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 ■ Kuo ypatingas antrąją vietą geriausių-
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dainininkė ir grupės „Pinup Girls“ narė 
Viktorija Sutkutė (26) jau susikrovė 
lagaminus ir visai vasarai išvyko į pajūrį. 
tiesa, prie Baltijos bangų žavi šviesiaplau-
kė atostogauti neketina, priešingai - jos 
su grupe laukia daugybė koncertų ir pasi-
rodymų. tačiau Viktorija turi savų ritualų, 
padedančių atgauti jėgas. kartais tai ka-
va, kartais knyga, o kartais teptukai... 

Eimantė Juršėnaitė

- Taigi vasarą leisi prie jūros?
- Jau treti metai iš eilės mes su grupe 

kraustomės į pajūrį. Vasaros metu ten turime 
daugiausia koncertų. Šiemet intensyviai kon-
certuosime Palangoje ir Šventojoje, taip pat 
keliausime  po visą Lietuvą. Vasarą gerbėjus 
linksminsime savo dainomis ir žinoma puikia 
nuotaika. Į sostinę gyventi grįšime rugsėjo 
pradžioje. Šiuo metu įrašinėjame ir antrąjį 
„Pinup Girls“ albumą, tikimės, kad jau vasa-
rą pavyks jį pristatyti.

- Saulė, jūra, kurortas - tobulų atos-
togų receptas, tačiau tau dabar pats dar-
bymetis. Kaip atsipalaiduoji radusi laisvą 
minutę? 

- Daug kas stebisi, kai pasakau, kad gy-
vendama pajūryje į paplūdimį nueinu tik ke-
letą kartų. Tačiau su Simona (kita grupės „Pi-
nup Girls“ narė Simona Nainė - red. past.) po 
koncertų dažniausiai grįžtame paryčiais, mie-
game iki pietų, o atsikėlusios vėl pradedame 
ruoštis kitam koncertui. Yra buvę, kad pabu-
dau likus vos valandai iki koncerto, lyg vijur-
kas susiruošiau ir važiavau koncertuoti. Šie-
met planuojame įsigyti pripučiamą baseiną ir 
pasistatyti jį kieme. Nors jūra vos už kelių 
kilometrų, ne visada suspėjam nueiti prie jū-
ros. Mums visiškai užtenka pasilepinti saule 
ir terasoje ar kieme ant pievelės su įdomia 
knyga. Taip pat tikiuosi rasti laiko ir piešimui 
ar tapybai, tai labai gera terapija pavargus tiek 
fiziškai, tiek psichologiškai.

- Piešimas ir yra geriausias poilsis? 
- Geriausias poilsis turbūt man yra tada, kai 

būnu viena. Puikiai pavyksta atsipalaiduoti ir 
pailsėti paėmus į rankas teptukus ar pieštukus.

- Kas geriausiai pakrauna tavo bate-
rijas?

- Rytais geriausia mano baterija yra puo-
delis kavos ir daug laisvo laiko, kai nereikia 
niekur skubėti. Jeigu reikia keltis ryte, dažnai 
atsibundu  keliomis valandomis anksčiau, kad 

Vasariški Viktorijos 
sutkutės ritualai

n Gimimo data: 1989 06 11
n Studijos: pristabdytos
n Muzikinė veikla: dainuoti pradėjo būdama 
4 metų, nuo 2011 m. grupės „Pinup Girls“ narė
n Kredo:  Gyvenime nieko nenutinka veltui; 
Nedaryk kitam nieko, ko nenorėtum, kad 
padarytų tau 
n Pomėgiai: piešimas, tapyba, muzika, filmai, 
gamta ir saldumynai

Dosjė

Niekada Nebuvau 
mergaitiška 
mergaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu

neskubėdama galėčiau susiruošti. Labai ne-
mėgstu skubėti ir vėluoti. Puikiai mane 
„įkrauna“ grynas oras, gamta ir laikas sau, 
dieną įdomi knyga, vakare lengvas romantiš-
kas filmas.

- Esi miesto ar gamtos vaikas?
- Nors man patinka gyventi didmiestyje, 

tačiau esu gamtos vaikas, mėgstu gamtą, 
mėgstu išvykas su palapinėmis. Mėnesio pra-
džioje jau teko joje nakvoti ir tikiuosi, kad tai 
ne vienintelis kartas šią vasarą. Taip pat sva-
joju, kad sukūrusi šeimą gyvensiu kur nors 
netoli miesto, name prie ežero, arčiau gamtos 
ir kuo toliau nuo triukšmo.

- Prieš porą metų pasakojai apie di-
delį savo užimtumą, teko ir lašelines iš-
kęsti. Ar dabar tausoji save labiau, ar vis 
dar dirbi be atokvėpio? 

- Taip išėjo, kad per pastaruosius metus 
turėjau nemažai atostogų, turbūt todėl mažiau 
pavargstu. Žinoma, stengiuosi gerti vitami-
nus, bet dažnai apie juos tiesiog pamirštu. 
Tačiau pajutus, kad organizmas silpsta, vėl 
sugrįžtu. Stengiuosi labiau save saugoti. 

- Visą vasarą drauge praleisite su ki-
ta grupės „Pinup Girls“ nare Simona. Ar 
per drauge scenoje praleistus metus ta-
pote geromis draugėmis? 

- Sako, kiekviena brunetė turi turėti drau-
gę blondinę. (Juokiasi.) Jeigu mes būtume 
vienodos, greičiausiai būtų nuobodu. Mes tik-
rai esame labai geros draugės, Simona yra 
tas žmogus, su kuriuo galime šnekėtis apie 
viską. Būna, kad po koncerto, kai tenka nak-
voti kitame mieste, sukrentam į lovą ir kal-
bamės iki paryčių. Negalėčiau pasakyti, kad 
scena suartina, manau, labiau suartina laikas, 
praleistas kartu. Tikiuosi, kad kai baigsis lai-
kas scenoje, mūsų draugystė nesibaigs.

- Simona jau išbandė laidos vedėjos 
amplua, garsėja kaip drabužių kūrėja. O 
kokius amplua norėtum išbandyti tu? 

- Na, aš esu visa tai išbandžiusi. Laidų ve-
dėja iš manęs tikrai nekokia, man lengviau dai-
nuoti, šokti ir kvailioti nei kalbėti prieš kameras 
ar dideles auditorijas. Siūti taip pat esu bandžiu-
si, esu pasiuvusi keletą rankinių, vieną jų ne-
šiojau turbūt 3 metus. Mano mama kurį laiką 
dirbo siuvėjos darbą, tad kol ji nematydavo, mes 
su seserimi siūdavome lėlėms rūbus. Aktorė 
aš turbūt irgi geresnė realiame gyvenime nei 
prieš kameras. Ragavau ir modelio darbo, bet 
amžina dieta man pasirodė per sunki. Man ar-
timesnis yra popieriaus lapas, tikiuosi, ateityje 
savo gyvenimą ir darbą susiesiu su menu. O 
jeigu gyvenimas mestels man ir daugiau išban-
dymų, manau, aš juos būtinai priimsiu.

- Galbūt piešimas jau tapo daugiau 
nei hobiu? 

- Na piešimą daugiau vadinčiau hobiu nei 
pajamų šaltiniu.

- Ką dažniausiai pieši? 
- Dažniausiai piešiu portretus, man patin-

ka piešti žmones. Dabar po truputį užsiimu 
ir tapyba, joje taip pat vyrauja žmogus, jo si-
luetai. Žmogus man kur kas įdomesnis nei 
vaza ar kitas daiktas. (Šypsosi.)

- Kita tavo aistra - kelionės? 
- Kelionės labiau mano draugo aistra, ne-

spėjus grįžti iš vienos kelionės, jis jau gal-
voja apie tai, kur reikės nuvykti kitą kartą. 
Aš nieko prieš pakeliauti, bet tiek daug atos-

togų aš sau leisti negaliu. Tačiau jau esu 
aplankiusi devynias šalis. Labiausiai  įsimi-
nė Maldyvai ir Indija, ten galėčiau sugrįžti 
dar daug kartų.

- Kokios kelionės dabar sukasi tavo 
svajonėse?

- Norėčiau aplankyti visus šiltus kraštus 
ir kraštelius.

- Kartais atrodo, kad esi labai trapi ir 
moteriška, tačiau panašu, jog kelionėse 
teko ir ekstremalių dalykų išbandyti... 

- Vaikystėje aš draugavau tik su berniu-
kais, kartu karstydavomės medžiais, rungty-
niaudavom,  kas padarys daugiau prisitrauki-
mų ar kuris toliau ar greičiau gali nuplaukti. 
Kadangi užaugau prie ežero, plaukti ir nardy-
ti mokėjau turbūt nuo 7 metų, žaidžiau fut-
bolą ir krepšinį. Trumpai tariant, niekada ne-
buvau mergaitiška mergaitė. Iš pažiūros gal 
ir atrodau trapi, bet tikrai tokia nesijaučiu. 
Kai buvau Maldyvuose, mačiau tikrą ryklį. 
Ryklys man pasirodė labiau gražus nei bai-
sus - žinau, kad Maldyvuose rykliai nėra pa-
vojingi žmogui. Labiau išsigandau vėžlio, kai 
paliestas jis atsigręžė į mane. Parašiutu dar 
nešokau, bet neatmetu galimybės to išban-
dyti, nors ir labai bijau.

- O kaip gi moteriški grožio ritualai? 
Atrodo, kad scenos žmonės daug laiko 
turi skirti savo išvaizdai...

- Daugiausia laiko prie veidrodžio pralei-
džiu prieš koncertus, kasdien pasidažau ne-
daug, kad atrodyčiau kuo natūraliau. Manau, 
kiekvienas prie veidrodžio praleidžia teik lai-
ko, kiek jiems jo reikia, niekada nemaniau, 
kad tai tuštybė. Tiesiog kiekvienas žmogus 
pats renkasi, kaip jis nori atrodyti ir kiek lai-
ko tam skirti. 

- Daugelis scenos kolegių prabilo apie 
drastiškas ir keistas dietas. Ar dieta yra 
ir tavo kasdienybės dalis? 

- Kuri moteris nėra laikiusis kokios nors 
dietos? Esu ir aš išmėginusi keletą. Vienin-
telė dieta,  kurios esu beveik išsilaikiusi, bu-
vo obuolių dieta, kai valgai tik obuolius. Jos 
laikiausi laiku,  kada grupė ruošėsi pirmajam 
pasirodymui. Obuolius turėjau valgyti 2 sa-
vaites, tačiau likus kelioms dienoms iki dietos 
pabaigos pradėjo svaigti galva ir temti akyse, 
tad mečiau. Bandžiau ir Vaikulės dietą, bet 
taip pat mečiau net neįpusėjusi jos. Laikantis 
dietos labiausiai norisi to, kas yra draudžiama. 
Todėl manau, kad geriausia valgyti viską, ko 
nori, ir kada nori, bet su saiku. 

Iš pažIūros gal 
Ir atrodau trapI, 
bet tIkraI tokIa 
nesIjaučIu

aktorė aš 
turbūt IrgI 
geresnė realIame 
gyvenIme neI prIeš 
kameras

Dainininkė geriausiai pailsi būdama viena

„LaisvaLaikio“ interviu
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Nors vasara daugeliui yra atostogų metas, 
Viktorijai - pats darbymetis. Ji su grupe 
„Pinup Girls“ daug koncertuos visoje Lietuvoje

Viktorijos Sutkutės asmeninio albumo nuotr.
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- Ar turi  maisto silpnybių? Kam tie-
siog negali atsispirti?

- Negaliu atsispirti saldumynams, pusry-
čiams dažniausiai norisi kažko saldaus, dažnai 
pusryčiaujant kavinėje užsisakau pyrago. Taip 
pat negalėčiau būti vegetare, dažnai norisi ir 
mėsos.

- Įprasta, kad daugelį scenos atlikėjų pa-
matome vakarėliuose, pristatymuose. Tu pa-
našiuose renginiuose - reta viešnia. Kodėl?

- Dažniausiai neturiu kuo apsirengti. (Juo-
kiasi.) O iš tiesų tai kvietimų apsilankyti va-
karėlyje ar pristatyme aš sulaukiu dažnokai, 
tik vis atsiranda kokių reikalų ar nuovargis 
neišleidžia, o be kvietimo vakarėliuose lan-
kytis aš nemėgstu.

- Vis dėlto, rodos, gerai apgalvoji 
kiek vieną žingsnį gyvenime. Dar prieš 
keletą metų dirbai administratore, ar vis 
dar dirbi? 

- Išbandžiusi daugybę darbų, įsitikinau, 
kad sunku suderinti nuolatinį darbą su kon-
certais, vis tenka kažkur išbėgti, vasarą 
kraustytis į pajūrį. Kartais po koncertų spėji 
pamiegoti tik porą valandų, tada sunku atsi-
kelti į darbą ir pats darbas tada būna atlieka-
mas ne taip ir kokybiškai. Bet jeigu labai no-
ri, manau, viską suderinti įmanoma. Mano 
nuomone, geriau kokybė nei kiekybė.

- Kažkada sakei, kad scena - laikinas 
dalykas... Vis dar manai taip pat?

- Niekada negali žinoti, kaip pasisuks ta-
vo gyvenimas, galbūt stovėsiu scenoje iki kol 
pajėgsiu stovėti, o galbūt jau po kelerių metų 
dirbsiu kur nors biure tarp keturių sienų.

- O gal jau artimiausiuose planuose - 
šeima? 

- Šitą planą jau seniai nešiojuosi savo min-
tyse, tik dar nepasirinkau tam laiko. (Šypsosi.) 

- Ar lengvai iškeistum sceną į ramų 
šeimyninį gyvenimą?

- Aš visad maniau, kad viską galima su-
derinti. Dabar manau, kad pirma reikia su-
kurti šeimą ir tada bus viskas aišku.

Sako, kiekviena 
brunetė turi 
turėti draugę 
blondinę

StengiuoSi labiau 
Save Saugoti

„LaisvaLaikio“ interviu

Visą vasarą Viktorija Sutkutė praleis Lietuvos pajūryje, tačiau ji 
pripažįsta, jog dėl užimto koncertų grafiko prie jūros nueina retai

Dariaus Gražio nuotr.

Viktorija yra gamtos vaikas, labiau 
vertinantis ramybę nei miesto triukšmą

VASAROS PRENUMERATOS AKCIJA 2016 METAMS

145,02 Lt

Akcija vyksta nuo geguž�s 28 d. iki birželio 30 d.
Daugiau informacijos tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. El. paštas platinimas@respublika.net. 

Prenumerata priimama „Respublikos“ ir privačiose platinimo tarnybose, www.respublika.lt, www.prenumerata.lt, visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose

Leidiniai
2016 metams 2015 metų II pusmečiui + 2016 metams

* Gyventojams Juridiniams asmenims * Gyventojams Juridiniams asmenims
 „Vakaro žinios“ 69 Eur (238,24 Lt) 78 Eur (269,32 Lt) 100 Eur (345,28 Lt) 117 Eur (403,98 Lt)
„Mūsų RESPUBLIKA“ 42 Eur (145,02 Lt) 48 Eur (165,73 Lt) 66 Eur (227,88 Lt) 72 Eur (248,60 Lt)
„Vakaro žinios“ + „Mūsų RESPUBLIKA“ 105 Eur (362,54 Lt) 126 Eur (435,05 Lt) 155 Eur (535,18 Lt) 189 Eur (652,58 Lt)

DABAR UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ

PASIRINKUS ABU LEIDINIUS

Visuomeninis politinis savaitraštis

su

Puikus žurnalas su TV programa savaitei

Dienraštis

Leidinys su TV programa savaitei

105
Eur *362,54 Lt

Kam rinktis?
IMK ABU

VASAROS PRENUMERATOS AKCIJA 2016 METAMS
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Tema

Kur atostogauja žvaigždės?

Dainininkė Katažina ZvonKuvienė
Kur? Kuba.
Kodėl? „Norėjome nukeliauti į kokią nors tolimą 
egzotišką šalį. Iš mūsų pažįstamų niekas nebuvo 
aplankęs Kubos, todėl nutarėme važiuoti. Norėjome 
pamatyti kitokią kultūrą, kitokius papročius.“
Kas labiausiai patiko? „Sužavėjo gamta, maži mies-
teliai. Labai patiko vietiniai žmonės. Jie nuoširdūs, 
paprasti ir mokantys džiaugtis gyvenimu, jie viskuo 
patenkinti ir net tie, kurie gyvena labai skurdžiai, vis 
tiek moka džiaugtis mažais dalykais. Labai patiko vai-
siai - nepaprasto skonio. Ir ananasai, ir mangai visai 
kitokie nei Lietuvoje. Fantastiškos jūrų gėrybės.“
Kas labiausiai nepatiko? „Tam tikri organizaciniai 
dalykai, kurie šiek tiek suerzino. Pavyzdžiui, nors 
pirkome kelionę „viskas įskaičiuota“, atvykę į vieš-
butį, sužinojome, kad už gėrimus turėsime susimo-
kėti. Be to, mūsų gidas-palydovas pasakojo per mažai 
konkrečių istorijų, tad domėjomės savarankiškai.“
Patarimas keliaujantiems? „Reikėtų nepamiršti 
vaistinėlės ir stipraus kremo nuo saulės.“

Dainininkus Katažiną ir 
Deivydą Zvonkus Kuboje 

labiausiai sužavėjo 
žmonių nuoširdumas
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Dainininkė Simona nainė
Kur? Alanija, Turkija.
Kodėl? „Turėjome penkias laisvas 
dienas, norėjome pasirinkti šalį, 
kur galėtume nuvykti ir atsipalai-
duoti. Pasiūlymas aplankyti Turki-
ją buvo pats tas.“
Kas labiausiai patiko? „Vieta, 
kurioje apsistojome - „Hotel Villa 
Augusto“. Atvirai pasakius, net 
nebuvome išėję iš jos teritorijos, 
tik kartą iš smalsumo nuėjome į 
klubą. Vila priklauso lietuviams, 
tad mūsų pasirinkimas savotiškai 
buvo patriotiškas. Labai skanus 
maistas. Nebuvo jokio poreikio 
išeiti iš viešbučio.“
Kas labiausiai nepatiko? „Man 
viskas visur patinka. Niekada ne-
būna nei blogo oro, nei blogos ap-
rangos, būna tik bloga nuotaika.“
Patarimas keliaujantiems? 
„Reikėtų nepamiršti kremo nuo 
saulės.“

„Radistas“ RolanDaS mackevičiuS
Kur? Kreta.
Kodėl? „Dėl to, kad prie Viduržemio jūros, dėl klimato, be 
proto skanaus maisto ir stačiatikių tikėjimo. Anksčiau va-
žiuodavau į Rodo salą. Šį kartą nutarėme pakeisti aplinką 
ir pasirinkome Kretą.“
Kas labiausiai patiko? „Aplinka. Labai pataikėme su 
vieta, kur apsigyventi. Buvo šaunu tai, kad negyvenome 
turistiniame centre, todėl aplink esančios parduotuvės 
buvo orientuotos į vietos gyventojus. Viskas buvo papras-
čiau, žemiška, jautėsi autentiška atmosfera. Automobilyje 
skambėjo graikiška muzikytė, kalnai, saulytė šviečia, vai-
kas gerai jaučiasi - ko daugiau reikia?“
Kas labiausiai nepatiko? „Daugiausiai streso kėlė va-
žiavimas skardžiais, nes Kreta labai kalnuota sala.“
Patarimas keliaujantiems? „Paruošti savo skrandukus, 
nes viskas labai skanu. Ypač mėgstantiems jūrų gėrybes 
bus sunku atsispirti. Kas mėgsta avieną, galės paragauti 
jos. Anksčiau ragaudavau ožkienos, bet šį kartą neteko.“

Tema

vasara daugeliui pramogų pasaulio atsto-
vų yra pats darbymetis. kol ji dar tik įsibė-
gėja, daugelis žinomų žmonių pirmąjį jos 
mėnesį skyrė atostogoms. kadangi šiluma 
birželis lietuvoje nelepina, saulės, žydros 
jūros ir nuotykių jie ieškojo svetur.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kur atostogauja žvaigždės?
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„Radistas“ Rolandas su žmona Ieva ir sūnumi džiaugėsi aplankęs Kretą

Dainininkė Simona Nainė su  
vyru Jonu prabangiomis 

atostogomis mėgavosi Turkijoje
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Veidai

Monika Liu

Aktorius Vytautas Rumšas 
jaunesnysis su gyvenimo 
drauge Eva Saikovska Aktorius Gytis Šapranauskas

Pirmąjį EP albumą pristačiusi Monika Liu 
jau galvoja apie kitus darbus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Praėjusio penktadienio vakarą viename Vilniaus 
bare dainininkė Monika Liubinaitė (27),
dar žinoma kaip Monika Liu, pristatė savo de-
biutinį EP albumą „i am“. Su būriu muzikantų 
ji atliko akustinę dainos „Journey to the Moon“ 
versiją, kurią lydėjo ne tik gerbėjų ovacijos, bet 
ir pačios Monikos kurtų piešinių projekcijos.

„Labo ryto“ vedėja Eglė Daugėlaitė  ir Simona Žukauskaitė

Veidai
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Po atskirą piešinį Monika Liu sukūrė kie-
kvienai savo dainai. Tapyba - tai dar viena 
jaunos menininkės aistra, kuria ji ieško ben-
dros kalbos su savo gerbėjais. O jų merginai 
netrūksta. Nepaisant to, kad Monika Liu gy-
vena ir mokosi Londone, į jos albumo prista-
tymą susirinko didelis būrys muzikos mėgė-
jų. Tarp jų ir žinomi pramogų pasaulio atsto-
vai - aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis, 
dainininkai Vaidas Baumila, Augustė Vedric-

kaitė, Ieva Stasiulevičiūtė, Erika Dženings 
(Erica Jennings) ir kiti.

Po albumo pristatymo draugai sveikino Mo-
niką su gėlėmis ir nuoširdžiais linkėjimais toliau 
siekti savo svajonių, kurių dainininkė dar turi 
labai daug. „Anglijoje dabar tik imsiu ieškoti 
bendradarbių, kad parodyčiau ten savo muziką. 
Be to, grįžus į Londoną, reikia kibti į kitus dar-
bus, kad netrukus galėčiau nudžiuginti naujais 
projektais ir rezultatais“, - sakė Monika Liu. Monika Liu su broliu Vytautu

Kiekvieną Monikos Liu dainą 
atspindėjo specialiai pačios 

dainininkės sukurti piešiniai

Ant scenos Monikai Liu 

pritarė būrys muzikantų

užbūrė muzikos garsais
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Pažintis

Eimantė Juršėnaitė

- Kaip prasidėjo jūsų kaip drabužių 
kūrėjų kelias? 

RASA: Nuo pat studijų pradžios dirbau 
ryšių su visuomene ir reklamos agentūrose. 
Savo darbą labai mėgau, tačiau visada pasva-
jodavau turėti savo verslą, kur motyvacija bū-
tų aukščiausio lygio ir galėčiau pati priimti 
visus sprendimus. 

VETA: Ir aš dar pirmaisiais studijų me-
tais pradėjau dirbti ryšių su visuomene agen-

tūroje. Ilgą laiką darbas komunikacijos srity-
je buvo mano pagrindinė veikla. Dirbdama 
su kitų mados ir grožio prekės ženklų komu-
nikacija, supratau, kad būtent tai yra mane 
labiausiai traukianti sritis. Savo susidomėji-
mą dar labiau sustiprinau, pradėjusi rašyti 
mados tinklaraštį, tuo metu sulaukusį nema-
žo susidomėjimo. 

