvai“.
23 d. 20 val. Taujėnų dvare - Joninės Taujėnų dvare! 
Grupė „Patruliai“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Užupio dramos teatras kviečia į premjerą

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

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

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

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

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Šią savaitę prasidėjęs meilės 
romanas bus ilgas, nevaržantis 
laisvės. Priimkite su dėkingumu 
jums siunčiamas likimo dovanas, kai 
sulauksite malonios žinios ar kvietimo. 
Vieniši suras sau porą, sukūrę šeimas 
suksis buities vargų ir džiaugsmų 
verpetuose. Puikus laikas keisti darbą. 
Daugiau būkite gamtoje.

JAUČIUI

Šią savaitę bus naudingos 
jūsų pažintys ir geri santykiai su aplin-
kiniais, galite sulaukti labai viliojančių 
pasiūlymų. Viskas klostysis gerai ir 
turėsite ne vieną galimybę įsitikinti, 
kad gyvenimas jus myli. Puikus laikas 
vykti į komandiruotę. Didelė tikimybė 
sutikti savo antrąją pusę. Saugokitės 
skersvėjų.

DVYNIAMS

Labai darbinga savaitė. Puikiai 
seksis žiniasklaidos atstovams ir 
tiems, kurių darbas susijęs su infor-
macijos perdavimu. Vienišiai, nesė-
dėkite sudėję rankų, juk jūsų laukia 
įdomios ir intriguojančios pažintys. 
Vairuojantys būkite atsargūs - keliuose 
padidėjęs avaringumas.

AVINUI

Prognozė birželio 17-23 d.

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, tik pasistenkite nepai-
nioti asmeninių santykių su darbu, 
džiaukitės savo sėkme ir pradžiuginki-
te tuos, kuriems ne taip gerai sekasi. 
Įvykiai svyruos tarsi švytuoklė - nuo 
pakilimo iki kritimo. Pasaugokite 
sveikatą, ypač jeigu turite polinkį į 
priklausomybes.

ŠAULIUI

Meilės fronte viskas tekės 
įprasta vaga. Pasistenkite apdairiai 
elgtis su pinigais, neleiskite veltui nė 
vieno euro, nes būsite labiau linkę 
išlaidauti, nei kaupti. Antroje savai-
tės pusėje gali kilti minčių keisti 
darbą ar išeiti ilgalaikių atostogų. 
Jeigu nepradėjote sportuoti, pats 
laikas pradėti.

SKORPIONUI

Visi šiuo laikotarpiu pradėti dar-
bai garantuoja sėkmę ateityje, pagaliau 
bus įvertintos jūsų pastangos. Nauji 
santykiai gali būti dviprasmiški, todėl 
per daug nesureikšminkite paslaugos 
ar gesto, nešvaistykite energijos nerei-
kalingiems darbams ar išgyvenimams. 
Pats laikas apsilankyti pas gydytoją dėl 
sveikatos profilaktinio patikrinimo.

SVARSTYKLĖMS

Jeigu ryšiai su artimu žmogumi 
prigesę, tinkamas metas juos atgai-
vinti. Šią savaitę nelabai tinkamas 
metas tvarkyti piniginius reikalus, tad 
pasistenkite per daug neišlaidauti. 
Palankus laikas dirbantiems pramogų 
versle.

VĖŽIUI

Vienišiems teks rinktis net iš 
kelių pretendentų į širdį. Turėsite 
apsispręsti dėl kelių svarbių 
dalykų - vienas bus susijęs su 
mokslu ar veiklos pasirinkimu, kitas 
su santykiais. Priimti sprendimus 
jums padės žmogus, turintis jūsų 
pasitikėjimą. 

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime 
venkite konfliktinių situacijų. 
Pasistenkite būti lankstesni, atsižvel-
kite ir į kitų žmonių poreikius, nes 
tik dirbdami komandoje pasieksite 
norimų rezultatų. Antroje savaitės 
pusėje gali tekti netikėtai išvykti ar 
pakeisti kelionės planus. Saugokitės 
žarnyno infekcijų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime 
galimas trumpalaikis išsiskyrimas dėl 
darbo reikalų. Geras laikas karjerai, 
imkitės darbų, nes ką padarysite 
dabar su bendradarbiais vienoje 
komandoje, padės jums kilti karjeros 
laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti partnerių. 
Nauja partnerystė bus gana perspek-
tyvi, todėl pasistenkite pasinaudoti 
atsivėrusiomis galimybėmis, santykiai 
su kolegomis ir vadovais bus taikūs. 
Antroje savaitės pusėje galite turėti 
nenaudingų ar net nuostolingų sutar-
čių, todėl būkite budrūs pasirašydami 
finansinius dokumentus.