 - Susipažinote darbovietėje?
RASA: Susipažinome buvusioje darbo-

vietėje - vienoje iš lyderiaujančių Lietuvos 

ryšių su visuomene agentūrų, kai Veta man 
kaip naujai kolegei perdavė projektus, su ku-
riais toliau turėjau dirbti. Taip susidraugavo-
me, vėliau kartu eidavome pietauti ir spor-
tuoti. Pastebėjome, kad sutampa mūsų sko-
nis, požiūris į stilių ir verslo vizija.

- Kaip gimė „Body Talk“? 
RASA: „Body Talk“ veikia jau trečius 

metus. Pradžioje neturėjome konkrečios am-
bicijos sukurti mados prekės ženklą, o paskui 
jau galvoti, kokias kolekcijas ir drabužius spe-
cialiai jam siūti. Viskas vyko atvirkščiai: pir-
miausia susižavėjome svarbiausiu mūsų pro-
duktu - glaustinuke, nuo jos prasidėjo verslas 
ir ji padiktavo prekės ženklo kūrybos kryptį. 
Abi mėgome dėvėti glaustinukes, tačiau tuo 
metu, kai brandinome verslo idėją, kokybiškų 
glaustinukių pasirinkimas buvo mažas. Atra-
dome šią nišą ir toliau į ją gilinamės.

Veta ir Rasa: kuriame būdą kūnui kalbėti

Rasa Malinauskaitė (28) ir Veta aRMonaitė (28) savo karjeros kelią tiesė viešųjų 
ryšių srityje. nors abi turėjo kūrėjo gyslelę, nesitikėjo, kad pažintis darbe peraugs į vis 
labiau populiarėjantį prekės ženklą „Body talk“. iš pradžių jam skyrusios tik laisvalaikį, 
šiandien „Body talk“ jos vadina pagrindine savo veikla bei tikisi, kad jų kuriamais dra-
bužiais puošis vis daugiau moterų ir kitose pasaulio šalyse.

RASA:
n Gimimo data: 1987 m. gegužės 9 d. 

n Studijos: verslo informacijos vadyba

n Pomėgiai: tinklinis, tapyba

VETA:
n Gimimo data: 1986 m. rugpjūčio 10 d. 

n Studijos: komunikacijos mokslų magistras, VU

n Pomėgiai: kelionės, badmintonas, fotografija, kinas

DOsJė:

Prekės ženklo „Body Talk“ kūrėjos Veta Armonaitė ir Rasa Malinauskaitė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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VETA: „Body Talk“ gimė dviejų žmonių 
galvoje, tad nuo pat pradžių viską - nuo kūry-
bos iki gamybos - organizuojame dviese. Kur-
ti kartu lengva, nes sutampa požiūriai, viena 
kitą papildome, kiekviena įnešame savų idėjų. 

- Koks yra tas „Body Talk“?
RASA: Pirmiausia tai drabužiai, kurie pa-

deda moteriai užmegzti dialogą su savo kūnu. 
Tai plonas audinio sluoksnis, kuris skiria kūną 
nuo pasaulio. Minimalistinis mūsų kuriamų dra-
bužių stilius neužgožia asmenybės, nes svar-
biausia yra kūnas, o mes kuriame būdą kūnui 
kalbėti ir pasakoti savo istoriją per unikalius dra-
bužius. Be abejo, „Body Talk“ mums kartu yra 
ir galimybė kiekvienai kurti tokį prekės ženk lą 
ir drabužius, kurie patinka mums pačioms.

VETA: Tikime, kad lengvai derinama glaus-
tinukė yra naujieji moterų džinsai. Ateityje, ži-
noma, daugės ir prie glaustinukių lengvai deri-
namų kitų drabužių - sijonų, galbūt kelnių ar 
šortų, svarstome galimybę išleisti ir atskiras apa-
tinių bei prabangių proginių glaustinukių linijas.

- Ar šis prekės ženklas jau tapo pa-
grindine jūsų veikla?

RASA: Taip. Prieš kelis mėnesius išėjo-
me iš pagrindinių darbų ir nusprendėme šim-
tu procentų atsidėti „Body Talk“. Matome, 
kaip ir per tokį trumpą laiką spėjome daug 
nuveikti, o netrukus Vilniaus senamiestyje 
kartu su juvelyrikos kūrėja Deimante Litvi-
naite iš „Tadam!“ atidarysime ir savo „show-
room“ tipo studiją, kurioje klientės galės ap-
žiūrėti kolekciją iš pirmų rankų ir pateikti 
individualius užsakymus.

- Dabar šalies rinkoje didelė konkuren-
cija, sunku išlikti matomam ir įdomiam?

VETA: Šiuo metu itin didelis moteriškų 
drabužių prekių ženklų pasirinkimas. Tačiau 
tai nereiškia, kad mados naujokams vietos rin-
koje nėra. Orientuojamės į kokybę, natūralius 
audinius, o tokie dalykai moterims visuomet 
yra svarbūs. Be to, pataikėme į tinkamą  
nišą - pirmiausia esame glaustinukių kūrėjos, 
tad šios krypties laikysimės ir ateityje.

- O ar kitų šalių rinkos nedomina? 
RASA: Kadangi gyvename nedidelėje Lie-

tuvos rinkoje, save po keleto metų ir matome 
kaip Europos šalyse veikiantį prekės ženklą. 
Šį rudenį dalyvausime pirmoje mūsų parodoje 
Paryžiuje „Capsule“, esame pasiekiamos už-
sienio butikų pirkėjams per specialias el. plat-
formas. Be to, šiuo metu jau prekiaujame Ame-
rikos lietuvės neseniai duris atvėrusiame bu-
tike Čikagoje ir deramės dėl keleto kitų pre-
kybos vietų Europos sostinėse.

- Vasarą planuojate labai įdomų pro-
jektą Nidoje. Kas tai bus?

VETA: Šią vasarą kartu su kitais ketu-
riais kūrėjais leidžiamės į nuotykį Nidoje ir 
laikiną „pop-up“ parduotuvę. Kas tris savai-
tes pasikeisdami parduotuvėje dirbsime ir su 
klientais bendrausime patys kūrėjai - mes, 
„Okiiko“, „Tadam!“, Aistė Nesterovaitė su 
prekės ženklu „formuniform“ ir „Naked Bru-
ce“. Kiekvienas iš prekių ženklų yra labai 
savitas ir skirtingas, bet kartu ir papildantis 
vienas kitą - juokaujame, kad poilsiautojos į 
mūsų parduotuvę gali ateiti ir nuogos, o mes 
jas aprengsime ir papuošime nuo galvos iki 
kojų. Šis projektas unikalus dar ir tuo, kad 
parduotuvės erdvėje organizuosime įvairius 
renginius - kavos ir ledų degustacijas, rengi-
nį su stilistais, taip pat svarstome ir filmų 
peržiūrų galimybes.

Veta ir Rasa: kuriame būdą kūnui kalbėti

Kūrėjos vasarai siūlo ne tik 
glaustinukes, bet ir lengvas sukneles

„Body Talk“ nuotr.

Pažintis

Rasos ir Vetos kuriamos glaustinukės 

jau tapo „Body Talk“ vizitine kortele
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Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Tomą

Šokėjas ir dainininkas Tomas Legenzovas 
(26) visada besišypsantis, malonus ir atviras. 
nors labiausiai jam patinka kalbėti apie šokį 
ir muziką, šįkart Tomas atskleidė keletą faktų 
apie save. Taigi, ko dar nežinojote apie Tomą.

n Tomo ūgis 1,82 m, batų dydis 43.
n Jei apie Tomą Legenzovą kurtų filmą, geriau-
siai, jo paties nuomone, jį įkūnytų Leonardas 
Dikaprijus (Leonardo DiCaprio). Pasak Tomo, 
šis aktorius moka įsijausti į skirtingas asme-
nybes, o ir Tomas neretai būna permainingas. 
„Kartais esu gilus mąstytojas, tyliai kuriantis 
žmogus, o kartais esu kaip koks pietietis, plūs-
tantis emocijomis ir ekspresija. Beje, šis akto-
rius man patinka, o žmonėms patinka tai, kas 
nors kiek primena juos pačius“, - sakė jis.
n Jei Tomas kur nors pamato muzikos instru-
mentą, jis būtinai privalo pagroti ar bent prisi-
liesti. „Kažkokia nepaaiškinama trauka. Paskuti-
nį kartą teko pūsti dūdmaišį, kas norėtų platesnių 
žandų, rekomenduoju, nes man jie vos nesprogo, 
bet koks laimingas buvau!“ - šypsojosi atlikėjas.
n Savo dienos neįsivaizduoja be repeticijų šokio 
salėje arba dainavimo prie fortepijono.
n Tomas nenorėtų atsikratyti jokios savo savy-
bės, tačiau pripažįsta, kad norėtų turėti daugiau 
kantrybės.
n „Pirmas rimtas mano darbas buvo viename 
pajūrio viešbutyje, visą vasarą dirbau administ-
ratoriumi. Taip prieš stodamas į universitetą už-
sidirbau kompiuteriui“, - prisiminė jis.
n Nemėgstamiausia Tomo pamoka mokykloje 
buvo chemija, o mėgstamiausia - lietuvių kalba. 
n Geriausias poilsis - buvimas gamtoje, prie jū-
ros, tyloje, taip pat kelionės, kai nereikia niekur 
skubėti.
n Šokėjas ir dainininkas lengvai susižavi hobiais 
ir užsinori daug ko išmokti. „Dabar mokausi ir 
tobulinu šokio, gitaros, pianino, vokalo, vadybos 
įgūdžius, o ateityje norėčiau išmokti piešti, fotog-
rafuoti, jodinėti, plaukioti su banglente, režisuo-
ti, rašyti...“ - sakė jis.
n Tomui labai patinka muzikos grupės „Trenter-
moller“, „System of a down“, „Dirty Loops“ ir 
nemažai populiarių atlikėjų iš įvairių topų.
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Nežinau, tikriausiai dar neturiu, arba 

toks automobilis dar nesukurtas. Nesižaviu 
nei ferariais, nei bugačiais ar kitais įmantrių 
markių, sportiniais automobiliais. Taip pat 
manęs nežavi ir moteriški, maži automobiliu-
kai, arčiau širdies dideli ir patogūs visureigiai.

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Kartą žiemą teko važiuoti siauru miško 

keliu. Tas keliukas buvo toks siauras, kad dviem 
automobiliams prasilenkti ten iš esmės buvo 

neįmanoma. Važiuodama pamačiau, kad iš prie-
kio beprotišku greičiu atlekia kitas automobilis. 
Baisiai išsigandau ir tiesiog sustojau. Laukiau 
smūgio, nes net ir nebuvo kur trauktis. Prieš 
akis tikriausiai pralėkė visas gyvenimas. Ir ką 
jūs galvojate? Toliau viskas buvo tarsi veiksmo 
filme, automobilis mus apvažiavo šiek tiek pa-
virtęs ant šono, praslydo lyg briauna. Turbūt 
pasitaikė koks nors ypatingas kaimo ekstrema-
las. (Šypsosi.) Absoliučiai neįtikėtina. Iki šiol 
galvoju, kad turiu labai gerą angelą sargą.

- Mėgstate greitį ar esate rami vai-
ruotoja?

- Greitį mėgstu, bet tik maksimaliai leis-
tiną, ir tik tuomet, kai geras ir tuščias kelias, 
aplink saugu, geros oro sąlygos. Tačiau nie-
kada tuo nepiktnaudžiauju. Ir pastebėjau, kad 
sukūrus šeimą apskritai pasikeitė požiūris į 
visokius lakstymus. Dabar kur kas atsakin-
giau žiūriu į vairavimą ir saugumą. Seniau 
mėgdavau pasivažinėti ir šiek tiek greičiau.

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Lietuvoje man itin patinka panemunės 

kelias, važiuojant pro Jurbarką, nes šalia upė, 
graži aplinka. Taip pat smagu važiuoti Kuršių 
nerijoje, aplink Labanoro girią. O užsienyje 
itin įsiminė serpantinų kelias Ispanijoje, kur 
žemai nuo skardžio matėsi nukritę seni, su-
rūdiję automobiliai. Nebuvo labai jauku.

- Kaip užmušate laiką patekusi į au-
tomobilių spūstis?

Ratai

Eglė ČEpaitė-KEturKė 
sako NE raudonos spalvos automobiliams

Grupės „4 Roses“ vokalistė EGlė ČEpaitė-KEtuRKė (27) sako seniau mėgusi stipriau 
paspausti greičio pedalą, kai tam pasitaikydavo proga. Dabar Eglė kelyje kur kas  
ramesnė ir atsargesnė. Ji sako, kad sukūrus šeimą požiūris į vairavimą ir saugumą  
pasikeičia, nebekyla noras važinėtis greitai.

Eglė Čepaitė-Keturkė žino, kaip įveikti nuobodulį 
automobilių spūstyse. Ji pradeda dainuoti
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- Dainuoju. (Juokiasi.) Tikriausiai tai daro 
ne viena su muzika susijusi asmenybė. Se-
niau, pamenu, vežiodavausi knygą, kad pate-
kusi į tikrai didelę automobilių spūstį nenuo-
bodžiaučiau, bet tik kol stovėdavo automobi-
lis. Dabar tokių veiklų prie vairo vengiu.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Man svarbu, kad automobilis būtų saugus, 
aukštas, didelis. Būtų gerai, kad būtų 4 varomi 
ratai, galingas variklis. Atsižvelgiu ir į kuro są-
naudas. Tiesą sakant, automobilį padeda išsi-
rinkti vyras. Jis randa kelis geriausius variantus, 

o aš tada jau galiu sakyti, kuris man gražiausias, 
nes automobilio išvaizda tikrai nelieka pasku-
tinėje vietoje. Norisi, kad salonas, dizainas taip 
pat patiktų. Niekada nesirinkčiau raudonos spal-
vos automobilio. Man kažkodėl ši spalva netin-
ka automobiliams, prastai atrodo. 

- Ar sugebėtumėte pati pakeisti pra-
kiurusią padangą arba tepalus?

- Tepalus tikrai drąsiai pakeisčiau, nes jau 
moku. Padangos keisti manęs dar niekas nemo-
kė.  Nemanau, kad būtų labai sunku, tereikia, 
kad kas nors parodytų, kaip teisingai tai daryti. 
Jei jau labai kas nors nutinka, džiaugiuosi galė-
dama paprašyti vyro pagalbos. O jei vyro nebū-
tų šalia, pasitelkčiau moterišką žavesį ir prašy-
čiau pravažiuojančių vairuotojų pagalbos. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Prastas vairuotojas, mano akimis, yra tas, 
kuris pamiršta rodyti posūkius, bando lenkti 
iš neleistinos pusės, nepraleidžia kelyje arba 
nepadėkoja už tai, kad praleidai jį. Tiesiog mū-
sų keliuose trūksta elementarios kultūros, ku-
ri labai padėtų kelyje jaustis gerokai maloniau. 
Tiesą sakant, vyrai kelyje yra dažnai manda-
gesni ir paslaugesni už moteris, sąmoninges-
ni. Man dėl to šiek tiek keista, nes lyg ir mo-
teris moterį turėtų suprasti. Juk turėtų būti 
negaila praleisti, o pasirodo... O vyrai galbūt 
nenori matyti to žudančio nepatenkintos mo-
ters žvilgsnio, dėl to ir užleidžia. (Šypsosi.)

- Šiltuoju sezonu gatvėse padaugėja 
motociklų ir motorolerių vairuotojų. Ar 
juos laikote lygiaverčiais eismo dalyviais?

- Man jie netrukdo, kai netrukdo eismui. 
Bet kartais keista, kad šių transporto priemo-
nių vairuotojai jaučia kažkokį ypatingą poreikį 
pademonstruoti savo plieninių žirgų galią. Pa-
stebėjau, kad itin mėgstama padidinti greitį 
tose gatvėse, kurios grįstos trinkelėmis. Be 
to, motociklininkai neretai nardo tarp juostų 
ir išdygsta tarsi iš niekur, netikėtai. Tai labai 
blaško ir automobilio vairuotojas jų gali nepa-
stebėti. Aš labai atsiprašau, bet šių transporto 
priemonių kelyje nelaikau lygiavertėmis. 

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Dar studentavimo laikais, turėdama pir-
mąjį automobilį ir nesijausdama gera vairuoto-
ja, turėjau vieną gėdingą nuotykį. Po filmavimo 
reikėjo išvažiuoti iš pilnut pilnutėlės stovėjimo 
aikštelės, o mano automobilis buvo užstatytas 
iš visų įmanomų pusių ir palikti tik labai maži 
tarpeliai. Kadangi skubėjau į egzaminą, tai sku-
bėjimo įkarštyje sugebėjau bakstelti tris maši-
nas, kai bandžiau išvažiuoti iš parkavimo aikš-
telės... Apžiūrėjau „nukentėjusius“ automobi-
lius, lyg nieko ir nesimatė, tad nurūkau savo 
keliais. Po egzamino dar ilgai drebėjau ir laukiau 
skambučio, kol koks mano veiksmų liudininkas, 
įsiminęs mano numerius paskambins ir praneš, 
kad jis matė, kaip aš pasielgiau ir praneš poli-
cijai. Laimei, viskas baigėsi sėkmingai, skam-
bučio nesulaukiau, bet pats įvykis pamokė...

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

- Talismanų neturiu, bet visada turiu ge-
ros muzikos kompaktinių diskų, nes radijas 
greitai pabosta.   

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Volvo XC60“

l Svajonių automobilis: tokio dar nėra.

l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: 9 metai

l Dažniausias prietaras: neprietaringa

l Gražiausios automobilio spalvos: balta, 

juoda, sidabrinė, kakavinė

Dosjė

Eglė Čepaitė-Keturkė mano, 
jog vairuotojams kartais 
trūksta elementarios kultūros

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 



Ar galėjote pagalvoti, jog tinkamiausias kosmetikos 
priemones galėsite išsirinkti neišeidamos iš namų, vos 
keliais telefono paspaudimais? Ta diena atėjo. Lietuvo-
je pristatyta nauja virtualios realybės programėlė ma-
kiažui „MakeUp Genius“, sukurta „L’Oréal  
Paris“. Ją jau išbandė žinomos šalies moterys. 

grožio paletė

Grožio pagalbininkas - 
modernios technologijos

Pasitelkus šią programėlę jūsų 
išmanusis telefonas vos per kelias 
sekundes tampa veidrodėliu, o nau-
jausios technologijos suteikia jam 
beveik stebuklingų galių. Dailiosios 
lyties atstovių džiaugsmui, net ir 
neišėjusios iš namų jos gali „pasi-
matuoti“ madingiausius makiažo 
variantus ir pasirinkti tinkamiau-
sias kosmetikos priemonių spalvas. 
Daugiau nei 10 metų tobulinta, pre-
ciziška technologija fiksuoja veido 
kontūrus ir esminius taškus, todėl 
be vargo tiksliai „uždeda“ makiažą 
ant bet kokios struktūros ar odos 

tono veido. Nuo šiol lūpų dažų ar 
šešėlių spalvos neteks bandyti ant 
rankos. Programėle ji iškart virtu-
aliai išbandoma ant veido, matant 
tikslius produktų atspalvius, o su-
kiojant galvą ar darant mimikas 
naujas „įvaizdis“ išlieka vietoje - 
tarsi jis iš tikrųjų būtų ant veido.

Programėlė „MakeUp Genius“ 

yra nemokama, tad kiekviena ją 

gali parsisiųsti į savo išmanųjį 

telefoną ir drąsiai eksperimentuoti 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Aktorė Beata Tiškevič-Hasanova
Modelis Ernesta Elzbergaitė (dešinėje)

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

grožio paletė

Neseniai vykusiuose prestižiniuose 

„Tony“ apdovanojimuose aktorė ir atlikėja 

DžeNifer Lopes (Jennifer Lopez, 45) 

pasirodė su nauja trumpų plaukų šukuo-

sena. ilgametis žvaigždės plaukų stilistas 

Lorensas Martinas (Lorenzo Martin) sakė, 

jog Dž.Lopes turi nuostabius plaukus, to-

dėl jam labai lengva formuoti jos stilių.

prie naujo įvaizdžio prisidėjo ir sub-

tiliai garsaus meistro Marijo Dedivanovi-

čiaus (Mario Dedivanovic) atliktas makia-

žas - lūpos buvo tamsiai raudonos spal-

vos, o padūmavusias akis vainikavo raus-

vai violetinės ir aukso spalvos šešėliai. 

Kaip sakė kritikai, jos bendras vaizdas 

buvo pritrenkiantis.

Dženifer Lopes  metamorfozės

Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) 
gegužės 17 dieną per „Billboard“ 
muzikos apdovanojimus Las Vegase

...ir birželio 7 dieną per teatralų 
„Tony“ apdovanojimus Niujorke 

EPA-Eltos nuotr.
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IšskIrtInIaI

II vieta 
„Osteria Francescana“

Patiekale „Penki Parmezano gyvenimai“ naudojamas 50 mėnesių brandintas parmezano 
sūris, kuris patiekiamas keturiomis skirtingomis formomis - kaip padažas, suflė, sūrio 
traškutis ir sūrio putėsiai

Paolo Terzi nuotr.

l Vieta: Modena, Italija.
l Šefai: Masimas Botura, Takahikas 
Kondas (Takahik Konda) ir Davidas Di 
Fabijus (Davide Di Fabio).
l Kainos: vienam žmogui vakarienės 
kaina nuo 170 Eur - 587 Lt.

Antrą vietą tarp geriausių pasaulio restoranų užimantis italų restoranas „Osteria Fran-
cescana“ gali didžiuotis ne tik šiuo įvertinimu, bet ir vienu geriausių šefų pasaulyje - 
Masimu Botura (Massimo Bottura). Praėjusiais metais Švedijoje vykusiuose kasme-
čiuose kulinarų apdovanojimuose jam buvo įteiktas vadinamasis gastronomijos „Nobe-
lio“ įvertinimas. Maisto gurmanai turėtų džiaugtis, kad dar jaunystėje M.Botura nutarė 
mesti teisės studijas ir atsiduoti virtuvei.

Istorija
Aistrą kulinarijai M.Botura pajuto dar būdamas teisės 

studentu. Jis metė studijas ir visas savo santaupas 

investavo į nedidelę užeigą prie Modenos „Trattoria 

del Campazzo“. Vėliau, norėdamas įgyti kulinarijos 

žinių, tapo kulinarijos žvaigždžių Žoržo Kuani (Georges 

Coigny) ir Aleno Diukaso (Alain Ducasse) mokiniu. 

1995 m. M.Botura atidarė šiandien visame pasaulyje 

gerai žinomą restoraną „Osteria Francescana“.

Geriausiame Italijos restorane - meno ir maisto derinys

Kuoja Livorno padaže -  
vienas iš tradicinių italų virtuvės patiekalų
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Įvertinimai
2013 ir 2014 m. „Osteria Francescana“ buvo 

išrinktas trečiu geriausiu pasaulio restoranu, 

šiemet jam atiteko antra vieta. Restoranas 

įvertintas trimis „Michelin“ žvaigždutėmis.

Maisto filosofija
Kaip sako pats restorano šefas, taisyklės čia nėra laužomos, čia jos yra koreguojamos. Jo maistas - tai gaminimo technikos 
naujovių ir geriausių vietinių ingredientų derinys, klasikinės prancūzų ir regioninės italų virtuvės kombinacija. Savo patieka-
luose M.Botura bando atspindėti kultūrą, muziką, meną ir filosofiją. Lankytojai čia gali rinktis patiekalus iš tradicinės arba 
eksperimentinės virtuvės meniu: makaronų su Bolonijos padažu, virtinukų su parmezano sūriu, arba kulinarijos šedevrų - 
jūrų velnio, žuvies bei daržovių šimtalapio ar kitų. Daugelis patiekalų yra įkvėpti žinomų menininkų ir jų darbų.

„El Celler de Can Roca“, Žirona, Ispanija„Osteria Francescana“, Modena, Italija„Noma“, Kopenhaga, Danija
„Central“, Lima, Peru
„Eleven Madison Park“, Niujorkas, JAV

Geriausių pasaulio restoranų apdovanojimai, kuriuos skiria britų žurnalas „Restaurant“, pradėti teikti 2002 m. Jie tapo atskaitos tašku daugeliui pasaulio gurmanų. Įvertinimus skiria žiuri, kurią sudaro 972 nepriklausomi eksper-tai. Tarp jų esama restoranų kritikų, virėjų, restoranų savininkų ir gurmanų.

Geriausių pasaulio 
restoranų penketukas

Geriausiame Italijos restorane - meno ir maisto derinys

IšskIrtInIaI

„Osteria Francescana“ - vos 12 staliukų restoranas,  
kuriame susipina maisto tradicijos ir evoliucija

Paolo Terzi nuotr.

„Oi, aš išmečiau citrinų pyragą“ - patiekalo 
pavadinimas taikliai apibūdina jo apipavidalinimą

Pagrindinis restorano 
šefas - Masimas Botura 
(Massimo Bottura)
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Veidai
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l Manoma, kad pirmieji duoną pradėjo 
kepti egiptiečiai. Tokią prielaidą mokslinin-
kai padarė atradę seniausias girnas, paga-
mintas maždaug 8000 m. prieš mūsų erą. 

l Duona Senovės Egipte buvo tokia pati va-
liuta kaip ir pinigai. Manoma, jog stačiusiems 
piramides mokama buvo būtent duonos ke-
palais. Duonos svarbą kultūrai rodo ir tai, kad 
duonos gabalėlį įdėdavo į mirusiųjų amžino 
poilsio vietas. 

l Senovės graikai dar 2500 metais prieš 
mūsų erą gamino 80 skirtingų duonos 
rūšių.

l Viduramžiais Vakarų Europoje duonos 
rūšys buvo vadinamos pagal tai, kam buvo 
kepamos, kas jas dažniausiai vartodavo, 
pavyzdžiui, dvarininkų duona, popiežiaus 
duona, riterio kepalas, ginklanešio kepalas, 
apgaviko kepalas, stalo duona ir pan.

l Pagal skandinavų tradicijas, jei mergina 
ir vaikinas atsiriekia duonos iš to paties 
kepalo, jie įsimyli visam gyvenimui. 

l Raikyta duona prekiauti pradėta 1928 me-
tais. Tiesa, dėl iki šiol nežinomų priežasčių 
1943 metais Jungtinių Amerikos Valstijų par-
lamentas buvo uždraudęs prekybą pjaustytais 
duonos kepalais. Šis nutarimas buvo greitai 
pakeistas dėl žmonių nepasitenkinimo. 

l Apskaičiuota, kad  50 proc. parduodamos 
duonos panaudojama sumuštiniams gaminti.

l Vasario 5 d. nuo seno lietuviai garbino 
ugnies deivę Gabiją ir kasdieninį maistą - 
duoną. Šią dieną buvo kepama duona, atlie-
kamos aukojimo apeigos Žemynai ir Žemė-
pačiui. Tikėta, kad apeigose pašventinta duo-
na pagelbsti kilus gaisrui, saugo nuo ligų: 
nuo blogos akies, padeda gydyti akių ligas, 
žaizdas, saugo nuo gyvatės įkandimo. Atėjus 
krikščionybei senoji lietuvių šventė sutapa-
tinta su Šv.Agotos varduvėmis. Duona šią 
dieną pradėta šventinti bažnyčiose.

l Paprastai lietuvis per metus suvartoja 
maždaug 59–60 kg duonos. 

skonio kodas

kiaulienos kepsnys - danų 
nacionalinis patiekalas

Kiaulienos kepsnys su petražolių pa-
dažu paskelbtas Danijos nacionaliniu pa-
tiekalu. Kaip tik šis valgis laimėjo konkur-
są, surengtą šalies Maisto, žemės ūkio ir 
žvejybos ministro Dano Jorgenseno (Dan 
Jorgensen) iniciatyva. Apie balsavimo re-
zultatus neseniai pranešė ministerija.

Už keptą kiaulieną balsavo 44 pro-
centai danų, dalyvavusių šiuose rinki-
muose. Antrąją vietą užėmė garsieji dau-
giaaukščiai danų sumuštiniai (smorre-
brod), kuriems pirmenybę teikė 27 pro-
centai balsavusiųjų, o trečiąją - mėsai-
niai su keptais svogūnais.

Pagal balsavimo rezultatus ketinama 
išleisti brošiūrą su patiekalų-nugalėtojų 
receptais.

alytuje statys „naive“ 
ženklo šokolado fabriką

Alytuje formuojasi maisto klasteris - 
UAB „Ultra Aroma“, kuri rengiasi sta-
tyti šokolado fabriką, į vieną projektą su-
jungs kokoso aliejaus ir  kakavos gamyk-
las bei  prekės ženklą „Chocolate Naive“.

Tarp „Ultra Aroma“  savininkų - šo-
kolado UAB „Mulate“, kakavos produk-
tų UAB „Premium Cocoa“ bei kokoso 
aliejaus UAB  „Premium oils“ akcinin-
kai. Šokolado gamintojams reikia kaka-
vos žaliavos, kakavos gamintojams - ži-
nomo prekės ženklo jų būsimiems pro-
duktams: „Chocolate Naive“ yra pelnęs 
14 pasaulinių apdovanojimų.

Pasak UAB „Mulate“, gaminančios 
natūralius ledus ir šokoladą su ženklu 
„Chocolate Naive“, vadovo bei savininko 
Domanto Užpalio, moderni gamykla, ku-
rios našumas - 1000 t šokolado per me-
tus, turėtų pradėti veikti apie  2018 me-
tus. Dabar „Mulate“ pajėgumas“ - 20 
tonų šokolado per metus.

Įdomu

„FRuiTS & WinE“ - tai vyno ir tikrų vaisių 
ar uogų sulčių sąjunga. Šiuos gėrimus rekomen-
duojama patiekti atšaldytus ar su ledukais. Vasaros 
skonių paletėje - apelsinais ir prieskoniais kve-
pianti baltoji „Sangria“, raudonasis gervuogių sko-
nio ir rožiniai greipfrutų, vyšnių skonio aromatin-
ti vyno gėrimai.

Naujiena - 

Užs. 329

* Fruits & Wine užima didžiausią aromatintų vyno gėrimų rinkos dalį Prancūzijoje 
pagal pardavimus litrais, remiantis SYMPHONY IRI Group 2014 metų duomenimis. 

vynai su  
tikromis sultimis

Parengė Eimantė JUrŠėNAiTė

Įdomūs faktai apieduoną EP
A-
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Dažnai duona atrodo toks kasdieniškas 
dalykas, jog retas susimąsto, kokią tur-
tingą istoriją ji turi. Ko dar nežinojote 
apie duoną?

Domantas Užpalis
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Žemuogės
Maistinė vertė: 100 g žemuogių 
yra 34 kcal, 0,8 g baltymų, 6,3 g 
angliavandenių, 0,4 g riebalų. 
Naudingos medžiagos: žemuogės 
yra išskirtinai puikus geležies šaltinis. 
Turi vitamino C ir nedidelį kiekį vita-
mino A, B grupės vitaminų, kalio ir 
vitamino E. 
Verta žinoti: žemuogės puikiai pade-
da gydyti mažakraujystę. Geležies pasi-
savinimui iš maisto  būtinai reikalingas 
vitaminas C, o žemuogės turi abu šiuos komponentus. Tad net ir valgant mėsą, geležies 
nepasisaviname, jeigu kartu negauname ir vitamino C. Kaip ir braškės, yra naudingos 
dantų emaliui ir dantenoms. Žemuoges itin rekomenduojama valgyti sergant inkstų ar 
šalpimtakių ligomis. Puikiai valo organizmą ir susirgus dizenterija. Padeda sumažinti 
insulto galimybę ir gydyti podagrą.
Minusas: jose gausu fosforo, celiuliozės, kuri, suvalgius didesnį kiekį, gali alergizuoti. 
Nerekomenduojama valgyti turint virškinimo sutrikimų. 

Mėlynės
Maistinė vertė: 100 g mėlynių 
yra 54 kcal, 1 g baltymų, 12 g 
angliavandenių, 1 g riebalų. 
Naudingos medžiagos: mėlynės 
turi labai daug ląstelienos. Gausu 
pektinų, kurie teigiamai veikia 
tinklainę ir akių kraujagysles, 
aprūpina maistinėmis medžiagomis 
regos nervus (padeda išvengti 
akyje susidarančių kraujosruvų). 
Taip pat yra vitamino C. Gausu A, B grupės vitaminų. 
Verta žinoti: mėlynėse yra niomirtilino, kuris mažina cukraus kiekį kraujyje, tad šias 
uogas taip pat gali valgyti ir diabetikai. Mėlynės - puiki prevencinė priemonė prieš cukrinį 
diabetą. Beje, mėlynes gerai vartoti, kai viduriuojama, nes jos kietina žarnų turinį. Mėlynes 
patartina vartoti pirmoje dienos pusėje, nes jose yra vaisių cukraus, kuris organizme virsta 
gliukoze. Kitaip tariant, tai yra kalorijos, kurias gavę ryte, iki nakties spėsime išjudėti. 
Minusas: nerekomenduojama perdozuoti, nes jautresnė virškinimo sistema į tai gali 
sureaguoti vidurių užkietėjimu. 

Sveika gyvenSena

Atėjus vasarai ne vienas renkasi lengvesnį 
maistą, užkandžiauja vaisiais ir sunokusio-
mis uogomis. Tačiau ar žinome, kokių  
mineralų jie turi ir kokių ligų profilaktikai  
gali būti vartojami? Apie tai „Laisvalaikiui“ 
pasakojo dietologė EgLė ŠinkEvičiūTė.
Ringailė Stulpinaitė

Vaisiai ir uogos. 

vyšnios
Maistinė vertė: 100 g vyšnių yra 58 kcal, 1 g baltymų, 12 g angliavandenių,

1 g riebalų. 
Naudingos medžiagos: vyšnios yra viena silpnesnių uogų savo mineralų gausa. 

Jose yra gausu vitamino C, kuris būtinas protinei veiklai ir imuniteto gerinimui. Yra 

karotino, vitaminų E, B1, B2, folio rūgšties, kalio, magnio, fosforo, vario, geležies, 

tačiau šių elementų koncentracija uogose nėra didelė. 

Verta žinoti:  kuo nokesnė vyšnia, tuo daugiau geležies ji turi. Kadangi vyšniose 

taip pat yra antioksidantų ir stabdančių senėjimą medžiagų, jos neretai vadinamos 

jaunystės ar grožio uogomis. Dėl to ir yra palyginimas „jos lūpos kaip vyšnios“.  

Minusas: nerekomenduojama valgyti ar persivalgyti, jei žmogus yra alergiškas bent 

vienai vyšniose esančiai medžiagai ar esant virškinimo sutrikimų.

Obuoliai
Maistinė vertė:  100 g obuolių yra 71,25 kcal, 0 g baltymų, 16,25 g 
angliavandenių, 0 g riebalų.
Naudingos medžiagos: obuoliuose gausu geležies, mineralinių druskų, 
ląstelienos, kalio (kuris greitina medžiagų apykaitą), natrio, kalcio. 
Verta žinoti: kaip ir braškės, turėdami rūgštelės, puikiai valo dantų emalį, 
masažuoja dantenas. Obuoliai skrandžiui suteikia tūrio. Obuolio skonį lemia cukraus 
kiekis, o šis priklauso nuo rūšies. Tai puiki prevencinė priemonė norintiems išvengti 
trombozės. Visoje vaisių lentelėje obuoliai užima antrą vietą pagal antioksidantų 
kiekį. Obuolių sultys tinka širdies ligų profilaktikai. 
Įdomus faktas: mokslininkai nustatė, kad kasdien suvalgant bent po vieną obuolį 
galima sumažinti infarkto ir insulto riziką. 
Obuolio sėklose yra daug jodo, tad 5-6 sėklose yra visa paros norma. 
Minusas: obuolių nerekomenduojama valgyti padidėjus skrandžio rūgštingumui ar 
turint virškinimo trakto sutrikimų.

Ką verta žinoti?
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Braškės
Maistinė vertė: 
100 g braškių yra 
46 kilokalorijos,  
1 g baltymų,  
10 g angliavandenių  
ir 0 g riebalų. 
Naudingos 
medžiagos: 
kalbant apie 
braškes, galima 
pabrėžti dvi 
dideles jos nau-
das organizmui. 
Pirmiausia tai 
puikus vitamino 
C šaltinis (100 g 
braškių yra kiek 
daugiau nei reikalinga paros norma), antra - jose gausu antioksidantų. Braškės turi 
kalio, B2, B5, B6, B9 vitaminų (B9 vitaminas gerina atmintį), folio rūgšties (itin nau-
dinga besilaukiančioms), yra geležies, magnio.
Verta žinoti: braškes itin tinka vartoti turint širdies ar kraujagyslių ligų ir gerinant jų 
darbą, nes šiose uogose yra kalio. Šis mikroelementas ir padeda reguliuoti kraujospūdį 
ir yra naudingas širdžiai. Valgant braškes mažinama širdies problemų rizika. Geriausia 
valgyti sezono metu ir kuo natūraliau užaugintas, kai žinoma, kad nėra nitratų. Beje, braškės 
vitamino C turi gerokai daugiau nei kai kurie citrusiniai vaisiai. O vitaminas C labai padeda 
kovoti su cholesterolio kiekiu kraujyje. Braškes galima valgyti net ir sergant cukriniu dia-
betu. Braškės gerina peristaltiką ir silpnina apetitą, tad yra puikus dietinis užkandis. 
Įdomus faktas: braškėse yra nemažai cinko, o cinkas didina lytinį potraukį. Būtent dėl 
to šios uogos dažnai atsiranda ant stalo pasimatymų ar romantiškų vakarienių metu. 
Uogose esanti rūgštis veikia su dantų apnašomis. Tad valgant nesmulkintas braškes 
yra nuvalomas dantų emalis ir uogose esanti rūgštis teigiamai veikia dantų spalvą, 
šalina apnašas ir gerina dantenų būklę. 
Minusas: braškes netinka valgyti turint virškinimo problemų, gastritą, opaligę. Jos 
gali kelti rūgštingumą.

Arbūzas
Maistinė vertė: 100 g arbūzo 
yra 29 kcal, 1 g baltymų, 6 g 
angliavandenių ir 0 g riebalų. 
Naudingos medžiagos: 
puikus aminorūgščių šaltinis. 
Yra vitaminų C, B1, B2, PP, 
karotino. Minkštime yra 
ląstelienos, kalio druskų.  
Verta žinoti: arbūzas 
turi daug šlapimą varančių 
savybių. Nepakeičiamas vaisius 
aukštą kraujospūdį turintiems 
žmonėms, nes teigiamai veikia 
širdies ir kraujagyslių veiklą. 
Normalizuoja medžiagų apykaitą ir valo organizmą. Mažina cholesterolio kiekį kraujyje. 
Minusas: kadangi stipriai varo šlapimą, nerekomenduojama valgyti, jeigu reikia kur 
nors važiuoti ir prireikus nebus galimybės nueiti į tualetą. Taip pat nerekomenduojama 
daug arbūzo valgyti žmonėms, kurie serga cukriniu diabetu. 

Sveika gyvenSena

Vaisiai ir uogos. 

Šilauogės
Maistinė vertė: 100 g šilauogių yra 44 kcal, 11,5 g angliavandenių, 0,7 g baltymų, 
0,5 g riebalų. 
Naudingos medžiagos: šilauogėse yra nemažai antioksidantų, gerai organizmo 
terpę veikiančių bakterijų, vitaminų A, B1, B2, C, PP, turi nemažai skaidulinių 
medžiagų, kalcio, fosforo, geležies.   
Verta žinoti: šilauogėse yra itin didelis beta karotino kiekis, kuris labai naudingas 
odai ir bendrai sveikatos būklei. Puikiai tinka gerinant širdies ir kraujagyslių sistemos 
darbą. Gerina medžiagų apykaitą. Šilauogėse yra junginių, saugančių nuo senėjimo 
procesų. Tinka valgyti ir diabetikams, tik be jokių pagardų. 
Minusas: nerekomenduojama valgyti ar persivalgyti, jei žmogus yra alergiškas bent 
vienai šilauogėse esančiai medžiagai ar esant virškinimo sutrikimų. 

Kriaušės
Maistinė vertė: 100 g kriaušių yra 58 kcal, 0 g baltymų, 13 g angliavandenių, 0 g 
riebalų. 
Naudingos medžiagos: gausu įvairiausių vitaminų, mineralinių medžiagų: kalio, 
vario, magnio, mangano, geležies. Daug cinko, skaidulų, ląstelienos. Yra C, E, B 
grupės vitaminų, fosforo, sėklose - jodo. 
Verta žinoti: kriaušės kilusios iš svarainių giminės ir yra ypač dietinis produktas. 
Gerina širdies kraujagyslių veiklą. Jas tinka valgyti esant vidurių užkietėjimui ir apskritai 
jos užtikrina reguliarų tuštinimąsi. Buvo atlikti tyrimai, kad valgant kriaušes organizme 
mažėja cholesterolio kiekis. Tinka valgyti esant inkstų, šlapimtakių ligoms, nes jos 
skatina šlapimo išsiskyrimą ir turi dezinfekuojamąjį poveikį šlapimtakiams. Kriaušėse yra 
boro, kuris organizmui padeda išsaugoti kalcį (kaulams reikalinga medžiaga), tad kaip 
profilaktinė priemonė itin tinka žmonėms, kuriuos kamuoja osteoporozė.  
Minusas: nepersivalgyti kriaušių rekomenduojama tiems, kurie serga cukriniu diabetu. 

Geriausia vaisius, uogas valgyti niekaip neapdorotus, nesaldintus cukru-

mi ir panašiai. Žinoma, ne sezono metu tinka valgyti ir šaldytas uogas. 

Nuo šaldymo kenčia jų maistinė vertė, tačiau geriau šaldytas produktas 

nei jokio. Uogas valgyti su pienu taip pat nepatartina, nes pienas lėtina 

virškinimą ir apsunkina naudingų medžiagų pasisavinimą. Apskritai 

daugelį produktų vartodami su pagardais, juos tiesiog sugadiname. 

svaRBU

Dietologė Eglė 
Šinkevičiūtė
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Reklama
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Baimindamasi dėl garsiųjų Senos upės 
tiltų, kurie dūsta nuo „meilės spynų“ 
naštos, Paryžiaus valdžia uždraudė ka-
binti „meilės spynas“ ant miesto Menų 
tilto („Pont des Arts“).

Tradiciškai įsimylėjėliai iš viso pasau-
lio plūsta į Prancūzijos sostinę ir puošia 
jau nuo svorio linkstančius tiltus spynomis 
su meilės žodžiais. Menų tiltas yra viena 
populiariausių vietų Paryžiuje, ypač tarp 
turistų, kurie savo amžiną meilę deklaruo-
ja, ant jo turėklų kabindami spynas ir iš-
mesdami raktus į Seną.

Iki birželio 1 dienos ant tilto kabėjo 
maždaug milijonas spynų, o jų bendras 
svoris siekė apie 50 tonų. 2014 m. birželį 
tūkstančių „meilės spynų“ naštos neatlai-
kė dalis Menų tilto turėklų.

 Įdomybės

 RekoRdinė pica italijoje

Kam, jei ne Italijai, turėtų atitekti 
ilgiausios pasaulyje picos titulas? Todėl 
picų kepėjai iš visos šalies savaitgalį su-
sirinko „Expo“ parodoje Milane, kad iš-
keptų beveik 1,6 km ilgio ir 5 tonų svorio 
picą „Margaritą“.

Iki šiol ilgiausios picos titulas pri-
klausė Ispanijai, kurios meistrai paga-
mino 1,1 km ilgio patiekalą. Žemės ūkio 
sąjunga „Coldiretti“ tikisi, kad tai dide-
lis indėlis siekiant, kad pica būtų įtrauk-
ta į UNESCO nematerialaus kultūros 
paveldo sąrašą.

vokietijoje kas dešimtas 
tRimetis naudojasi inteRnetu

Kas dešimtas trimetis Vokietijoje jau 
naudojasi internetu, rodo atliktas tyrimas. 
Trejų-aštuonerių metų vaikų grupėje re-
guliariai prie kompiuterio sėdasi 1,2 mln. 
vaikų. Vyresni vaikai internete, be kita ko, 
naršo informacijos. Tuo metu trimečiai 
žiūri vaizdo medžiagas, žaidžia arba klau-
sosi vaikiškų dainelių, tarkim, „Youtube“ 
portale. 

Įdomu

Nuo birželio 1 dienos visos spynos  
nuo Menų tilto pradėtos nuiminėti

EPA-Eltos nuotr.

Paryžiuje uždrausta kabinti  
„meilės spynas“ ant Menų tilto

Eltos inf.
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rubriką pristato „Gaumina“
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Ar interaktyvus stendas gali pagelbėti 
parkuojant automobilį? Kas savo produk-
tą pristato supakuodamas visą miestą? 
Kas svajoja apie užrašinę, kurios lapai iš 
dirbtinės odos? Atsakymus į šiuos klausi-
mus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Supakuokite nors ir visą miestą, jei tik tai 

padės paskleisti žinią apie jūsų produktą. 

El.reklama: fantazija padės paskleisti žinią
internetas

supakuotas miestas 

Kas?
„Imago Box“.

Kokia situacija?
Kroatijos reklamos agentūros „Ima-

go Box“ specializacija - etikečių ir pa-
kuočių kūrimas. Tačiau kaip prisistaty-
ti save potencialiems klientams? Koman-
da pasirinko daryti tai, ką geriausiai 
moka, tik stambesniu mastu.

Ką padarė?
Taip sostinėje vienas po kito ėmė dyg-

ti keisti objektai. Nuobodi parko šiukšlių 
dėžė buvo apklijuota nauju rūbu ir atro-
dė panašesnė į filmuko herojų. Rodos, 
mažas pakeitimas, bet labai pastebimas, 
galbūt dėl to ir parkas taps švaresnis. 
Toje pačioje erdvėje esantį suoliuką spe-
cialiu maketu pavertė įsimylėjėlių uostu, 
o tuščioje aikštėje pastatė dėžę, į kurią 
įlindęs atrodai kaip supakuota lėlė. To-
bulos atrakcijos tiek vietiniams, tiek tu-
ristams.

rezultatai?
Kūrinius pamatė ne tik eiliniai 

praeiviai, bet ir potencialūs klientai. 
Juk būsimieji užsakovai irgi lankosi 
parkuose.

https://goo.gl/i4lmv0
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El.reklama: fantazija padės paskleisti žinią
internetas

virtualus automobilio 
parkavimo pagalbininkas 

Kas?
„Fiat“.