ŽUVIMS

Vieniši sulauks ypač daug 
priešingos lyties atstovų dėmesio, 
tad jeigu neplanuojate rimtų 
įsipareigojimų, nedalykite daug 
žadančių užuominų. Tuos, kurie dirba 
mėgstamą darbą ir tiki tuo, ką daro, 
lydės sėkmė. Antroje savaitės pusėje 
susilaikykite nuo didelių investicijų. 

VANDENIUI

Atlikėja Ieva Narkutė
1987 06 22

Fotomenininkas, leidėjas 
Marius Jovaiša
1973 06 21

TV sporto žurnalistas 
Šarūnas Mazalas
1988 06 18

Menininkė Monika Dirsytė
1989 06 21

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: birželio 17, 21, 22 d. BLOGOS DIENOS: birželio 19, 20, 23 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Detektyvas. Raida. Kupeta. 
Abipusis. PK. Salotinis. Poteris.  
Vidinis. Kasetė. Ibinas. Kamėja. Obelis. 
Tie. Laki. Aribalas. Maži. LADA.  
Atolas. Pikas. Galas. Tikisi. Ko. Molas.  
Šonas. Tamarinas. Baras. EG.  
Sabalas. Trekas. Bra. Simas. Vieta. 
Alkas.
Horizontaliai: Pakalikas. Tautosaka. 
Omas. Temidė. Abi. Krevetė. RAM.  
Rėja. Mila. Ypati. Aragonas. Italas.  
Aras. Obolas. Baribalas. Ti. ZIL.  
Belas. Re. Povilas. Bet. Tautinis. Šaka. 
„Sidas“. Tora. Rainis. Pinasa. Sin. 
Mikas. Sirtakis. Bk. Ižas. Era. Alka . 
Teisingas.
Pažymėtuose langeliuose: 
KriauKlainis. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį 

purškiamąjį pienelį nuo saulės  
su bronzatu.

Atsakymą į kryžiažodį 
iki birželio 21 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV 
KR, atsakymą, 
vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR.  
Praeito 
kryžiažodžio 
laimėtoja Vilija 
Beinoriūtė 
iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas 
apsauginis 
purškiamasis 
pienelis nuo 
saulės.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 - Nesuprantu, kodėl vyrams leidžiama 
turėti tik vieną žmoną?

- Kai susituoksite, suprasite, kad įstaty-
mas saugo žmones, kurie nesugeba patys 
savęs apsaugoti.

l

Jau maniau radusi savo antrą puselę. 
Pasirodo - kažkoks graužtukas.

l

- Grėte, eime su manimi į muziejų.
- Jonai, jūs ką, žodžio „restoranas“ ne-

ištariate?

l

Močiutės patarimai:
- Jei jūsų vyras psichuoja, duokite jam pra-

rūgusio jogurto. Tegu psichuoja kitoje vietoje.
l

Mano šeiminė padėtis? Aš jo mylimiau-
sia gyvatė.

l

- Gausi penkis eurus, - sako Mantas 
mažam savo mylimosios broliukui, - jei at-
neši mažą sesers plaukų garbanėlę.

- Duok penkiolika eurų ir gausi visą jos 
peruką.

l

Susitinka ilgai nesimatę draugai. Vie-
nas klausia:

- Kaip gyveni? Gal jau vedei Moniką, ar 
vis dar pats tebeverdi pietus?

- Ir viena, ir kita, - liūdnai atsako jau-
nas vyras.

l

Petriukas sako tėčiui:
- Tėti, direktorius skambino, nori, kad 

atvažiuotum.
- Tai ką vėl pridirbai, asile tu?
- Čia tavo direktorius skambino.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

ORAKULAI. Koalai iš Leipcigo zoologijos sodo (Vokietija) patikėtos Europos futbolo čempionato orakulo 
pareigos. Prieš Vokietijos ir Ukrainos komandų susitikimą jai reikėjo pasirinkti vieną eukalipto šakelę. Kola 
nepasirinko nei Ukrainos, nei Voketijos šakelės taip parodydama, jog bus lygiosios. Deja, suklydo. Bet štai 
orakulo pareigas einantis pingvinas iš Liubeno zoologijos sodo prognozavo tiksliai - nustumdamas  
kamuolį su Vokietijos vėliava parodė, jog būtent Vokietijos komanda laimės rungtynes su Ukraina.

AISTRUOLĖS. Kas sakė, jog Europos futbolo 

čempionatas užvaldė tik vyrų širdis ir protus?

EPA-Eltos nuotr.