Kokia situacija?
Tikriausiai kiekvienas pripažins, kad 

didžiausias galvos skausmas vairuotojui - 
automobilių parkavimas. Vieniems todėl, 
kad didmiestyje sunku rasti laisvą vietą, 
kitiems tiesiog šiaip nepatinka pats pro-
cesas. „Fiat“ nutarė pasiūlyti virtualų 
asistentą, iš šono stebintį ir patariantį, 
kiek ir į kurią pusę pavažiuoti.

Ką padarė?
Į mieste iškabintus stendus sukons-

travo specialius daviklius. Jie seka maši-
nos veiksmus ir signalą siunčia į kom-
piuterį. Na, o kompiuteris projektuoja 
filmuotą medžiagą ir pagal daviklio rezul-
tatus rodo atitinkamą vaizdo klipą. Rea-
lybėje viskas atrodė taip - privažiuoji prie 
tuščios vietos, vairuoji automobilį į ją, o 
ekrane stovintis personažas rankomis ro-
do atstumus tarp šalia esančių objektų.

rezultatai?
Vos dvi savaitės ir pristatomasis 

vaizdo klipas jau sulaukė 120 tūkst. per-
žiūrų.

https://goo.gl/5X0sNc

Tatuiruotojų užrašinė

Kas?
„Tattoo Art Magazine“.

Kokia situacija?
Kai tavo tikslinė auditorija labai siaura, 

reikia puikiai išmanyti jos poreikius, domė-
jimosi sritis ir pasiūlyti būtent jiems skirtą 
produktą. Tatuiruočių meistrams skirto žur-
nalo darbuotojai nusprendė, kad didžiausia 
dovana menininkams - dirbtinė oda...

Ką padarė?
Nieko čia makabriško. Tiesiog visi jie 

naujas idėjas ir technikas bando tatuiruo-
dami save. Taip oda sugadinama ir lieka 
ne patys dailiausi piešiniai. Kodėl gi tuo-
met neeksperimentuoti specialioje užraši-
nėje, kuri imituoja žmogaus kūno dalis, 
o jos tekstūra labai panaši į tikrą odą.

rezultatai?
Visi meistrai, gavę šias užrašines, 

apsidžiaugė ir klausė tik vienintelio - 
„kodėl nesugalvojote to anksčiau?“

https://goo.gl/ainaWv
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SveikaS mieStaS

 Sostinėje sekmadienį - nuo jogos iki beisbolo

Nors lijo lietus, Lietuvos jogų rekordas įvyko

Tarptautinės jogos dienos 
renginiai vyko ne tik Vilniuje

Augusto Četkausko nuotr.
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SveikaS mieStaS

 Sostinėje sekmadienį - nuo jogos iki beisbolo

Birželio 21 d. sostinėje, prie Balto-
jo tilto, būriavosi šimtai jogos entuzias
tų. Lietuva drauge su visu pasauliu 
pirmą kartą minėjo Tarptautinę jogos 
dieną. Šventės metu buvo siekta Lietu-
vos jogų rekordo, atliekant vieną popu-
liariausių jogos pozų MEDĮ. Lietuvos 
pasiektas rekordas  1300 dalyvių. 
Tarptautinės jogos dienos renginiai vy-
ko ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Varėnoje, Tauragėje, Mari-
jampolėje, Pasvalyje, Utenoje, Biržuose, 
Visagine ir Nidoje.

Taip pat praeitą savaitgalį Vilniaus 
beisbolo bendruomenė su JAV ambasa-
dos ir „Sveiko miesto“ atstovais susiti-
ko „Sportimos“ universalioje arenoje, 
kur beisbolo klubo „Vilnius“ treneriai ir 
jų auklėtiniai turėjo ypatingą progą pa-
bendrauti ir pasitreniruoti su JAV beis-
bolo legendomis  Bariu Larkinu (Bar-
ry Larkin) ir Džozefu Loganu (Joseph 
Logan), buvusiais profesionaliais Aukš-
čiausiosios beisbolo lygos (Major League 
Baseball  MLB) žaidėjais. Beisbolo 
profesionalai pasidalijo savo ilgamete 
patirtimi bei beisbolo subtilybėmis.

Vilniečiai turėjo progą pasitreniruoti 
su JAV beisbolo legendomis -  
Bariu Larkinu (Barry Larkin)...

...ir Džozefu Loganu (Joseph Logan)

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Tai per šimtmečius susiformavusi Kinijos 
judesio kultūros dalis, užimanti ypatingą vietą 

sveikatingumo, gyvenimo � loso� jos, gilaus 
savęs pažinimo ir kūno valdymo srityse.

TAI-CHI MANKŠTŲ 
VASAROS SEZONAS

Nemokamos taiči mankštos gyventojams vyksta Vingio parke, 
netoli estrados, šeštadieniais ir sekmadieniais 8.00-9.30 val.

KAS? „69 danguje“ pasirodymas.

Nedažnai sostinėje koncertuojanti seksualioji merginų grupė pasirodys „Disco 311 
Buddha“ scenoje. Vakaro metu skambėsiančios populiariausios visų laikų „69 dangu-
je“ dainos neleis nurimti iki pat ryto. 

KUR? „Disco 311 Buddha“ (Vilniaus g.33, Vilnius).
KADA? Birželio 26 d. 23 val.
UŽ KIEK? 5 Eur - 17,26 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
KAS? Tarptautinė šiuolaikinio meno 
mugė „ARTVILNIUS ’15“. 

Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius 
’15“ organizatoriai jau šeštą kartą jus kviečia į išskir-
tinę meno šventę. Mugėje įsikurs 55 šiuolaikinio me-
no galerijos iš Baltarusijos, Danijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Gruzijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Slo-
vakijos, Ukrainos ir Vokietijos. Labai svarbus kas-
metinis „ArtVilnius“ akcentas - geriausių mugės ga-
lerijų ir menininkų rinkimai bei apdovanojimas. 
Mugės metu vyks ne viena meno ir kolekcionavimo 
temas nagrinėjanti konferencija, viešosios diskusijos, 
interaktyvi edukacinė programa „Tarp kūrėjų“. 

KUR? „Litexpo“ parodų rūmai (Laisvės pr.5, Vilnius). 
KADA? Birželio 25-28 d. 
UŽ KIEK? 6 Eur - 20,72 Lt (moksleiviams, stu-
dentams, senjorams 4 Eur - 13,81 Lt). 

klubinėtojams

Stasio Žumbio nuotr.

kinomanams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Parengė Eimantė JuršĖNAITĖ

KAS? Sekmadieninė karaokė 

Jei norite pademonstruoti savo talentą dai-
nuoti ir gerai praleisti vakarą, sekmadienio 
vakare užsukite į „Brodvėjų“. Galėsite at-
likti vieną iš grojaraščio hitų ir pasiklau-
syti, kaip tai daro kiti. Bent vienam vaka-
rui pasijauskite žvaigžde! 

KUR? Klubas „Brodvėjus“ 
(Vokiečių g.4/Mėsinių g.4, Vilnius).
KADA? Birželio 21 d. 21 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Ką veikti savaitgalį?
Meno gerbėjaMs

balsingieMs

KAS? Kinas po žvaigždėmis. „Džentelmenai“. 

Filme tuo pat metu garbinamas ir apraudamas laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo: 
jo išsilaisvinimas, kartu su laukiniais džiazo ritmais, poezija, ekonomikos pakilimas 
bei išsikerojusi korupcija. režisieriaus Mikaelio Marcimaino filmo „Džentelmenai“, 
kurio filmavimo darbai vyko ir Lietuvoje, pasaulinė premjera įvyko rugsėjo 5 d. Tarp-
tautiniame Toronto kino festivalyje, prestižinėje „Specialių pristatymų“ programoje. 
Filmas, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo gausus būrys Lietuvos kino profesionalų, 
sukurtas pagal švedų rašytojo Klaso Ostergreno bestselerius „Džentelmenai“ ir „Gangs-
teriai“. šios knygos išverstos į daugiau nei 30 pasaulio kalbų, o literatūros kritikai 
vienbalsiai tvirtina, kad tai genialūs kūriniai. 

KUR? Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) kiemelis (Vokiečių g.2/Rūdninkų g.1, 
Vilnius). 
KADA? Birželio 26 d. 22 val.
UŽ KIEK? 5 Eur - 17,26 Lt (moksleiviams, studentams, senjorams taikomos nuolaidos).

l režisierius: Mikael Marcimain

l Vaidina: David Dencik, Pernilla 

August, Sonja richter ir kiti

Redakcijos archyvo nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Kitą savaitę 40 metų jubiliejų minėsiantis 
amerikiečių aktorius Tobis Magvairas 
(Tobey Maguire) nė iš tolo neprimena  
tokio amžiaus vyriškio. būtent jaunatviš-
ka išvaizda karjeros pradžioje ir buvo tas 
kabliukas, padėjęs jam išplaukti į  
didžiuosius Holivudo vandenis.

Be jaunatviškos išvaizdos, T.Magvairas tu-
rėjo dar vieną slaptą ginklą - didžiulį norą pa-
tekti į turtingųjų pasaulį, mat jo paties vaikys-
tė nė kiek nepriminė prabangios amerikietiš-
kos svajonės. „Kai buvau vaikas, gyvenome 
gana skurdžiai. Nors visada turėjome stogą 
virš galvos, miegodavome pas gimines, kai 
kada tekdavo glaustis jų palėpėje, o kai kuriuos 
maisto produktus mums duodavo kaimynai. 
Jau tada supratau, kad ilgai taip netversiu ir 
žūtbūt pakeisiu savo gyvenimą. Taigi mano 
ambicijos iš pradžių buvo labai paprastos - už-
sidirbti daug pinigų, ir tai mane stūmė į prie-
kį“, - pasakojo aktorius. Nors jo aplinkoje nie-
kada nesisukiojo turtingi žmonės, jis visada 
troško būti pakviestas į jų pasaulį.

T.Magvairas save vadina pragmatišku 
žmogumi. Jis suvokė, kad tikimybė tapti kino 
žvaigžde yra daug mažesnė negu laimėti lo-
teriją. Tačiau žinojo, kad turi talentą, todėl, 
užuot pasukęs į teisės mokyklą, jis nuėjo į 
dramos būrelį. Jaunatviška išvaizda jam pa-
dėjo gauti pirmuosius darbus reklamose ir 
TV šou. „Esu realistas. Juk nebandžiau tapti 
NBA žvaigžde, žinojau, kad tai neįmanoma. 
Bet jei ko nors labai užsimanau, randu stra-
tegiją, kaip to pasiekti“, - sakė aktorius.

Jo šlovės valanda Holivude išaušo pasiro-
džius filme „Žmogus-voras“. Nuo tada dau-
gelis jį atpažįsta būtent dėl šio personažo. 
„Suprantu, kad statistiškai yra labai sunku 
pasiekti tai, ką pasiekiau, bet niekada neabe-
jojau, kad turiu daug savybių, kurių reikėjo 
mano pasirinktam keliui. Nuo 15 metų žino-
jau, kad man pasiseks. O nuo 17-os - kad 
noriu gyventi geriausią savo gyvenimo ver-
siją. Taigi šios idėjos buvo mano savotiškos 

šiaurinės žvaigždės, vedusios į priekį“, - sa-
kė T.Magvairas.

Tiesa, pati pradžia aktoriui nebuvo tokia 
lengva. Jis greitai susižavėjo svaigalais ir tu-
rėjo dėl to nemažų problemų. „Gerai, kad 
susižavėjimas svaigalais greitai praėjo. Būda-
mas 19 metų nustojau vartoti. Iki dabar esu 
visiškas abstinentas ir veganas. Tiesa, gal 
vartoju truputį per daug cukraus ir miltinių 
patiekalų, bet bandau tai kontroliuoti“, - savo 
„žalingus įpročius“ atskleidė aktorius.

2007 m. T.Magvairas po ketverių metų 
draugystės vedė papuošalų dizainerę Dženi-

fer Mejer (Jennifer Meyer) ir susilaukė dvie-
jų vaikų - dukters Rubės (Ruby, 8) ir sūnaus 
Očio (Otis, 6). Šiuo metu visa šeima gyvena 
Kalifornijoje ir aktorius stengiasi, kad jų gy-
venimas būtų stabilus. „Esu aktorius, tad nie-
ko nuostabaus, kad dažnai turiu keliauti - iš-
važiuoti keliems mėnesiams. Bet noriu, kad 
mano vaikai lankytų vieną mokyklą, ten su-
sirastų draugų, todėl bandau išlaviruoti tarp 
savo karjeros ir šeimos. Nenoriu aukoti nei 
vieno, nei kito“, - sakė aktorius.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nuo 15 metų žiNojau, 
kad maN pasiseks.  
o Nuo 17-os -  
kad Noriu gyveNti 
geriausią savo 
gyveNimo versiją

n Tobijas Vinsentas Magvairas (Tobias 

Vincent Maguire) gimė 1975 m. birželio 27 d. 

Kalifornijoje, JAV

n Aktoriaus karjerą pradėjo 1988 m.

n 2002 m. išgarsėjo suvaidinęs pagrindinį 

vaidmenį filme „Žmogus-voras“

n Yra vedęs, augina du vaikus

DOsJĖ

T.Magvairas - į šlovės 
viršūnę ambicijų vedamas

Aktorius Tobis Magvairas (Tobey Maguire) 
su žmona Dženifer Mejer (Jennifer Meyer)

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 Justės Navickaitės
gyvenimas be rutinos

Interviu su LRT naujienų tarnybos reportere Juste Navickaite - 39 p.

2015 m. birželio 26 - liepos 2 d.
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Muzikinės laidos 

Muzikines laidas žiūriu iš smalsumo. Ži-
nau, kas ką rodo. Per LRT žiūriu „Auksinį 
balsą“, per LNK - „Lietuvos balsą“.

inforMacinės ir 
dokuMentikos laidos 

Man patinka žinios, laidos apie gyvūnijos pa-
saulį per „Dicovery“ ir kiti dokumentikos kanalai.

filMų pasirinkiMas 

Pastebėjau, kad pastaruoju metu LNK pakei-
tė savo kino poziciją ir man ji visai patinka, paly-
ginti su tuo, kas buvo prieš kokį penketą metų. 
Visgi pati dažniau filmus žiūriu internetu, nes tie 
romantiški ispaniški serialai kartais pabosta.

BrukaMa nuoMonė 

Nesinori žiūrėti tų laidų, kuriose liaudžiai 
yra brukama nuostata, kad visi kvaili, kad 
reikia klausytis tik tokios ir ne kitokios mu-
zikos. Kartais tai piktina.

inforMacijos iškraipyMas 

Dalyvavau ne vienoje laidoje. Kartais atsi-
suku atgal ir galvoju, kokio velnio aš ten ėjau. 
Einant į televiziją atsiveria toks gerietiškas 
imunitetas. Norisi pasakyti ką nors tokio, nuo 
ko kitas žmogus padarys tam tikras išvadas. 
Bet kai pamatai vienoje ar kitoje laidoje iškar-
pytą, kitaip sumontuotą savo nuomonę, kuri 
nebeatitinka tiesos, pasipiktini. Suprantu tų 
laidų esmę, bet kai toks gudravimas pereina 
visas ribas, darosi nemalonu. 

tikruMo trūkuMas 

Daugelyje dabartinių laidų pasigendu tik-
rumo. Visur elektronika, dirbtinumas, lengvai 
pasiekiami dalykai. Kartais atsigręžiu atgal ir 
to tikrumo ieškau senose laidose per LRT 
„Kultūros“ kanalą, kur žmonės įdeda labai 
daug darbo, kad kažką pasiektų.

koncertai 

Mūsų transliuojami koncertai dar gerokai 
atsilieka nuo europinių. Stovime po trimis 
lempomis ir dainuojame. Labai varganai visa 
tai atrodo. Labai matosi pinigų stygius. 

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

truMpai

Aktorei Gintarei Latvėnaitei pasivažinėjimas 
riedlente baigėsi traumatologijos skyriuje. „Su vyru 
išėjome pasivažinėti riedlente. Netikėtai ji išsprūdo 
iš po mano kojų. Tuomet laukė kelionė į traumatolo-
ginį“, - pasakojo G.Latvėnaitė. Nugriuvusi ji smarkiai 
susitrenkė ranką, bet sunkesnių traumų pavyko 
išvengti. Važinėti riedlente aktorė pradėjo dar vaikys-
tėje, bet šį ekstremalų sportą įvaldė tik dabar.

20-ąjį sezoną pradedanti LNK televizija pristato naujieną - 
garsiausias Lietuvos šefas Liutauras Čeprackas 
savo kulinarijos ir meno lofte „Gastronomika“ rinks 
„Lietuvos superšefą“. Brangiausioje ir moderniausioje 
kulinarijos studijoje Lietuvoje susirungs tiek profesiona-
lai, tiek ir maisto gamybos mėgėjai. Jų lauks nemažas 
iššūkis: jie turės įtikti rinktinei publikai - žinomiems ir 
ypač reikliems L.Čepracko svečiams.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Rositą Čivilytę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

TV1 4,6 %
PBK 3,9 %
TV6 3,8 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
TV8 2,8 %

Info TV 2,2 %
REN Lietuva 1,4 %
LRT Kultūra 1 %
Video ir DVD 0,6 %
Liuks! 0,3 %

TV6 4 %
TV1 3,7 %
Lietuvos rytas TV  3,5 %
PBK 3,5 %
Info TV 2,7 %

TV8 2 %
REN Lietuva 1,7 %
LRT Kultūra 1,1 %
Video ir DVD 0,8 %
Liuks! 0,6 %

TV3 15,5 %

LNK 13,8 %

LRT Televizija 
9,7 %

BTV 7,1 %

TV3 17,6 %

LNK 15,5 %

LRT Televizija 
10,1 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 ŠREKAS TREČIASIS TV3 7,8

2 BRILIANTINĖ RANKA TV3 7,5

3 TV3 ŽINIOS TV3 7,0

4 AŠ-ROBOTAS TV3 6,5

5 LNK ŽINIOS LNK 6,4

6 ARTIMI PRIEŠAI TV3 6,1

7 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,6

8 MIS SLAPTOJI AGENTĖ 2.  
 GINKLUOTA IR ŽAVINGA LNK 5,2

9 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,9

10 VIKINGŲ LOTO TV3 4,9

Duomenys: TNS LT, 2015 m. birželio 15-21 d.

reitinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 19,5 %

Kiti  
kanalai 24,4 % BTV 5,9 %NTV Mir Lietuva 5,8 %

Dainininkė ROSITA ČIVILyTĖ (39) jau daug metų sukasi pramogų pasaulyje, todėl TV 
virtuvę pažįsta itin gerai. Moteris laisvalaikiui renkasi kultūros ar dokumentikos laidas, 
iš smalsumo žiūri muzikos projektus ar koncertus. Tiesa, pastarieji, anot jos, savo profe-
sionalumu gerokai atsilieka nuo europinio lygio.

NTV Mir Lietuva 7 %
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- Ar prisimeni pirmuosius įspūdžius 
iš TV virtuvės?

- Taip, labai gerai prisimenu savo pirmąjį 
filmavimą. Laimei, man pakliuvo, matyt, pats 
geriausias operatorius, koks tik galėjo būti, jis 
mane puikiai nuteikė. Pamenu, pašnekovai vė-
lavo geru pusvalandžiu, man jau buvo kilęs 
savotiškas panikos priepuolis, kad nieko ne-
nufilmuosime. Operatorius man patarė nusi-
raminti, nes taip būna visada. Paskui įsitikinau, 
kad iš tiesų taip nutinka dažnai.

- Ar tiesioginis eteris tave dar gąsdina?
- Jei skaitau spaudą, didelio streso tai nekelia. 

Gal sunku būna tik dėl to, kad yra ankstus rytas, 
liežuvis dar pinasi, o turi šypsotis ir atrodyti žva-
li. O laidoje „Laba diena, Lietuva“ gąsdina ne pats 
tiesioginis eteris, o tai, kad nieko negali progno-
zuoti. Niekada nežinai, ką pašnekovai pasakys, 
kaip bendraus vieni su kitais. Anksčiau turėjau 
labai didelę scenos baimę. Kai mokykloje reikė-
davo dalyvauti skaitovų konkursuose, jaučiau be-
protišką scenos baimę. Gal jos nesimatydavo, bet 
man buvo labai sunku. Televizija tai pagydė. Bai-
mės nelieka, lieka tik atsakomybė už tai, ką pa-
sakysi. Yra labai geras senas posakis - nėra to 
blogo, kas neišeina į eterį. Tad pasitaiko visko.

- Kokių kuriozų buvo?
- Viena kurioziškiausių situacijų buvo 

Seime, kai kalbinau Bronių Bradauską ir Ra-
są Juknevičienę apie susiklosčiusią situaci-
ją dėl filmo apie Sausio 13-ąją transliaciją. 
Pasistačiau juos vieną iš vienos pusės, kitą - 
iš kitos. B.Bradauskas pakalbėjo, tada atsi-
sukau į R.Juknevičienę ir daviau žodį jai. Jos 
nuomonė buvo gana aštri, laiko dar buvo, tad 
nutariau duoti galimybę B.Bradauskui atsi-
kirsti. Pasisuku sakydama: „Pone Bradaus-
kai...“, ogi žiūriu - jo nebėra. Pasirodo, jis 
pakalbėjo ir išėjo, o aš net nepastebėjau. 
Buvo juokinga. Paskui su R.Juknevičiene 
tęsėme pokalbį tokia rimta tema, bet vos 
tvardėme juoką.

- Kas labiausiai tave žavi šioje profe-
sijoje?

- Turbūt tai, kad jos negalima išmokti. 
Žurnalistika nėra tik profesija. Gali techniškai 
išmokti, bet negali išmokti pajusti aktualijų, 
sukontroliuoti pokalbį, per kelias minutes at-
skleisti temą. Galų gale ir temų spektras yra 
labai platus. Man tai patinka. Net kai atsikė-
lusi penktą ryto, pradirbusi iki devynių vaka-
ro burbu, kokia esu pavargusi, stabteliu ir 

pagalvoju, ar būčiau laimingesnė, jei dirbčiau 
nuo devynių iki penkių? Ne.

- Kokie pašnekovai yra sunkiausi?
- Tie, kurie atsako „taip“ arba „ne“. Sun-

kiausia būna, kai prieš tiesioginį eterį susitari 
su žmogumi, apie ką kalbėsi, ką jis atsakinės 
ir pan. O tiesioginiame eteryje jis nusprendžia 
sakyti tik „taip“ ir „ne“. O tu supranti, kad yra 
duotas laikas ir vis tiek turi jį prakalbinti.

- Kokių turi svajonių televizijoje?
- Manau, kad ir taip nemažai išbandžiau. 

Mano pati didžiausia svajonė - šitą darbą da-
ryti gerai. Man svarbu, kad nebūtų gėda prieš 
tuos žmones, su kuriais dirbu. Esu patenkin-
ta savo darbu. Niekada net nesvajojau būti 
žurnaliste. Planavau stoti į politikos mokslus, 
bet galiausiai persigalvojau.

- Kokių turi laisvalaikio pomėgių?
- Mėgstu vaikščioti į kiną, kartais tiesiog 

mėgstu nekilti nuo sofos. Patinka keliauti. 
Norisi pamatyti ne tik Europą, bet išvykti ir 
už jos ribų.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

J.Navickaitė: 
Televizija išgydė scenos baimę

Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) naujienų  
tarnybos reporterė JusTė NavickaiTė (25) - 
klasikinis pavyzdys, kaip patekti į televiziją.  
Dar studijuodama žurnalistiką mergina  
atliko praktiką LRT naujienų tarnyboje.  
Po antrosios tokios praktikos ji liko čia dirbti. 
Dabar Justė kasdien sveikinasi su  laidų  
„Labas rytas, Lietuva“ ir „Laba diena, Lietuva“ 
žiūrovais, kalbina pašnekovus ir džiaugiasi  
savo darbu, kuriame rutina net iš tolo nekvepia.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 12.00  „Klounas“  18.45  Benai, plaukiam į 
 Nidą 2012

 12.30  Ryto suktinis su 
 Zita Kelmickaite

 14.10   „Bėgantis laikas“  10.00  „Du tėvai ir du 
 sūnūs“

 TV8
9.00 Virtuvės istorijos. 9.30 Kultūra +. 10.00 
„Moterų laimė“ (N-7). 11.30 Mankštinkitės. 
12.00 „Mano mažasis ponis“. 13.00 „Ana ir 
meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos teisė“ (N-7). 16.00 
„Inspektorius Morsas“ (N-7). 18.00 „Rutos 
Rendel detektyvai“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 Drama „Kasdienybės ste-
buklai“ (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Kaip 
suvilioti savo šefę?“ (N-7). 0.50 „Inspektorius 
Morsas“ (N-7). 

 Info TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 15.55 
KK2 (N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.00 „Gy-
venimas greta meldinės nendrinukės“. 19.30 
„Pasaulio uostai“. 20.30 planuojustatyti.lt. 
21.00 „Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Išvados. Žinios rusų kalba. 22.00 
Yra, kaip yra (N-7). 1.30 24 valandos (N-7). 
3.50 Pagalbos skambutis (N-7). 4.25 Nuo... 
Iki. 5.05 Padėkime augti. 5.30 Šefas reko-
menduoja. 

 PBK
7.35 Geriausios atostogos su PBK!: „Bleka ir Strel-
ka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.50 Geriausios atostogos 
su PBK!: „Juokingi kamuoliukai“. 8.00 Geriausios 
atostogos su PBK!: „Lučienas“. 8.10 „Žiemos 
vyšnia“. 9.45 Ganytojo žodis. 10.00, 12.00, 17.00 
Naujienos. 10.20 Geriausios atostogos su PBK!: 
„Gazoon“. 10.35 Geriausios atostogos su PBK!: 
„Lučienas“. 10.55 „Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 
11.10 „Skanėstas“. 11.50 Geriausios atostogos su 
PBK!: „Fiksikai“. 12.15 „Idealus remontas“. 13.10 
„Pripažinimas“. Premija skirta geriausiems Ru-
sijos gydytojams. 15.05, 17.20 „Maskvos saga“. 
19.05 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 
20.25 „Detektyvė“. 22.10 „Šiandien vakare“ su 
A.Malachovu. 23.45 „Kin-dza-dza“. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.10 
Kviestinė vakarienė. 9.00 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 9.50 „Išnykusios civilizacijos“. 10.45 
Reporterio istorijos. 11.10 Žiūrėti visiems! 12.05 
„Kariai 3“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei-
mynėlė“. 13.55 Žiūrėti visiems! 14.50 Mums net 
nesisapnavo. 17.35 „Katerina. Kitas gyvenimas“. 
18.25 „Galaktikos balsai“. 19.25 Vairuoti rusiškai. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 Mums net nesi-
sapnavo. 0.05 Reporterio istorijos. 0.30 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 „Apžiūra“. 
8.50 „Rusiškas įdaras“. 9.25 Gaminame su 
A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Va-
žiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klausimas. 
13.25 Medicinos paslaptys. 14.00 Aš lieknėju. 
14.55 „Tardytojas 2“. 16.50 „Jausmų imperija“. 
Iš ciklo „Mokslinė aplinka“. 18.00 Tyrimą atli-
ko... 19.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
20.00 „Naujos rusiškos sensacijos“. 21.55 Tu 
nepatikėsi! 22.55 Kriminalinė Rusija. Šiuolaiki-
nės kronikos. 24.00 Nešvarus darbas. 

 TV PolonIa
7.35 „Pagalbos signalas“. 9.40 Apie kiaulienos 
mėsą. 9.50 Medžiotojas.pl. 10.10 Kultūros laida. 
10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 
11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenkija 
Europos Sąjungoje. 12.00 „Kancleris“. 13.00 Re-
gionų legendos. 13.10, 18.25 Galvosūkis. 13.20, 
22.35 Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateu-
šas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.00 „Elžbieta Čyževska - nutolimo skalė“. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 
Pramoginė laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios. 21.45 „1820. Karas ir meilė“. 23.00 Lenkai 
čia ir ten. 23.40 „Paimti į dangų“. 

 TV1000
10.50 „Laisvieji menai“. 12.30 „Džeinės Mens-
fild mašina“. 14.35 „Normandijos Viešbutis“. 
16.05 „Profesionalai“. 18.05 „Lakas plaukams“. 
20.00 „Burleska“. 22.10 „Septyni psichopatai“. 
24.00 „7 Dienos Havanoje“. 

 DIscoVERy 
9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų me-
džiotojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Kosmo-
sas išvirkščiai. 15.25 Karbonaro efektas. 16.20 
Mašinų sukilimas. 17.15 Relikvijų medžiotojai. 
18.10 Brangenybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai pa-
daryta: svajonių automobilis. 20.00 Kaip paga-
minti superautomobilį? 21.00 Oro uostas. 22.00 
Miestas išvirkščiai. 23.00 Greiti ir triukšmingi. 

 TRaVEl
10.00 Oro uostas 24/7. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 
Išgelbėkite mano verslą! 13.00, 21.00 Stebimas 
kurortas. 14.00 Naujo būsto paieška. 16.00 Ne-
paprasti užmiesčio namai. 17.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Ajova. 19.00 Barbekiu meistras. 19.30 Salų pa-
slaptys. 20.00 Geriausi pasaulyje paplūdimiai. 
22.00 Išgelbėkite mano verslą! Pinigai arba sau-
gumas. 23.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Šeimos 

reikalai“.
7.25 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Du tėvai 
ir du sūnūs“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

14.30 TV serialas „Mažoji 
nuotaka“ (N-7).

15.30 TV serialas „Laukinė 
Esmeralda“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas. Ilgai ir lai-
mingai“.

21.15 Fantastinė veiksmo 
drama „Pasaulių 
karas“ (N-14).

23.45 Trileris „Eliza Greivz“ 
(N-7).

1.55 TV serialas 
„Paskutinės impe-
rijos žlugimas“ 
(N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. 

„Garfildas“.
6.55 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
7.25 Animacinis f. 

„Ančiukai Duoniukai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
10.00 Yra, kaip yra (N-7).
11.10 Valanda su Rūta.
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis 

f. „Ančiukai 
Duoniukai“.

14.10 TV serialas „Bėgantis 
laikas“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais dra-
bužiais“ (N-7).

21.25 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Žemės branduolys“ 
(N-7).

0.05 Nuotykių f. 
„Dinozaurai“ (N-14).

1.40 Veiksmo f. „7 sekun-
dės“ (N-7).

3.35 Programos pabaiga.
3.40 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 TV serialas 

„Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 TV serialas 

„Imperija“ (N-7).
12.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
14.50 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.40 TV serialas 

„Komisaras Reksas“.
16.30 TV serialas „Puaro“.
18.15 Šiandien. Sportas. 

Orai.
18.30 TV serialas „Aguonų 

laukas“ (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Siaubo trileris 

„Mirtinos lenktynės“.
0.05 Auksinis balsas.
1.10 Laba diena, Lietuva.
1.55 Stilius.
2.40 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
3.30 TV serialas „Puaro“.
5.15 Bėdų turgus.

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

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

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

8.55 Veiksmo f. „Nuotykių 
ieškotojas“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

13.50 Runkelių sala (N-7).
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Patrulis (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Mirties apsuptyje“ 
(N-14).

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

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

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

2.30 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 „Kobra 12“ (N-7).
19.30 „Vera. Paslėptos 

gelmės“ (N-7).
21.30, 3.05 Veiksmo f. 

„Priverstinis paniri-
mas“ (N-14).

23.30, 4.35 Romantinė 
komedija „Manęs 
neteiskite“ (N-14).

1.35 „Vera. Paslėptos 
gelmės“ (N-7).

6.15 „Kobra 12“ (N-7).
7.00 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
7.30 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Legendos.
13.15 Visu garsu.
14.00 Šoblės kino klubas 

pristato. Aktas.
14.30 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. 

15.40 ...formatas. Poetas 
Vacys Reimeris.

16.10 Mūsų miesteliai. 
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Benai, plaukiam į 

Nidą 2012. 
20.05 „Žeme, nepalik 

mūsų“. TV muzikinė 
apybraiža. 

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.55 „Į gamtą“.
21.20 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
22.10 Choreografinės 

miniatiūros. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama „Badas, 

1933“ (N-14).
0.05 Naktinis ekspresas.
0.35 Panorama. 
1.05 Dabar pasaulyje.

 12.50  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas 

Tenas prieš  
ateivius.  
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Bekas. 

Ikonų  
kolekcionierius“ 
(N-14).

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

0.50 „Mentalistas“ 
(N-7).

4.00 Europos žaidynės 
2015.

7.45 Teleparduotuvė.
8.00 Europos 

žaidynės  
2015.  
Numatomos  
rungtys -  
badmintonas,  
BMX, plaukimas, 
boksas,  
krepšinis 3x3. 
Tiesioginė  
transliacija iš  
Baku.

22.00 Rizikingiausi 
policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

23.00 Trileris „K-19“ 
(N-7).

1.40 Drama „Paranoja“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

10.00 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Baimė mylėti“ 

(N-7).
13.55 „Departamentas“ 

(N-7).
14.55 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

15.25 „Pabėgti 
nuo praeities“  
(N-7).

17.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

17.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika (N-7).

18.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Plėšikų vadas“ 
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Kolumbo 
žiedas“ (N-14).

„VYRAI JUODAIS DRABUŽIAIS“
Veiksmo komedija. JAV. 1997.
Režisierius B.Zonenfeldas.
Vaidina V.Smitas, T.L.Džounsas, 
L.Fiorentino.

Vyrai juodais drabužiais - speciali 
tamsiai apsitaisiusi Niujorko tar-
nyba, kurios vienintelis uždavinys - 
prižiūrėti Žemėje gyvenančius atei-
vius. Pasirodo, jų vien Manhatane 
yra daugiau nei 1500. 

„K-19“
Trileris. JAV, Jungtinė Karalystė, 
Vokietija. 2002.
Režisierė K.Bigelou.
Vaidina S.Spruelas, P.Stebingsas.

Narsusis kapitonas Aleksejus Vost-
rikovas per patį šaltojo karo įkarštį 
gauna įsakymą vadovauti povan-
deninei branduolinei raketai K-19, 
o įsakymą duoda ne kas kitas, kaip 
pats buvęs K-19 vadas kapitonas 
Michailas Poleninas. 

birželio 26 d.

 19.00  „Karamelė“ 8.00  Europos žaidynės 
 2015

 9.35  „Dreikas ir 
 Džošas“

 AnImAl PlAnet
7.00 Liūno broliai. 7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų 
verslas. 11.55 Juros periodas. 12.50, 17.25 Mu-
tantų planeta. 13.45, 18.20 Gyvenimas laisvėje. 
14.40, 19.15 Afrikos tankmėje. 15.35 Plėšrūno 
intelektas: liūtas prieš hieną. 16.30, 22.55 Keni-
joje. 20.10 Baltasis ryklys laisvėje. 22.00 Žmo-
gus ir liūtai. 23.50 Rykliai. 0.45, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 1.40, 5.02 Plėšrūno intelektas: liūtas 
prieš hieną. 2.35, 5.49 Zoltanas - gaujos vadas.  

 SPORt1
9.10 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.10 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 10.45 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ -  
Madrido „Real“. Finalas. 3 susitikimas. 12.45 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ou-
klendo „Warriors“. Finalas. 2015-06-17. 15.00, 
4.20 KOK World series. Bušido kovos. 18.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barce-
lona“ - Madrido „Real“. Finalas. 4 susitikimas. 
2015-06-26. 20.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlen-
do „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. Finalas. 
2015-06-17. 22.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 22.45 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
24.00 Boksas. Profesionalų kovos. 2.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - Ma-
drido „Real“. Finalas. 3 susitikimas. 

 VIASAt SPORt BAltIc
7.20 Futbolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - 
„Sevilla“. 9.30 „Formulė-1“. Austrijos GP lenk-
tynės. 11.50 Motosportas. Olandijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 13.10 Motosportas. Olandijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 14.50 Motosportas. 
Olandijos MotoGP lenktynės. 16.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 16.35 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 18.55, 
21.55, 5.25 Futbolas. Europos U21 čempionato 
pusfinalis. 21.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 
24.00 Motosportas. Indycar Series lenktynės. 
3.00 Motosportas. Olandijos MotoGP lenk-
tynės. 

 eUROSPORt
9.15 Motociklai. Nyderlandų didysis prizas. 
15.45 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 18.00 
Kanojos. Pasaulio taurė. 19.00 Jojimo žurnalas. 
19.15, 22.45, 1.30 Futbolas. Pasaulio čempi-
onatas. Moterys. 22.15 Futbolo apžvalga. 1.00 
Ralis. FIA Europos čempionatas. 

„elIZA GReIVZ“
Trileris. JAV. 2014.
Režisierius B.Andersonas.
Vaidina K.Bekinseil, B.Kingslis, M.Keinas.

Legendinio rašytojo Edgaro Alano Po istorijos įkvėptas filmas įrodys, 
kad nė vienas nėra toks, kaip atrodo. XIX amžiaus pabaigoje praktikos 
ieškantį jauną gydytoją Edvardą Niugeitą, atvykusį dirbti į Stounhersto 
psichiatrijos ligoninę, maloniai sutinka gydytojas Lembas. Vaikiną iš karto 
suintriguoja viena charizmatiška ir graži moteris, turinti tamsią praeitį.

„PeRSKAItYK IR SUDeGInK“
kriminalinė komedija. JAV, 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija. 
2008.
Režisieriai I. ir Dž.Koenai.
Vaidina Dž.Klunis, Dž.Malkovičius.

CŽV agentas Osbornas Koksas pa-
šalinamas iš tarnybos. Tai sužinojusi 
Osborno žmona Keitė nusprendžia 
su juo skirtis. Tuo metu Osbornas 
pradeda rašyti prisiminimų knygą.

lnK
19.30

tV1
22.55

tV6
23.00

tV3
23.45

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 LOL (Daug juoko) 

(1) (N-7).
8.00 „Bailus 

voveriukas“.
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Komedija 

„Svečias“.
12.15 Komedija 

„Urmu pigiau“  
(N-7).

14.20 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Komedija 
„Undinė“.

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.10 Komedija 
„Virtuvė Paryžiuje“ 
(N-7).

23.25 Romantinė komedija 
„Poniutė kaime“ 
(N-7).

1.20 Romantinė 
komedija  
„Vis tiek nebūsiu 
tavo“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
6.55 „Zoro“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuo-

tykiai“.
8.55 Startas. Verslo realy-

bės dokumentika.
9.30 „Bonifacijaus 

atostogos“.
9.55 „Gatvės futbolas“.
12.00 Komedija „Nepaprasta 

komanda“.
13.50 Filmas šeimai 

„Didydis prizas. 
Sėkmės istorija“.

15.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
16.15 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Monstrų biuras“.
20.55 Romantinė komedija 

„Nuotakų karai“ 
(N-7).

22.45 Veiksmo komedija 
„Pinigų traukinys“ 
(N-14).

0.45 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Žemės branduolys“ 
(N-7).

3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Gyvenimas.
7.40 „Rojus Lietuvoj“.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Tadas Blinda“.
11.05 Mūsų miesteliai. 

Ylakiai. II d.
12.00 Pasaulio dokumenti-

ka. „Šunų ABC“.
12.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
14.40 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
15.05 Istorijos detektyvai. 
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Benai, plaukiam į 

Nidą 2015“.
23.20 „Trys draugai“ (N-7).
1.00 „Breaking The Line“. 

Jurgos Šeduikytės 
koncertas menų fabri-
ke „Loftas“. 2013 m.

2.30 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“ (N-7).

4.15 Auksinis balsas.
5.15 Stilius.

 18.40  Bėdų turgus 9.00  Svajonių ūkis

ŠeŠtadienis

„NAKTINIS PASIMATYMAS“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2010.
Režisierius Š.Levis.
Vaidina S.Kerelas, T.Fei, M.Volbergas.

Filas su Klara baiminasi, kad jų jausmai vienas kitam išblėso. Ketindami 
pavakarieniauti prabangiame restorane, jie apsimeta kitais žmonėmis. 
Pasirodo, kad staliukas buvo skirtas vagių porelei, nuo kurių nukentėję 
žmonės siekia Filą su Klara nudėti. Jei sutuoktiniai išliks gyvi, tai jų ais-
tra gali vėl įsiplieksti.

rekomenduoja

„ASAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 1999.
Režisierius E.Hikoksas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
M.Klarkas, I.Zima.

Džekas Holovėjus - vienintelis 
asmuo, galintis pilotuoti moder-
niausią amerikiečių reaktyvinį lėk-
tuvą. Teroristinį išpuolį Vašingtone 
ketinanti surengti grupuotė nu-
sprendžia priversti pilotą asą dirbti 
jiems. Per vieną naktį Džekas ne tik 
tampa valstybės priešu, bet ir turi 
rasti būdą, kaip išgelbėti teroristų 
įkaite paimtą dukterį...

„PINIGŲ TRAUKINYS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 1995.
Režisierius Dž.Rubenas.
Vaidina Dž.Lopes, V.Harelsonas, 
V.Snaipsas.

Du įbroliai Džonas ir Čarlis turi di-
džiulę svajonę - apiplėšti pinigų 
traukinį, kuris kiekvieną naktį iš 
metro stočių surenka milijonus 
dolerių. Jiems kliudo tik du dalykai: 
jie abu yra policininkai, o jų bosas - 
piktavalis MTA vadas. Tai jo trau-
kiniai, jo pinigai ir jis niekada dar 
nebuvo apiplėštas. Tačiau Naujųjų 
metų vakarą kažkas pasikeičia...

„PONIUTĖ KAIME“
romantinė Komedija. 
JAV, Kanada. 2009.
Režisierius J.Elmeris.
Vaidina R.Zelvėger, Š.Falon.

Liusė Hil - ambicinga vienos Maja-
mio kompanijos darbuotoja. Ji die-
vina savo batelių kolekciją, prabangų 
automobilį ir stengiasi kilti karjeros 
laiptais. Vieną dieną Liusei pasiūlo-
mas laikinas darbas mažame mies-
telyje. Ji priima pasiūlymą, nes žino, 
kad grįžusios jos lauks paaukštinimas. 

BTV
21.45

 TV8
9.00 Virtuvės istorijos. 9.30 Kultūra +. 10.00 
„Moterų laimė“ (N-7). 11.30 Mankštinkitės. 
12.00 „Mano mažasis ponis“. 13.00 „Ana ir 
meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos teisė“ (N-7). 16.00 
„Inspektorius Morsas“ (N-7). 18.00 „Rutos Ren-
del detektyvai“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Drama „Kasdienybės stebuklai“ 
(N-7). 23.00 Romantinė komedija „Kaip suvilioti 
savo šefę?“ (N-7). 0.50 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 15.55 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.00 „Gyvenimas 
greta meldinės nendrinukės“. 19.30 „Pasaulio 
uostai“. 20.30 planuojustatyti.lt. 21.00 „Ufologų 
pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų kalba. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 
1.30 24 valandos (N-7). 3.50 Pagalbos skam-
butis (N-7). 4.25 Nuo... Iki. 5.05 Padėkime 
augti. 5.30 Šefas rekomenduoja. 

 PBK
7.50 Geriausios atostogos su PBK!: „Juokingi ka-
muoliukai“. 8.00 Geriausios atostogos su PBK!: 
„Lučienas“. 8.10 „Žiemos vyšnia“. 9.45 Ganytojo 
žodis. 10.00, 12.00, 17.00 Naujienos (su sub-
titrais). 10.20 Geriausios atostogos su PBK!: 
„Gazoon“. 10.35 Geriausios atostogos su PBK!: 
„Lučienas“. 10.55 „Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 
11.10 „Skanėstas“. 11.50 Geriausios atostogos 
su PBK!: „Fiksikai“. 12.15 „Idealus remontas“. 
13.10 „Pripažinimas“. Premija skirta geriausiems 
Rusijos gydytojams. 15.05, 17.20 „Maskvos 
saga“. 19.05 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 
Laikas. 20.25 „Detektyvė“. 22.10 „Šiandien vaka-
re“ su A.Malachovu. 23.45 „Kin-dza-dza“. 1.55 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25-11.00 Kviestinė vakarienė. 12.00 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 13.50 „Slaptosios 
teritorijos“. 15.40 Vedžioti rusiškai. 16.35 
„Galaktikos balsai“. 17.35 „Kova be taisy-
klių: Nutukimo planeta“. 18.30 Žiūrėti visiems! 
19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 21.40 Michai-
lo Zadornovo koncertas „Neleisk sau mirti!“ 
23.35 Michailo Zadornovo koncertas „Vyrai 
ir moterys“. 

LNK
22.45

 12.00  „Nepaprasta 
 komanda“

TV6
19.30

TV3
23.25
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Lenkijoje. 
2014 m.

12.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

12.30 Statyk!
13.00 Tyra vaikystės 

siela. Dalyvauja: 
A.Pylipaitė, 
J.Jegorova, 
E.Jakštytė, 
„4 Roses“, 
J.Lapatinskas, 
E.Sipavičius, 
N.Šiaudikytė, 
L.Mondeikaitė, 
„Džentelmenai“ ir kt.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Laukinis“ 
(N-7).

18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina.

21.45 Veiksmo trileris 
„Asas“ (N-14).

23.40 Siaubo trileris 
„Šėtono žemė“.

1.25 „Penktoji 
pavara“.

2.25 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Dokumentinis f. 
„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui.
12.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
13.00 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

14.00 Drama „Meilės 
pabaiga“ (N-7).

16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
Orai.

16.20 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! (N-7).

18.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 3.15 „Merfio dėsnis“.
23.50, 4.55 Siaubo f. 

„Šmėklų skyrius“ (S).
1.40 Drama „Meilės 

pabaiga“ (N-7).
6.20 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Estradinės melodi-
jos. Vadovas Juozas 
Tiškus. 1969 m.

9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 Ilja Laursas. Verslas 

naujai. 
13.00 Filmas-koncertas 

„Pamestas vaikas“.
14.15 Pinigų karta.
15.00 „Keltininkas“.
15.50 Choreografinės 

miniatiūros. 
16.00 Simfoninės muzikos 

koncertas, skirtas 
profesorės Veronikos 
Vitaitės 75-mečiui. 

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. 
18.15 Muzika gyvai. 
19.40 E.Vetema „Šventoji 

Zuzana arba Meistrų 
mokykla“. 

21.45 „Dubysos spindesiai“.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 „Plan B“ ir „Wild 

Beasts“ festivalyje „Isle 
of Wight Festival“.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 Drama „Ugnis ir 
Ledas“ (N-7).

20.00 „Karadajus“ 
(N-7).

21.00 „Bekas. Ikonų 
kolekcionierius“ 
(N-14).

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

0.50 „Mentalistas“ 
(N-7).

4.40 Europos 
žaidynės  
2015.

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam 

gale kablys.
9.30 Nuo amato 

iki verslo.
10.00 Europos 

žaidynės 2015. 
Numatomos  
rungtys -  
badmintonas,  
plaukimas,  
dziudo,  
BMX, boksas. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

19.30 Kriminalinė 
komedija  
„Naktinis  
pasimatymas“  
(N-7).

21.20 Be stabdžių 
(N-14).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 Trileris 
„Nužudyti  
Bilą 2“ (N-14).

1.35 Trileris 
„Mechanikas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

11.30 „Šalčio 
gniaužtuose“.

12.00 „Kontinentų 
kelionė“.

13.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

15.30 „Plėšikų vadas“ 
(N-7).

17.30 „Skrebutis“ 
(N-7).

19.20 „Tėvai už borto“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Tekėk už 
manęs!“

22.25 AC/DC 
koncertas  
„Live at  
Donington“.

0.35 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika (N-7).

1.05 „Degustacija“ 
(N-7).

 14.15  Pinigų karta 11.00  Spąstai tėčiui 18.00  Ekstrasensų 
 mūšis

 22.25  AC/DC koncertas  16.40  „Mano gyvenimo 
 šviesa“ 

TV PROGRAMAbirželio 27 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 „Apžiūra“. 
8.50 „Rusiškas įdaras“. 9.25 Gaminame su 
A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 
Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klau-
simas. 13.25 Medicinos paslaptys. 14.00 Aš 
lieknėju. 14.55 „Tardytojas 2“. 16.50 „Jausmų 
imperija“. Iš ciklo „Mokslinė aplinka“. 18.00 
Tyrimą atliko... 19.00 „Centrinė televizija“ su 
V.Takmenevu. 20.00 „Naujos rusiškos sensa-
cijos“. 21.55 Tu nepatikėsi! 22.55 Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 24.00 Nešvarus 
darbas. 1.55 „Atsargiai, auklė!“ 

 TV PoloNia
9.50 Medžiotojas.pl. 10.10 Kultūros laida. 10.35 
ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 11.10 
Kodėl? Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenkija Euro-
pos Sąjungoje. 12.00 „Kancleris“. 13.00 Regionų 
legendos. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 
22.35 Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateu-
šas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.00 „Elžbieta Čyževska - nutolimo skalė“. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 
Pramoginė laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios. 21.45 „1820. Karas ir meilė“. 23.00 Lenkai 
čia ir ten. 23.40 „Paimti į dangų“. 0.35 „Dekalog I“. 

 TV1000
8.55 „Basomis per šliužus“. 10.50 „Laisvieji 
menai“. 12.30 „Džeinės Mensfild mašina“. 14.35 
„Normandijos Viešbutis“. 16.05 „Profesionalai“. 
18.05 „Lakas plaukams“. 20.00 „Burleska“. 22.10 
„Septyni psichopatai“. 24.00 „7 Dienos Havanoje“. 

 DiscoVery 
10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Karai dėl baga-
žo. 12.40 Kosmosas išvirkščiai. 15.25 Karbonaro 
efektas. 16.20 Mašinų sukilimas. 17.15 Relikvijų 
medžiotojai. 18.10 Brangenybės iš podėlio. 19.05 
Kaip tai padaryta: svajonių automobilis. 20.00 
Kaip pagaminti superautomobilį? 21.00 Oro 
uostas. 22.00 Miestas išvirkščiai. 23.00 Greiti ir 
triukšmingi. 24.00 Stebuklų medžiotojas. 

 TraVel
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Oro uostas 24/7. 
11.00 Gelbėtojai. 12.00 Išgelbėkite mano verslą! 
13.00, 21.00 Stebimas kurortas. 14.00 Naujo 
būsto paieška. 16.00 Nepaprasti užmiesčio 
namai. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Barbekiu 
meistras. 19.30 Salų paslaptys. 20.00 Geriausi 
pasaulyje paplūdimiai. 22.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 23.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Liūno broliai. 7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų 
verslas. 11.55 Juros periodas. 12.50, 17.25 
Mutantų planeta. 13.45, 18.20 Gyvenimas lais-
vėje. 14.40, 19.15 Afrikos tankmėje. 15.35 Plėš-
rūno intelektas: liūtas prieš hieną. 16.30, 22.55 
Kenijoje. 20.10 Baltasis ryklys laisvėje. 22.00 
Žmogus ir liūtai. 23.50 Rykliai. 0.45 Aligatorių 
tramdytojai. 1.40 Plėšrūno intelektas: liūtas 
prieš hieną. 2.35 Zoltanas - gaujos vadas. 

 sPorT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.10 „Slam-
ball“. Akrobatinis krepšinis. 10.10 NBA Acti-
on. Krepšinio lygos apžvalga. 10.45 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - 
Madrido „Real“. Finalas. 3 susitikimas. 12.45 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ 
- Ouklendo „Warriors“. Finalas. 6 susitikimas. 
2015-06-17. 15.00, 4.20 KOK World series. 
Bušido kovos. 18.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „FC Barcelona“ - Madrido „Real“. 
Finalas. 4 susitikimas. 2015-06-26. 20.00 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklen-
do „Warriors“. Finalas. 6 susitikimas. 2015-
06-17. 22.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 22.45 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. 24.00 Boksas. Profesionalų kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.20 Futbolas. Europos lygos finalas. „Dni-
pro“ - „Sevilla“. 9.30 „Formulė-1“. Austrijos 
GP lenktynės. 11.50 Motosportas. Olandijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 13.10 Motosportas. 
Olandijos MotoGP Moto2 lenktynės. 14.50 
Motosportas. Olandijos MotoGP lenktynės. 
16.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 16.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
finalas. 18.55, 21.55, 5.25 Futbolas. Euro-
pos U21 čempionato pusfinalis. 21.00 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 24.00 Motosportas. 
Indycar Series lenktynės. 3.00 Motosportas. 
Olandijos MotoGP lenktynės. 

 eurosPorT
9.15 Motociklai. Nyderlandų didysis prizas. 
15.45 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 18.00 
Kanojos. Pasaulio taurė. 19.00 Jojimo žur-
nalas. 19.15, 22.45, 1.30 Futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Moterys. 22.15 Futbolo apžvalga. 
1.00 Ralis. FIA Europos čempionatas. 

 9.00  Vienam gale 
 kablys
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 21.00  „Kortų namelis“  21.00  „Garbanotas 
   Bosistas“

 19.30  Pasaulio 
  panorama

 20.00   KK2 vasara 12.35   „Urmu pigiau 2“

 TV8
8.00 Kultūra +. 8.30 Svajonių ūkis. 10.00 „Moterų 
laimė“. 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Agatos 
teisė“. 16.00, 1.05 „Inspektorius Morsas“. 18.00 
„Rutos Rendel detektyvai“. 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Komedija 
„Stebuklinga akimirka“. 22.40 Menų sala. 23.10 
Drama „Kasdienybės stebuklai“.

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC. 6.50, 
22.00 Valanda su Rūta. 7.55, 14.30, 1.25 Mes pa-
čios. 8.20, 2.25 KK2. 10.05, 4.10 Dviračio šou. 11.25 
planuojustatyti.lt. 11.55 Statyk! 12.25, 0.20 Ne vienas 
kelyje. 12.55 Tauro ragas. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.55 Yra, kaip yra. 18.20 24 valandos. 19.30 „Pa-
saulio uostai“. 20.30 „Ufologų pasakojimai“. 21.30 
Dabar pasaulyje. 23.10 Nuo... Iki. 23.50 Alchemija. 

 PBK
6.25, 1.20 „EURONEWS“. 6.55, 10.00, 12.00 Naujienos. 
7.20 Armėnijos parduotuvė. 7.50 „Fiksikai“. 7.55 „Juokin-
gi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.10 Stebuklų laukas. 9.05 
Sveikata. 10.20 „Parkas“. 12.20 Fazenda. 12.50 „Šok“. 
15.35, 1.50 Jūrmala. 16.15 „Maskvos saga“. 20.00 Lai-
kas. 21.35 „Trys akordai“. 23.35 Kas? Kur? Kada? 

 REn
7.20 Švarus darbas. 8.05 Žiūrėti visiems! 9.55 Mi-
chailo Zadornovo koncertas 11.55 Michailo Zador-
novo koncertas „Vyrai ir moterys“. 13.35 Jūrmala. 
15.35-19.15 „Iliuzija“. 23.00 „Didžiosios paslaptys“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 
8.55 „Puota per visą pasaulį“. 10.25 Pirmoji pavara. 
11.05 „Technikos stebuklas“. 11.55 Sodininkų atsakas. 
13.25 Valgome namie! 14.00 „Tas, kuris už kairiojo 
peties“. 14.55 „Tardytojas 2“. 16.50 „Didžioji regėjimo 
apgaulė“. 18.00 „Ypatingas įvykis“. 20.00 „Nacionalinis 
saugumas 3“. 23.55 „Muzikinis NTV ringas“.

 TV PolonIa
8.50 Gyvenimo menas. 9.50 Klajūno užrašai. 10.05 
Petersburski Music Show. 10.40 Grūdas. 11.10 
„Šlovė ir garbė“. 12.15, 22.40, 4.30 Sveikinimų 
koncertas. 12.35 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 12.55 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.45 Prie Tatrų. 14.00 
Šv.Mišių transliacija. 15.40 Pramoginė laida. 16.40 
Okrasa laužo taisykles. 17.25 „Misija - gamta“. 17.55 
Made in Poland. 18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 
Pramoginė laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.45, 3.40 „Ranča“. 23.00, 4.50 Savaitraštis.pl.

 TV1000
6.20 „Lakas plaukams“. 8.30 „Didieji lūkesčiai“. 
10.40 „Dabar gerai“. 12.30 „Nemirtingųjų kro-
nikos: nuostabūs sutvėrimai“. 14.40 „Gruodis“. 
16.20 „Burleska“. 18.30 „Pamišęs dėl tavęs“ 
(N-14). 20.00 „Bado žaidynės“. 22.25 „Bado 
žaidynės. Ugnies medžioklė“. 0.55 „Naktinis 
traukinys į Lisaboną“. 2.50 „Visi geri dalykai“. 
4.25 „Gruodis“.

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Kelias į pelną. 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Didelės statybos. 10.55 Kas buvo to-
liau? 11.50 Karbonaro efektas. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai. 13.35 Relikvijų medžiotojai. 14.30 
Nekilnojamojo turto agentai. 15.25 Iš mei-
lės mašinoms. 16.20 Apgavikai. 17.15 Namai 
medžiuose. 18.10, 6.10 Akvariumų verslas. 
19.05 Svarbiausia - lėktuvai. 20.00 Sunkiausi 
pasaulyje darbai. 21.00, 2.50 Išgyventi kartu. 
22.00, 3.40 Ekstremalus savaitgalis. 23.00, 4.30 
Išbandymas baime. 24.00, 5.20 Nuogi iš išsi-
gandę. 1.00 Greiti ir triukšmingi. 1.55 Stebuklų 
medžiotojas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Apie gardų ir siau-
bingą maistą. 8.00 Naujo būsto paieška. Šei-
mos namas Hošimine; Belizas. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 Stebimas 
kurortas. 13.00, 18.00 Statyba Aliaskoje. 14.00 
Geriausias kotedžas sportininkui. Koloradas. 
14.30 Vyrų irštvos. 16.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 17.00 Neįtikėtini užmiesčio namai. 19.00 
Pavojingos žemės: nauja teritorija. 20.00 Pilių 
paslaptys. 21.00 Muziejų mįslės. 22.00 Neįti-
kėtinos istorijos. 23.00 Ekstremalūs vandens 
parkai. 24.00 Geriausios kelionės motociklu. 
PAR. 1.00 Nakties programa. 

 anIMal PlanET
7.00 Pažintis su orangutangais. 7.25 Namai 
medžiuose. 11.55 Dinozaurų era. 12.50, 22.00 
Upių pabaisos. 13.45 Dideli ir baisūs. 14.40 
Žydrosios Bahamos. 15.35 Kitokia Kinija. 16.30 
Nakties priedangoje. 17.25 Beždžionių gyveni-
mas. 18.20 Mirtinos gelmės. 19.15 Gyvenimo 
greitis. 20.10 Rykliai. 21.05, 3.25 Akvariumų 
verslas. 22.55 Dinozaurų era. 23.50 Gyvačių 
gelbėtojas. 0.45, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
1.40, 5.02 Drambliai. 2.35, 5.49 Upių pabaisos. 
6.36 Pažintis su orangutangais. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 LOL (Daug juoko) 

(2) (N-7).
8.00 „Bailus voveriukas“.
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 „Tigro filmas“.
11.00 „Ilgakojis Džekas 

atvyksta į Ameriką“.
12.35 Nuotykių komedija 

„Urmu pigiau 2“ 
(N-7).

14.20 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės 

komentarai. 
19.30 Veiksmo komedija 

„Šnipas ne savo 
noru“ (N-7).

21.15 Trileris „Didysis 
apiplėšimas“  
(N-14).

23.10 Veiksmo trileris 
„Maksas Peinas“ 
(N-14).

1.15 Dokumentinis f. 
„Justinas Bieberis. 
Niekada nesakyk 
niekada“  
(N-7).

6.30 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

6.55 „Zoro“.
7.20 „Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro pingvinai“.
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 Nuotykių komedija 

„Rembo sūnus“ (N-7).
11.50 Romantinė kome-

dija „Mergina iš 
Alabamos“ (N-7).

14.00 Romantinė komedija 
„Paskutinis šansas 
įsimylėti“ (N-7).

15.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

16.20 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.00 KK2 vasara (N-7).
21.25 Veiksmo komedija 

„Ponas ir ponia 
gangsteriai“ (N-7).

23.25 Nuotykių komedija 
„Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas“ (N-7).

1.15 Veiksmo komedija 
„Pinigų traukinys“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.20 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
7.15 Šventadienio mintys.
7.40 „Rojus Lietuvoj“.
9.00 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Batuotas katinas“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika“. 
13.00 „Mis Marpl 3“. „Ne -

kaltumo įrodymas“.
14.40 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
15.05 Emigrantai.
16.00 Žinios.
16.15 Tikri vyrai.
17.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
17.30 „Dainų daina“.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Drama „Streikas“ 

(N-14).
23.10 Žagarės vyšnių festi-

valis 2014. Č.Gabalis 
ir grupė „Pelenai“.

0.10 „Mis Marpl 3“.

7.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas 
su žvaigžde.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 „FAILAI X. 

Nibelungų kodas“ 
(N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė 

Geografija. Pavojingi 
susitikimai“  
(N-7).

13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“ (N-7).

14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
17.00 „Laukinis“ 

(N-7).
18.00 Ekstrasensų 

mūšis (N-7).
19.00 „Inga Lindstrom. 

Juodoji gulbė“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

23.10 Biografinė drama 
„Kieti vyrukai“ 
(N-14).

1.55 „Nibelungų kodas“ 
(N-7).

2.50 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.30 Pasaulis X. „Dėvėtų 

drabužių energija ir 
kaip ji veikia jautres-
nius žmones“ (N-7).

18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.40, 4.50 

24/7.
22.30 „Šetlando žmog-

žudystės. Raudoni 
kaulai“ (N-7).

23.45 Mistinis trileris 
„Svečias“ (S).

2.25 „Šetlando žmog-
žudystės. Raudoni 
kaulai“ (N-7).

3.20 „Svečias“ (S).

8.05 Duokim garo!
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 

Krinčinas. II d.
11.15 Lietuvos regbio 

septynetų rinktinės 
geriausios rungtynės.

11.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.00 Lietuvos jaunimo 

dienos. Šv.Mišios iš 
Alytaus. Tiesioginė 
transliacija.

13.45 A.Rekašiaus baletas 
„Aura“. 

15.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. P.Abukevičius. 

16.10 Donato ir Raimundo Ba     -
nionių kūrybos vakaras.

17.30 Septynios Kauno 
dienos.

18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Valdovų rūmai.
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
20.00 Auksinis balsas.
21.00 Grupės „Garbanotas 

Bosistas“ koncertas.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuoja Estas 

Tonne. 2014 m.
0.55 Džiazo muzikos vaka-

ras. Legendinė Candy 
Dulfer (Olandija) XX 
Klaipėdos pilies džia-
zo festivalyje. 1 d.

 22.30  „Šetlando žmog-
žudystės. Raudoni kaulai“

laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  2 6 45

„PONAS IR PONIA GANGSTERIAI“
Veiksmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius R.Luketičius.
Vaidina K.Heigl, E.Kačeris, T.Selekas.

Spenseris dirba slaptuoju vyriausybės agentu. Jo specializacija - už-
sakomosios žmogžudystės, todėl jam dažnai tenka keliauti. Tačiau kai 
Spenseris sutinka Dženą Kornfeld, jis supranta - tai jo gyvenimo meilė. 
Praėjus trejiems metams jie tebesidžiaugia tobula santuoka. Tačiau visa 
tai baigiasi, kai Spenseris sužino, kad yra medžiojamas.

„ŠNIPAS NE SAVO NORU“
Veiksmo komedija. Honkongas. 
2001.
Režisierius T.Čanas
Vaidina Dž.Čanas, E.Cangas, V.Su.

Vaikinas Bėjus svajoja apie nuotykius 
ir galimybę pademonstruoti tobulo 
kovotojo, sugebėjimus. Kartą jis su-
sipažįsta su privačiu detektyvu Liu. 
Detektyvas įtikina Bėjų, kad šis esąs 
turtingo Korėjos verslininko sūnus...

„KIETI VYRUKAI“
Biografinė drama. JAV. 1990.
Režisierius M.Skorsezė.
Vaidina R.de Niras, R.Lajota, 
L.Brako.

Tikrais įvykiais paremtas filmas, 
nukeliantis į 7-ąjį ir 8-ąjį praėjusio 
amžiaus dešimtmečius, apie tris 
centrines Niujorko nusikalstamo 
pasaulio figūras. Henris Hilas - itin 
žiaurioje aplinkoje užaugęs vaikis, 
tapęs nuožmiu gangsteriu. 

„KASDIENYBĖS STEBUKLAI“
drama. JAV, Kanada. 2005.
Režisierius B.Šildsas.
Vaidina K.Rasel, S.Ulrichas, 
M.Viningam.

Netekėjusi Livė pastoja. Jos tėvas su-
randa jaunikį, pasiryžusį vesti nėščią 
merginą. Būsimas vyras Rėjus visai ki-
toks nei Livė - drovus vaikinas gyvena 
šia diena ir galvoja ne apie pasaulines 
problemas, o apie artimuosius.

birželio 28 d.

 11.30  „Pavojingoji 
  Afrika“

 15.15  Iš peties 12.30  Natūralioji kulina-
rija su Anabele Lengbein

 SPORT1
7.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ -
„Vitesse“. 2015-05-11. 9.00 „Slamball“. Akro-
batinis krepšinis. 10.15 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. Apž-
valga. 11.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
turo apžvalga. 11.30 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „FC Barcelona“ - Madrido „Real“. Fi-
nalas. 4 susitikimas. 2015-06-26. 13.30 Tiesio-
ginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 
5 susitikimas. Jeigu prireiks. 15.30 KOK World 
series. Bušido kovos. 17.45 NBA krepšinio lyga. 
San Antonio „Spurs“ - Majamio „Heat“. Finalas. 
Lemiamos. 2014-06-16. 20.00 NBA krepši-
nio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo 
„Cavaliers“. 7 susitikimas. 2015-06-20. 22.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 5 susitikimas. 
2015-06-28. 0.15 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. 1.15 Boksas. Profesionalų kovos. 3.15 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. 
Danija. Finalas. 2015-06-14. 5.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 6.00 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 6.30 Futbolo dievai. 
Ronaldo. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.15 Futbolas. Europos U21 čempionato pus-
finalis. 9.05 Motosportas. Olandijos MotoGP 
lenktynės. 10.25, 12.15 Futbolas. Europos U21 
čempionato pusfinalis. 14.05, 15.45 Krepšinis. 
Europos moterų čempionato pusfinalis. 17.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Mačas 
dėl 3 vietos. 19.55, 0.05 Krepšinis. Europos 
moterų čempionato finalas. 22.15 Futbolas. 
Europos U21 čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. 
2.05 Motosportas. Nascar 350 mylių lenktynės. 

 EUROSPORT
9.30 Stalo tenisas. „World Tour Super Series“. 
12.00 Sporto linksmybės. 12.30 Motosportas. 
FIA pasaulio čempionatas. 15.30 Teniso laida 
su Matsu Wilanderiu. 16.00 Futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Moterys. 18.45 Tenisas. „ATP 
World Tour 250“. 19.45 Teniso laida su Matsu 
Wilanderiu. 20.15 Motosporto apžvalga. 20.30, 
21.45 Jojimo žurnalas. 20.35 Jojimas su kliūti-
mis. „Global Champions Tour“. 21.55 Jojimo 
apžvalga. 22.00 Boksas. Profesionalų kovos. 
24.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
futbolo lyga. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji
draugai“.

12.00 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

12.30 Natūralioji 
kulinarija su  
Anabele Lengbein.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.15 „Būrėja“ (1).
17.25 Nustebink mane.
18.40 Kas aprengs 

nuotaką?
19.55 Nematomas žmogus.
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Tamsūs keliai“  
(N-7).

22.55 Komedija 
„Pirmas kartas 
nemeluoja“  
(N-14).

0.40 „Tikrasis seksas 
ir miestas. 
Niujorkas“  
(N-7).

4.40 Europos 
žaidynės 2015.

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.

14.00 Aukščiausia pavara 
Bostvanoje.

15.15 Iš peties (N-7).
16.15 Herojus N-7.
17.15 Jokių kliūčių! 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Europos žaidynių 

2015 uždarymo  
ceremonija. 
Tiesioginė  
transliacija iš Baku.

21.00 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Mistinė drama 

„Krintantis dangus“ 
(N-14).

1.00 „Pelikanas 1“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų kelionė“.
10.30 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
11.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
11.30 „Pavojingoji 

Afrika“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika  
(N-7).

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 „Tekėk už manęs!“
16.05 „Baimė mylėti“ 

(N-7).
18.00 „Departamentas“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara“ (N-7).
20.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
21.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

21.30 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.30 VIP seansas. 
„Elis Kryd  
dingimas“  
(N-14).

0.20 „Aristokratai“ 
(N-7).

LNK
21.25

rekomenduoja

TV3
19.30

TV8
23.10

BTV
23.10



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Šeimos 

reikalai“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“.
11.05 TV serialas „Šnipas 

ne savo noru“.
13.00  „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.30  „Simpsonai“.
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“.
15.30 TV serialas „Laukinė 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Pamilk pabaisą.
21.00 Drąsios ir žavios.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Drama „Malena“.
0.20 TV serialas „Dirbtinis 

intelektas“ (N-14).
1.20 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

2.10 Mistinė drama „Po 
kupolu“ (N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Romantinė komedija 

„Nuotakų karai“.
10.35 Animacinis f. 

„Monstrų biuras“.
12.25 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45  „Ančiukai Duoniukai“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas: 

„Lobis“. Šeimų dra-
mas pristato Dalius 
Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Kerštinga meilė“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Dviveidis“.
0.55 TV serialas 

„Alkatrazas“ (N-7).
1.50 TV serialas „Grubus 

žaidimas“ (N-14).
2.45 Programos pabaiga.
2.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Šunų ABC“.
12.00 „Paslaptingoji 

Afrika“. 1 d. 
13.00 Pasaulio panorama.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.35 „Meilė kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien.
19.05 „Senjorai, sukruskim“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Teisė žinoti.
21.50 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“.
23.55 Tikri vyrai.
0.45 TV serialas „Puaro“.
2.30 Laba diena, Lietuva.
3.25 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 Teisė žinoti.

 11.05  „Šunų ABC“ 8.55  „Meilės sūkuryje“  6.25  „Garfildas“

Pirmadienis

 TV8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.50 „Nanomei-
lė“ (N-7). 9.50 „Mano mažasis ponis“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 Komedija „Stebuklinga 
akimirka“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.00 Drama „Rugsėjis“ (1) (N-7). 22.50 
„Kerštas“ (N-7). 23.45 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 
Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30 Ne vienas kelyje. 
9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00 Autopilo-
tas. 10.30 Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos 
(N-7). 12.25 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime 
augti. 14.10 Yra, kaip yra (N-7). 15.25 „Gy-
venimas greta meldinės nendrinukės“. 15.55 
Statyk! 16.20 KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info 
diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 6.35, 
9.00 Naujienos. 6.40 Geriausios atostogos su 
PBK: „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 6.50 
Geriausios atostogos su PBK: „Lučienas“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
Šiandien vakare. 12.00, 15.00 Naujienos (su 
subtitrais). 12.25 Šiandien vakare. Tęsinys. 13.30 
Stebuklų laukas. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 3.10 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro 
naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orų progno-
zė (rusų k.). 21.05 „Pagunda“. 23.10 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 23.20 Pozneris. 
0.15 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 0.45 
Vakaro naujienos. 1.00 Vyriška/Moteriška.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.40 
Kviestinė vakarienė. 8.35 Mums net nesisapna-
vo. 11.20 Žiūrėti visiems! 12.10 Švarus darbas. 
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.35 Žiūrėti visiems! 14.30 Kviestinė vakarienė. 
16.25 Kokie žmonės. 17.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 18.25 Šeimos dramos. 19.25 Ne-
meluok man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Žiūrėti visiems! 22.20 „Slaptosios teritorijos“. 
23.15 „Kariai 3“. 0.05 Žiūrėti visiems! 

„MALEnA“
Drama. Italija. 2000.
Režisierius Dž.Tornatorė.
Vaidina M.Beluči, G.Sulfaras, M.Piana.

1940-ieji, Sicilija. Malena atvyksta prižiūrėti sunkiai sergančio tėvo. 
Kai tik mergina pasirodo gatvėje, kiekvienas miestelio vyras nebegali 
atitraukti nuo jos akių, o visos moterys sprogsta iš pavydo ir skleidžia 
piktas paskalas. Vos tik pamatęs Maleną, Renatas pradeda sekti savo 
svajonių merginą, norėdamas išsiaiškinti, kokia yra jo mylima gražuolė...

TV3
22.30

„ŽAIDIMo PABAIGA“
Veiksmo filmas. Vokietija, JAV. 
2006.
Režisierius E.Čengas.
Vaidina K.Gudingas jaunesn, 
E.Harmon, Dž.Vudzas.

Nužudytas JAV prezidentas. Po 
tragedijos slaptosios saugumo 
tarnybos agentas Aleksas Tomas, 
atsakingas už pirmojo šalies as-
mens saugumą, kaltina tik save. 
Atsistatydinęs iš einamų pareigų, 
patyręs profesionalas nusprendžia 
imtis savarankiško tyrimo ir išsiaiš-
kinti tikruosius užsakovus. 

„DVIVEIDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius Dž.Vu.
Vaidina Dž.Travolta, N.Keidžas, 
Dž.Alen.

Nusikaltėlis Kastoras Trojus ir de-
tektyvas Šonas Arčeris - du mirtini 
priešai. Kovos su terorizmu būrio 
vadui pavyksta atkeršyti už nužu-
dytą sūnelį - žudikas Kastoras Tro-
jus miršta, o jo brolis atsiduria už 
grotų. Tačiau netrukus detektyvas 
Arčeris sužino, kad nusikaltėliai 
viename Niujorko pastatų spėjo 
paslėpti bombą. 

„MoKYToJAI ATEIVIAI“
siaubo trileris. JAV. 1999.
Režisierius R.Rodrigesas.
Vaidina Dž.Briuster, K.Diuval.

Heringtono koledžas jau seniai 
prarado savo pirmykštę išvaizdą. 
Tarp jo nutriušusių sienų kasdien 
mokosi Amerikos ateitis: vienišiai 
ir lyderiai, dabitos ir narkomanai. 
Kaip ir visi paaugliai, jie nuolat 
kariauja tarpusavyje. Tačiau vieną 
dieną mokiniai išsiaiškina siaubin-
gą dalyką: jų mokytojai - ateiviai! 

BTV
21.30

TV6
23.00

rekomenduoja

LnK
22.10
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.55 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

13.50 Runkelių sala (N-7).
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Veiksmo f. 

„Žaidimo pabaiga“.
23.20 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
0.15 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose P.Vanagas.
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 24/7.
13.00 Gyvenu čia.
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.25 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
K.Zvonkuvienė.

19.25, 24.00 „Sukčius“.
20.25 „Šerifas“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.00, 3.00, 6.00 „Pragaras 

ant ratų“ (N-14).
1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
6.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

8.05 „Batuotas katinas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Estradinės melodi-

jos. Vadovas Juozas 
Tiškus. 1969 m.

13.20 Kultūra +.
13.45 Koncertuoja Estas 

Tonne. 2014 m.
15.45 Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje.
15.55 ...formatas. Poetas 

Vladas Braziūnas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Triumfo arka. 
19.30 Pasimatuok profesiją.
20.10 Tokie jie buvo. 

Kazimiera 
Kymantaitė.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.52 „Aviukas Šonas“.
21.00 Šoblės kino klubas 

pristato. „Lernavan“.
21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Komiškas vesternas 

„Trys draugai“ (sub-
titruota, N-7).

0.10 Naktinis ekspresas.
0.40 Panorama. 
1.10 Dabar pasaulyje.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Uždrausta 

meilė“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naidželo 

Sleiterio  
vakarienė.

11.35 Natūralioji 
kulinarija su  
Anabele  
Lengbein.

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Mentalistas“.
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir 

Ledas“.
20.00 „Karadajus“.
21.00 Juodojo humoro 

komedija „Sex turas“ 
(N-14).

23.10 „Mentalistas“.
0.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
1.05 „Dūmas“ (N-14).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Nuo amato iki 
verslo.

10.00 Aukščiausia 
pavara  
Bostvanoje.

11.15 „Las Vegas“ (1).
12.15 Kriminalinė 

komedija  
„Naktinis  
pasimatymas“  
(N-7).

14.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

15.00 Kovotojas nindzė 
(N-7).

16.00 Crisso 
Angelo iliuzijų 
pasaulis (N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kastlas“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Nauja norma“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

(N-14).
22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Siaubo trileris 

„Mokytojai ateiviai“ 
(S).

1.05 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.55 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės  
įvykių  
apžvalga.

9.30 „Aristokratai“.
10.30 „Pavojingoji 

Afrika“.
11.30 „Karamelė“.
12.30 „Kontinentų 

kelionė“.
13.30 „Šalčio 

gniaužtuose“.
14.00 „Tėvai už 

borto“.
14.45 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Skrebutis“.
17.00 „Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“.

17.30 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros 
magija“.

19.00 „Karamelė“.
20.00, 23.25 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“.
21.30 „Išsiskyrimo 

miestas“.
23.55 „Tekėk už 

manęs!“

 16.10  „Namelis 
 prerijose“

 17.20  Lietuva tiesiogiai 8.55  „Laukinis“  14.00  „Tėvai už borto“ 10.00  Aukščiausia 
 pavara Bostvanoje

 6.20  „Uždrausta meilė“

TV PROGRAMAbirželio 29 d. 

 NTV Mir
10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 10.20 Prisiekusiųjų 
teismas. 11.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 12.30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 
13.25 Rusiškas įdaras. 14.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 11“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Inspektorius 
Kuperis 2“. 21.40 „Mentų karai 8“. 23.40 „Die-
nos anatomija“. 0.20 Nešvarus darbas. 

 TV PoloNia
9.00 „Mylėti verta“. 9.55 Apie kiaulienos mėsą. 
10.50 „Keturiasdešimtmetis“. 11.40 Elitiniai kabare-
tų susitikimai. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55 „Baobabas, 
arba žalia man“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosū-
kis. 13.35 Žinios. 13.50 „Ranča“. 14.45 Pramoginė 
laida. 15.25 Kultūringieji PL. 16.30 XV Lenkijos 
radijo ir televizijos teatrų festivalio atidarymas „Du 
teatrai - Sopotas 2015“. 18.20, 22.45, Polonija už-
sienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Elitiniai kabaretų 
susitikimai. 19.25 Rytų studija. 20.25 Prie Nemuno. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50 „Gyvenimas prie užliejamos pie-
vos“. 23.00 Polonijos reportažas. 23.40 Šiandien 
tavo gimimo diena - Krotošino miesto 600-metis. 
0.45 Rytų studija. 1.15 „Naszaarmia.pl“. 2.15 „Per-
mainų mašina“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.55 „Globėjai“. 10.30 „Aiškiaregė“. 12.30 
„Gruodis“. 14.10 „Auksinis kompasas“. 16.05 
„Nuosprendis“. 18.00 „Romeo ir Džiuljeta“. 
20.00 „Romo dienoraštis“. 22.00 „Rizikos riba“. 

 DiscoVery 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip 
tai pagaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniš-
kos statybos. 10.55, 1.00 Išgyventi. 11.50 Aukso 
karštligė. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Karbonaro 
efektas. 14.30 Chaosas: liudininkų akimis. 15.25 Ar 
išgyventum? 16.20 Nemėginkite pakartoti. 17.15 
Tiesa ir melas. 21.00 Ledynų auksas. 22.00 Žaidi-
mas iš gyvybės. 23.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. . 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgel-
bėkite mano verslą! Niagaros krytis. 11.00 Pilių 
paslaptys. 12.00 Didžiosios paslaptys. 14.00 Turto 
gelbėtojai. 15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. .17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Niujorkas. 
19.00 Naujo būsto paieška. Išdidi pensija; Istbor-
nas. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Ame-
rikos platybės. 22.00 Kelių tramdytojai: Kinija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Iškviečiamas tramdytojas. 8.15 Kenijos 
bėgimas. 9.10, 16.30 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.00 
Mieliausi augintiniai. 11.55, 17.25, 20.10, 1.40 
Akvariumų verslas. 12.50 Nasrai. 13.45 Upių 
pabaisos. 15.35 Drambliai. 18.20, 0.45 Veteri-
naras. 21.05 Mutantų planeta. 22.00 Veterina-
ras. 22.55 Nakties priedangoje. 23.50 Rykliai. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. 
Detroito „Pistons“ - Ouklendo „Warriors“. 2014-
11-30. 10.00 KOK World series. Bušido kovos. 
12.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heerenveen“ - 
„PSV Eindhoven“. 2014-09-28. 15.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „FC 
Barcelona“. Finalas. 1 susitikimas. 17.00 ATP 250 
Brisbane. Vyrų tenisas. Roger Federer - Milos Ra-
onic. Finalas. 2015 m. 19.00, 21.00, 23.00 „Spor-
tas“. Dienos naujienos. 19.10 Futbolo dievai. 
Eusebio. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 20.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio 
lyga. Detroito „Pistons“ - Ouklendo „Warriors“. 
21.10 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. 
Detroito „Pistons“ - Ouklendo „Warriors“. 22.00, 
23.10 KOK World series. Bušido kovos.

 ViasaT sPorT BalTic
6.00, 7.50 Futbolas. Europos U21 čempionato 
pusfinalis. 9.40, 11.20 Krepšinis. Europos mo-
terų čempionato pusfinalis. 13.00 Motosportas. 
Indycar Series lenktynės. 16.30 Futbolas. Eu-
ropos U21 čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. 
18.20 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl 3 vietos. 20.10 Krepšinis. Europos 
moterų čempionato finalas. 22.20 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 22.50 Mo-
tosportas. Nascar 350 mylių lenktynės. 23.50 
Motosportas. Rally World RX 2015 lenktynės. 
1.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„Juventus“ - „Barcelona“. 4.55 Lengvoji atleti-
ka. Deimantinė lyga. Oslas. 

 eurosPorT
9.30 Europos žaidynės. Imtynės. 10.00 Teniso 
laida su Mats Wilander. 10.30 Angliškas biliar-
das. „World Main Tour“. 15.00 Teniso laida su 
Mats Wilander. 15.30 Lengvoji atletika. USATF 
čempionatas. 17.00 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų futbolo lyga. 19.30 Motoci-
klai. Nyderlandų didysis prizas. 21.00 Lengvoji 
atletika. Pakeliui į pasaulio čempionatą Pekine. 
21.15 Sporto linksmybės. 21.30, 0.45 Futbolas. 
Pasaulio čempionatas. Moterys. 0.30 Jojimo 
žurnalas. 2.15 Motosporto apžvalga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 20.25  „Šerifas“  12.30  Posūkiai su
 Viktoru Gerulaičiu

 11.05  „Šlovės dienos“ 8.50  „Mergina iš
 Alabamos“

 20.00  Ta proga!..

  TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Nanomeilė“ 
(N-7). 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Seno-
ji animacija. 10.55 „Rugsėjis“ (1) (N-7). 12.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 
18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 „Laukinis ange-
las“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 20.35 Pamiršk mane (N-7). 21.00 
„Rugsėjis“ (2) (N-7). 22.45 „Kerštas“ (N-7). 
23.40 Pasikeisk! (N-7). 

  Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis (N-7). 11.15 Nuo... Iki. 11.55 Yra, 
kaip yra (N-7). 13.05, 16.20 KK2 (N-7). 13.40, 
15.20, 21.00 Dviračio šou. 14.10 Yra, kaip 
yra (N-7). 15.50 Šefas rekomenduoja. 17.00, 
22.00 Info diena. 19.30 Info interviu. 20.00 Info 
kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

  PBK
5.55 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių 
k.). 6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.35, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 Geriausios 
atostogos su PBK!: „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė“. 6.55 Geriausios atostogos su PBK!: 
„Lučienas“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.20 „Pagunda“. 12.00, 15.00 Naujie-
nos (su subtitrais). 12.25 „Pagunda“. Tęsinys. 
13.40 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Mo-
teriška. 15.55, 3.00 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.). 
21.05 „Pagunda“. 23.05 Lietuvos laikas. Orų 
prognozė (lietuvių k.). 23.15 „Užkalbėjimo teo-
rija“. 0.10 Informacinė žinių laida „EURONEWS“.

  REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.25 
Kviestinė vakarienė. 8.20 Jūrmala. Juoko festiva-
lis. 10.15 „Slaptosios teritorijos“. 11.10 Žiūrėti 
visiems! 12.05 „Kariai 3“. 13.00 „Belka ir Strelka. 
Išdykusi šeimynėlė“. 13.55 Žiūrėti visiems! 14.50 
Kviestinė vakarienė. 16.40 Kokie žmonės! 17.35 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 18.25 Šeimos 
dramos. 19.25 Nemeluok man! 20.20 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 „Didžiosios pranašysčių pa-
slaptys“. 23.55 „Kariai 3“. 0.45 Žiūrėti visiems! 

  nTV MIR
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.20 
Prisiekusiųjų teismas. 11.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 12.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 13.25 Medicinos paslaptys. 
14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 15.00, 
16.20 „Maskva. Trys stotys“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 21.40 
„Mentų karai 8“. 23.40 „Dienos anatomija“. 

  TV PolonIa
9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Keturiasdešimtmetis“. 
11.35 Elitiniai kabaretų susitikimai. 12.05 Poloni-
jos reportažas. 12.40, 17.55 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55 „Baobabas, arba žalia man“. 13.30, 
18.50, 21.45 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50 „1920. Karas ir meilė“. 14.45 Kolbergo 
keliu. 15.15 Giminės saga. Barščevskių giminė. 
15.40 „Bebža - tarp tikrovės ir sapno“. 16.45 XV 
Lenkijos radijo ir televizijos teatrų festivalio „Du 
teatrai - Sopotas 2015“ apdovanojimų įteikimo 
ceremonija. 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Diskretiška trikampio 
pamoka, arba erotiškas šou. 20.25 Margolcė ir 
Meškis šiandien kviečia. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50 
„Tėvas Mateušas“. 23.00 Sveika, Polonija. 23.45 
Koncertas „Džem“ - Bydgoščius’93. 

  TV1000
9.25 „Septyneri metai Tibete“. 11.40 „Polo-
kas“. 13.40 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 
15.30 „Romo dienoraštis“. 17.25 „Džo Bleko 
viešnagė“. 20.20 „Medžioklė“. 22.15 „Džounsų 
šeimynėlė“. 23.55 „Nuosprendis“. 

  DIscoVERy 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 8.45, 20.00 Kaip tai pagaminta? 9.10 
Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 10.55 
Išgyventi. 11.50 Aukso karštligė. 12.40, 19.05 
Apgavikai. 13.35 Kosmosas išvirkščiai. 14.30 Kaip 
sudaryta Visata? 15.25 Dangus ugnyje. Planeta 
diena po dienos. 16.20 Vejantis kometą „Rosseta“. 
17.15 Nedraugiška Visata. 21.00 Degtindariai. 
22.00 Mafija. 23.00 Aliaska: šeima iš miško. 

  TRaVEl
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Pilių paslaptys. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 14.30 Turto gelbė-
tojai. 15.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Geriausi pasaulio paplūdimiai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 TV serialas „Šeimos 

reikalai“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“.
11.00 TV Pagalba (N-7).
13.00  „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“.
15.30 TV serialas „Laukinė 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“.
20.00 Ta proga!.. (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Kriminalinė drama 
„Niujorko šešėlyje“ 
(N-14).

1.25 TV serialas 
„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

2.15 Mistinė drama „Po 
kupolu“ (N-14).

6.25  „Garfildas“.
6.55  „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai Duoniukai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė kome-

dija „Mergina iš 
Alabamos“ (N-7).

11.05 Nuotykių komedija 
„Rembo sūnus“.

12.55 „Kaip liūtukas ir vėž-
lys dainą dainavo“.

13.05 „Džonis Testas“.
13.35 „Kung Fu Panda“.
14.00 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas: 

„Draugiškas patari-
mas“. Šeimų dramas 
pristato Dalius 
Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Šeimos gelbėtoja“. 

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo komedija 

„Gaujos vyrukai“.
24.00 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
0.55 TV serialas 

„Alkatrazas“ (N-7).
1.50 „Grubus žaidimas“.
2.45 Programos pabaiga.
2.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
11.55 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“.
12.50 Bėdų turgus.
13.40 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“.
17.35 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius.
21.50 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 TV serialas 

„Sprogstanti Saulė“. 
1 s. (N-7).

0.30 TV serialas „Puaro“.
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Stilius.

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

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

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

8.55 „Džiunglių princesė 
Šina“ (N-7).

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

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Runkelių sala (N-7).
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Komedija 

„Šokoladinės blondi-
nės“ (N-14).

23.10 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

0.05 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

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

2.05 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (1) (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
A.Grigorian.

19.25, 24.00 „Sukčius“.
20.25 „Šerifas“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.00, 3.00, 6.00 „Pragaras 

ant ratų“ (N-14).
1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

6.40 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Keltininkas“.
14.05 Donato ir Raimundo 

Banionių kūrybos 
vakaras.

15.25 Valdovų rūmai. 
2 laida.

15.55 ...formatas. Poetė 
Indrė Valantinaitė.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.50 „Nepatikėtum, kad 

čia galima gyventi“
19.20  „Senjorai, sukrus-

kim“.
19.40 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.52 „Aviukas Šonas“.
21.00 ARTi. Knygrišystė.
21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama „Streikas“ 

(N-14).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.00 Dabar pasaulyje.
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birželio 30 d. 

 21.00  „Edeno muziejus“ 10.00  „Kobra 11“  21.00  „Velvet“

  AnimAl PlAnet
7.00 Pažintis su orangutangais. 7.25, 11.00 
Mieliausi augintiniai. 8.15, 15.35 Mutantų pla-
neta. 9.10, 12.50 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 
20.10 Akvariumų verslas. 13.45 Veterinaras. 
16.30 Nakties priedangoje. 18.20, 22.00,Žmo-
gus ir liūtai. 21.05 Gyvenimas laisvėje. 22.55 
Gyvačių gelbėtojas. 23.50 Rykliai. 

  SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.10 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
Pramoginis TV šou. 8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos 
„Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 10.00 
Boksas. Profesionalų kovos. 12.10 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 12.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 13.00 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Paris-
Levallois“. 2015-01-07. 14.45 NBA krepšinio lyga. 
Detroito „Pistons“ - Ouklendo „Warriors“. 17.00 
WTA Shenzen. Moterų tenisas. Li Na - Peng Shual. 
Finalas. 2014 m. 19.10 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 20.00, 21.10 „Kelias į 
viršūnę“. Rusijos „Premier league“. „Krasnodar“ 
- „Zenit“. 2014-10-18. 22.00, 23.10 Boksas. Profe-
sionalų kovos. 0.10 WTA Shenzen. Moterų tenisas. 
Li Na - Peng Shual. Finalas. 2014 m. 

  ViASAt SPort BAltic
7.00, 8.40 Krepšinis. Europos moterų čempio-
nato ketvirtfinalis. 10.20 Krepšinis. Eurolygos 
finalas. 12.30 Futbolas. Anglijos FA taurės fina-
las. „Arsenal“ - „Aston Villa“. 14.40 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Latvija - Serbija. 
16.20 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Lietuva - Ispanija. 18.00, 19.50 Futbolas. Euro-
pos U21 čempionato pusfinalis. 21.40 Futbolas. 
Europos U21 čempionato finalas. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Slovakija - Lietuva. 1.40 Krep-
šinis. Europos moterų čempionatas. Kroatija -  
Latvija. 3.20 Boksas. Floydas Mayweatheris - 
Manny Pacquiao. 5.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lygos 2014/2015 m. sezono apžvalga. 

  euroSPort
9.30 Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 
15.00 Jojimo žurnalas. 15.15 Sporto links-
mybės. 16.15 Teniso laida su Mats Wilander. 
16.45, 1.00 Futbolas. Pasaulio čempionatas. 
Moterys. 20.45 Lengvoji atletika. Pakeliui į 
pasaulio čempionatą Pekine. 21.00 Boksas. 
Tarptautinės profesionalų kovos. 23.00 Sporto 
linksmybės. 23.30 Motosporto apžvalga. 24.00 
Motosporto žurnalas. 0.30 „Formulė-3“. FIA 
Europos čempionatas. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Uždrausta 

meilė“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas 

Tenas prieš  
ateivius.  
Lemiama  
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Dreikas ir 

Džošas“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
11.35 Natūralioji 

kulinarija  
su Anabele 
Lengbein.

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Mentalistas“.
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir 

Ledas“.
20.00 „Karadajus“.
21.00 „Velvet“.
22.50 „Mentalistas“.
23.45 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
0.45 „Dūmas“ 

(N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo 

augintinis.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Nauja norma“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 Crisso 

Angelo iliuzijų 
pasaulis (N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Komiška 
drama  
„Magiškasis  
Maikas“ (N-14).

23.50 Komedija 
„Jauna pilnametė“ 
(N-7).

1.30 „Naša Raša“ (
N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

10.00 „Niagaros 
magija“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tėvai už 

borto“.
12.40 „Aristokratai“.
13.40 „Pavojingoji 

Afrika“.
14.40 „Kontinentų 

kelionė“.
15.40 „Kietakaktis“.
17.30 „Šalčio 

gniaužtuose“.
18.00 „Departamentas“.
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Edeno 
muziejus“.

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara“.

23.30 „Niagaros 
magija“.

„niuJorKo ŠeŠĖlYJe“
Kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisierius D.Čanfransas.
Vaidina R.Goslingas, B.Kuperis, E.Mendes.

Lukas - klajūnas, pragyvenimui užsidirbantis motociklų triukais keliau-
jančiuose atrakcionuose. Sužinojęs, kad turi mažą sūnų, nusprendžia, 
kad nori sugebėti juo rūpintis. Jis susipažįsta su buvusiu kaliniu, žinan-
čiu, kaip plėšti bankus, ir mokosi iš jo „ amato“. Tokia jo veikla sudomina 
policijos pareigūną Averį, ir šis persekioja jį per apiplėšimą.

tV3
22.30

„ŠoKolADinĖS BlonDinĖS“
Komedija. JAV. 2006.
Režisieriai V.Heinsas, S.Hamiltonas.
Vaidina P.Hilton, S.Reksas, 
S.Karter.

Viktorija - gražuolė, kuriai pavydi 
visos merginos ir apie kurią svajo-
ja visi vaikinai. Ji vadovauja elitinei 
Majamio universiteto seserijai, į ku-
rią priimamos tik griežtus Viktorijos 
kriterijus atitinkančios merginos. 

„JAunA PilnAmetĖ“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Reitmanas.
Vaidina Č.Teron, P.Vilsonas, 
P.Osvaltas.

Meivisė Geri - išsiskyrusi, piktnau-
džiaujanti alkoholiu nenusisekusi 
rašytoja. Beviltiškumo užspausta ji 
grįžta į gimtąją Minesotą. Gimtinėje 
visi nekenčia buvusios mokyklos ka-
ralienės. Ši nusprendžia susigrąžinti 
savo mokyklos laikų vaikiną Badį.

„GAuJoS VYruKAi“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2001.
Režisieriai B.Kopelmanas, 
D.Levinas.
Vaidina B.Peperis, E.Deivolis, 
S.Grynas.

Jie gali pasikliauti tik savo draugys-
te, drąsa ir šaltakraujiškumu. Jei esi 
gaujos narys, klaidoms ar jausmams 
teisės neturi. Metas tai sužino tik pa-
tekęs į labai keblią situaciją. 

BtV
21.30

lnK
22.10

tV6
23.50

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Šeimos reikalai“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 „Simpsonai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
11.00 Ta proga!.. (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

Praimas“.
13.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 TV serialas 

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

„Moterų laimė“.
20.00 Griūk iš juoko (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris „Baimės 

įlanka“ (N-14).
0.10 „Dirbtinis intelektas“ 

(N-14).
1.05 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.00 Mistinė drama 
„Po kupolu“ (N-14).

6.25 Animacinis f. 
„Garfildas“.

6.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

7.25 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra, kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas: 

„Aš pasilieku“. 
20.30 Tikras gyvenimas: 

„Šviesus paveikslas“.
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Prezidento lėktuvas“ 
(N-14).

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

1.30 TV serialas 
„Alkatrazas“ (N-7).

2.25 TV serialas „Grubus 
žaidimas“ (N-14).

3.25 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
11.55 Stilius.
12.45 Specialus tyrimas.
13.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas 

„Naisių vasara“.
15.50 TV serialas 

„Puaro“ (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Emigrantai.
21.50 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios. 
23.00 TV serialas 

„Sprogstanti Saulė“ 
(N-7).

0.30 „Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 „Naisių vasara“.
4.00 Auksinis protas.
5.15 Emigrantai.

   

Trečiadienis

„NUSIDĖJĖLIAI“
Trileris. JAV. 2007.
Režisierius V.Lau.
Vaidina R.Giras, K.Deins, K.Strikland.

Viešojo saugumo departamento pareigūno Erolo darbas - stebėti registruo-
tus seksualinės prievartos nusikaltėlius. Tačiau dabar dėl nepaliaujamo jų 
tardymo ir įžeidinėjimų jis priverstas palikti darbą. Per paskutines tarnybos 
dienas Erolas turi apmokyti jį pakeisiančią Alison. Dingsta septyniolikmetė. 
Erolas mano, kad dėl šio dingimo kalti jo seni tiriamieji.

rekomenduoja

TV6
21.30

„ŽINUTĖ BUTELYJE“
Drama. JAV. 1999.
Režisierius L.Mandokis.
Vaidina R.Rait, K.Kostneris, 
P.Njumanas.

Vaikščiodama paplūdimiu Teresa 
ant kranto randa butelį su laiškučiu, 
adresuotu nežinomai respondentei, 
vardu Katerina. Žurnalistė parodo jį 
kolegoms iš laikraščio, ir jau kitą die-
ną nežinomo autoriaus laiškas yra 
išspausdinamas. Netrukus Teresa 
išsiaiškina, kad redakciją pasiekė dar 
du laiškai, rasti buteliuose, kuriuos 
greičiausiai parašė tas pats žmogus.

„BAIMĖS ĮLANKA“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius B.Levinsonas.
Vaidina K.Denhamas, 
K.Konolis, M.Bizlis.

Mažame JAV miestelyje įvyksta 
ekologinė katastrofa. Miestelio 
valdžia į viską numoja ranka, ta-
čiau netrukus siaubingas užkratas 
paliečia pirmąjį žmogų, o iš van-
denyno gelmių į miestelį prade-
da veržtis keisti padarai. Saujelė 
likusių gyvųjų žūtbūt bando iš-
gyventi ir prasiveržti pro karanti-
no užkardą.

 „PREZIDENTO LĖKTUVAS“
Veiksmo Trileris. JAV, Vokietija. 
1997.
Režisierius V.Petersenas.
Vaidina H.Fordas, G.Oldmanas, 
G.Klouz.

JAV prezidento lėktuvą užgrobia 
rusų teroristai. Jie pareiškia, kad 
kas pusvalandį nužudys po vieną 
įkaitą, jei Jungtinių Valstijų vado-
vas neįvykdys jų reikalavimų. Pre-
zidentas nusprendžia imti valdžią 
lėktuve...

TV1
21.00

TV3
22.30

LNK
22.10

 TV8
7.40 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40, 10.10 Senoji ani-
macija. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.55 „Rug-
sėjis“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 
„Pamiršk mane“. 15.00 Gydytojai. 17.00, 24.00 
Pasikeisk! 18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Mis Teksasas“. 

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Va-
landa su Rūta. 11.55, 14.10 Yra, kaip yra. 13.05, 16.20 
KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 Alche-
mija. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info 
kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.35, 23.05 Lietuvos laikas. 6.05, 0.10 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei-
mynėlė“. 6.55 „Lučienas“ 7.00, 9.20 Labas rytas. 
10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 „Pagunda“. 13.40 
Kartu su visais. 14.35, 15.20, 0.55 Vyriška/Mote-
riška. 15.55, 2.55 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 
„Pagunda“. 23.15 „Ko nori moterys“. 0.40 Vakaro 
naujienos. 1.45 „Don Kichoto vaikai“. 4.40 Muzika. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.50 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Didžiosios 
pranašysčių paslaptys“. 11.20 Žiūrėti visiems! 
12.10 „Kariai 3“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdy-
kusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti visiems! 14.45 
Kviestinė vakarienė. 16.35 Kokie žmonės! 17.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 18.30 Šeimos 
dramos. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 „Slaptas dievų planas“. 22.15 
„Prakeikti Montesumai“. 23.05 „Kariai 4“. 23.55 
Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
10.20 Prisiekusiųjų teismas. 11.20 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 12.30 
„Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 13.25 Gaminame 
su A.Zyminu. 14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
11“. 15.00, 16.20 „Maskva. Trys stotys“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Inspektorius Kupe-
ris 2“. 21.40 „Mentų karai 8“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 0.20 Nešvarus darbas. 2.15 „Ei-
gulys“. 4.10 Buto klausimas. 5.15 A.Žurbino 
melodijos. 

 23.00  „Sprogstanti 
  Saulė“

 20.00   Griūk iš juoko  16.30   Labas vakaras, 
   Lietuva
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.55 „Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala (N-7).
14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Mūsų priešai“ 
(N-14).

23.00 TV serialas 
„Taikinys“ (N-7).

23.55 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

0.50 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

1.55 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Patriotai (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. Sve-

čiuo se R.Janutienė.
19.25, 24.00 

„Sukčius“ (N-7).
20.25 „Šerifas“ (N-7).
21.30 Pasaulis X. „Monos 

Lizos portreto 
paslaptis“ (N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-14).
1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

3.00, 6.00 „Pragaras 
ant ratų“ (N-14).

6.40 „Laukinis pasaulis“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Teatras.
13.20 Lietuvių dokumenti-

kos meistrai. Petras 
Abukevičius. 

14.15 A.Rekašiaus baletas 
„Aura“.

15.45 Dainuoja E.Kaniava.
15.55 ..formatas. Poetė 

Ramutė Skučaitė.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita.
18.50 Groja Čiurlionio kvar-

tetas. H.Villa Lobos 
styginių kvartetas.

19.15 Lėlių spektaklis 
vaikams „Molio 
Motiejukas“

19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.52 „Aviukas Šonas“.
21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius.
22.30 Elito kinas. „Bet 

kuriuo keliu“ (N-14).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

6.20 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama  
kova“.

9.10 „Tikri 
pabaisos“.

9.35 „Dreikas 
ir Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo 

pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Mentalistas“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis 
ir Ledas“.

20.00 „Karadajus“.
21.00 Drama 

„Žinutė  
butelyje“  
(N-7).

23.40 „Mentalistas“.
0.35 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Nauja norma“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kastlas“ 

(N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Nauja norma“ 

(N-7).
20.30 Komedija 

„Univeras“  
(1) (N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Trileris 
„Nusidėjėliai“ 
(N-14).

23.40 Trileris 
„Labas rytas,  
žudike“  
(N-14).

1.25 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

10.00 „Departamentas“.
11.00 „Karamelė“.
12.00 „Šalčio 

gniaužtuose“.
12.30 „Paskui 

Kalėdų  
žvaigždę...“

13.55 „Komisaras 
Manara“.

14.55 „80 
traukinių  
aplink  
pasaulį“.

15.25 „Plėšikų 
vadas“.

17.20 „Tėvai 
už borto“.

18.00 „Kontinentų 
kelionė“.

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“.

21.00 „Baimė 
mylėti“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Edeno 
muziejus“.

0.25 „Departamentas“.

TV PROGRAMAliepos 1 d. 

 TV Polonia
7.05, 16.45 Koncertas „VOX - nuostabi ke-
lionė“. 8.00 „Tiesa viską nugali“. 8.25 „Sep-
tynios pasaulio šalys“. 9.00 „Mylėti verta“. 
10.50 „Keturiasdešimtmetis“. 11.40 Pramoginė 
laida. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Baobabas, arba žalia man“. 13.30, 18.50, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 
14.50, 22.55, 5.20 „Gatvės žaidimai“. 17.30 
„Notacijos. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsie-
nyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Pramoginė 
laida. 19.35 „Vilnoteka“. 20.25 ABC viską žino. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.45 „Mano Lenkija. 
Apie prezidentą Ryšardą Kačorovskį“. 2.15 
„Septynios pasaulio šalys“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Dabar gerai“. 7.45 „Žmonos ir meilu-
žės“. 9.30 „Polokas“ (N-14). 11.35 „Džo Bleko 
viešnagė“. 14.30 „Bado žaidynės“. 16.50 „Glo-
bėjai“. 18.20 „Imogene“. 20.00 „Las Vegas“. 
21.45 „Gerasis daktaras“. 23.15 „Visi geri da-
lykai“. 0.50 „Žmonos ir meilužės“. 2.35 „Penk-
tadienio vakaro žiburiai“ (N-14). 4.35 „Surasti 
tą vienintelę“. 

DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 8.45, 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 7.50 Kas buvo toliau? 
8.15 Nebandykite pakartoti. 9.10 Mitų grio-
vėjai. 10.05, 21.00, 2.50 Namai medžiuose. 
10.55, 22.00, 3.40 Akvariumų verslas. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 
13.35 Retro automobiliai. 14.30 Kelias į pelną. 
15.25, 16.20, 17.15 Gatvės lenktynės. 18.10 
Karai dėl bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 
23.00, 4.30 Vonia. 24.00, 5.20 Aukso karštligė. 
1.00 Aliaska: paskutinė riba. 1.55 Skrydžiai 
Aliaskoje. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Anglijos šiaurės 
rytai. 8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. Stokhol-
mas; Mongolija. 9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgel-
bėkite mano verslą! Rūsčioji Aliaska. 11.00 
Pilių paslaptys. 12.00 Didžiosios paslaptys. 
14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 Neįtikėtini namai 
ant vandens. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. San 
Francisko įlanka. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Eskondido; Londonas. 21.00 Statyba Aliaskoje. 
22.00 Viešbutis Amazonėje. 24.00 Ekstremalieji 
vandens parkai. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Mieliausi augintiniai. 8.15, 15.35 Gy-
venimas laisvėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Nakties prie-
dangoje. 13.45 Žmogus ir liūtai. 16.30 Gyvačių 
gelbėtojas. 18.20 Iškviečiamas tramdytojas. 21.05, 
2.35, 5.49 Afrikos tankmėje. 22.00, 0.45, 3.25 Šunų 
gelbėjimas. 22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 
Smiginis. 8.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 2015-06-
19. 10.00 KOK World series. Bušido kovos. 12.10 
Futbolo dievai. Eusebio. 12.40 „NBA Pasaulis“. 13.00 
NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - Ouklendo 
„Warriors“. 2014-11-30. 15.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 2014-10-18. 17.00 ATP 
250 Brisbane. Vyrų tenisas. Roger Federer - Leyton 
Hewitt. Finalas. 2014 m. 19.10 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 20.00, 21.10 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 
2015-06-19. 22.00, 23.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 0.40 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Roger 
Federer - Leyton Hewitt. Finalas. 2014 m. 2.40 Snu-
keris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 4.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 8.40 Krepšinis. Europos moterų čempio-
nato ketvirtfinalis. 10.20 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionato finalas. 12.40 Futbolas. Vokietijos 
DfB taurės finalas. „Borussia“ - „Wolfsburg“. 
14.40 Futbolas. Europos U21 čempionato finalas. 
16.50 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Didžioji Britanija. 18.30 Krepšinis. Eu-
ropos moterų čempionatas. Lietuva - Vengrija. 
20.10 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Švedija - Lietuva. 21.50 Krepšinis. Europos mote-
rų čempionatas. Rusija - Latvija. 23.30 Olandijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 0.45 Olandijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 2.05 Olandijos MotoGP 
lenktynės. 3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
9.30 Motosporto apžvalga. 10.00 Angliškas biliar-
das. „World Main Tour“. 15.00 Dviračių sportas. 
Lenktynių apžvalga. 16.00 Futbolas. U17 Europos 
čempionatas. Moterys. 17.45 Futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Moterys. 19.25 CAMPUS. FISU 
universiados žurnalas. 19.55, 21.50 Trečiadienio 
sporto įvykių apžvalga. 20.00 Mėnesio sporto įvy-
kių apžvalga. 20.05 Raitelių klubo žurnalas. 20.10 
Golfas. „US PGA Tour“. 21.10 „European Tour“. 
21.40 Golfo klubas. 21.45 Jachtų klubas. 22.00 
Futbolas. U17 Europos čempionatas. Moterys. 

 12.15  Geofaktorius 23.00  „Pragaras ant ratų“ 14.50   Amerikos talentai  21.00  „Baimė mylėti“ 18.00   „Kastlas“ 11.05   Naktis ir diena. 
   Vilnius
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 23.40  „Taikinys“  1.30  „Miestelio patruliai“  19.40  Lietuvos tūkstant-
  mečio vaikai

 21.00  „Žiemos karas“ 0.50  „Alkatrazas“ 20.00  Aplink pasaulį 
   su žvaigžde

 TV8
7.30, 15.00 Gydytojai. 8.25 „Rutos Rendel detektyvai“. 
9.30 „Mano mažasis ponis“. 10.00 Senoji animacija. 
10.45 „Mis Teksasas“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 24.00 Pasikeisk! 
18.00, 23.00 „Kerštas“. 19.00 „Laukinis angelas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 „Mis Teksasas 2“.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Statyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 11.30 Autopilotas. 11.55 
Yra, kaip yra. 13.05 Pagalbos skambutis. 13.40, 15.20, 
21.00 Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 15.50 Mes 
pačios. 16.20 Nuo... Iki. 19.00 Info verslas. 19.30 Info 
interviu. 20.00 Info kriminalai. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.35, 23.05 Lietuvos laikas. 6.05, 0.10 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei-
mynėlė“. 6.55 „Lučienas“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
10.10 Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20, 21.05 „Pagun-
da“. 13.40 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/
Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 23.15 
„Trumpa Valerijaus Priemychovo vasara“.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.50 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Slaptas dievų 
planas“. 9.35 „Prakeikti Montesumai“. 10.25 
„Slaptas dievų planas“. 11.20 Žiūrėti visiems! 
12.10 „Kariai 4“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdy-
kusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti visiems! 14.50 
Kviestinė vakarienė. 16.35 Kokie žmonės! 17.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 18.30 Šei-
mos dramos. 19.25 Nemeluok man! 20.20 
Kviestinė vakarienė. 21.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 22.15 „Dievų įpėdiniai“. 23.05 
„Kariai 4“. 23.55 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.20 
Prisiekusiųjų teismas. 11.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 12.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.25 Valgome namie! 14.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 15.00, 16.20 
„Maskva. Trys stotys“. 18.00 Kalbame ir ro-
dome. 19.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 21.35 
„Mentų karai 8“. 23.30 „Kardas 2. Įžanga“. 
24.00 Nešvarus darbas. 1.55 „Eigulys“. 3.55 
„Sodininkų atsakas“. 5.00 A.Žurbino melodijos. 
5.40 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 

 TV PolonIa
7.05 Kabaretų klubas. 8.05 Cafe Historia. 8.25 
„Sagalio paslaptis“. 9.00 „Mylėti verta“. 10.50 „Ke-
turiasdešimtmetis“. 11.40 Pramoginė laida. 12.05 
Lenkų@lenkų žodynas. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Baobabas, arba 
žalia man“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 
„Gyvenimo egzaminas“. 15.40, 6.45 „Vilnoteka“. 
16.05 „Mano Lenkija. Apie prezidentą Ryšardą 
Kačorovskį“. 17.00 Gražesnė Lenkija Europos 
Sąjungoje. 17.25 „Misija - gamta“. 18.20, 22.45, 
6.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Pramoginė laida. 19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros 
virtuvė. opera. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.55, 3.45 „Beribis teisingumas“. 23.00, 5.15 
Sveika, Polonija. 23.45 „Pitbulis“. 0.40, 5.55 „Pir-
mieji lenkai Amerikoje“. 2.15 „Sagalio paslaptis“. 

 TV1000
6.10 „Žalvarinis arbatinukas“. 8.00 „Slėptuvė“. 
10.05 „Nuosprendis“. 12.00 „Penktadienio vakaro 
žiburiai“ (N-14). 14.05 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 16.35 „Pašėlę pirmieji metai“. 18.20 
„Džounsų šeimynėlė“. 20.00 „Kelionė į Žemės 
centrą“. 21.35 „Priėmimas“. 23.25 „Normandijos 
Viešbutis“. 0.55 „Mažosios moterys“. 2.50 „Žal-
varinis arbatinukas“. 4.30 „Dabar gerai“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 20.00, 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 7.50 Kas buvo toliau? 8.15 Neban-
dykite pakartoti. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Namai 
medžiuose. 10.55 Akvariumų verslas. 11.50 Grei-
ti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 
Tikri tolimųjų reisų vairuotojai. 14.30 Bristolio 
įlanka. 15.25 Sibiro ruletė. 16.20 Medkirčiai pel-
kėse. 17.15 Amerikos medkirčiai. 18.10 Karai dėl 
bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 21.00, 2.50 
Ekstremalūs kolekcininkai. 22.00, 3.40 Relikvijų 
medžiotojai. 23.00, 4.30 Iš meilės automobi-
liams. 24.00, 5.20 Automobilių kolekcininkai. 
1.00 Forsažas. 1.55 Didysis apgavikas. 

TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Išskirtiniai Anglijos pas-
tatai. 8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. Eskondido; 
Londonas. 9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! Už borto. 11.00 Pilių mįslės. 12.00 Di-
džiosios paslaptys. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00 
Neįtikėtini namai ant vandens. 17.00 Pamesto ba-
gažo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Vankuveris. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Nauja karjera naujame mieste; į Tolimuosius Rytus. 
21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Laukiniai Amerikos 
keliai. 24.00 Ekstremalieji vandens parkai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Šeimos reikalai“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 „Simpsonai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
11.00 Griūk iš juoko (N-7).
12.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
12.30 „Transformeriai. 

Praimas“.
13.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.30 „Simpsonai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 TV serialas 

„Laukinė Esmeralda“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Aplink pasaulį 

su žvaigžde (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

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

šviesos“ (N-14).
0.55 „Dirbtinis intelektas“ 

(N-14).
1.45 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.35 Mistinė drama 
„Po kupolu“ (N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
7.25 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra, kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Tikras gyvenimas: 

„Pirmosios meilės 
auka“.

20.30 Tikras gyvenimas: 
„Princas ir elgeta“. 

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Valstybės priešas“ 
(N-7).

0.50 TV serialas 
„Alkatrazas“ (N-7).

1.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.15 Programos pabaiga.
2.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LRespublikos 
himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
11.55 Emigrantai.
12.45 „Giminės po 20 metų“.
13.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Naisių vasara“.
15.50 „Puaro“ (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Karinė drama 

„Žiemos karas“ 
(N-14).

23.10 Vakaro žinios. 
23.25 „Imperija“ (N-7).
0.50 TV serialas „Puaro“ 

(N-7).
2.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
4.20 Auksinis protas.
5.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.55 „Komisaras 
Aleksas“ (N-7).

9.50 „Laukinis“ 
(1) (N-7).

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Runkelių sala (N-7).
14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(1) (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Komedija 

„Seni liūtai“.
23.40 „Taikinys“ (N-7).
0.35 „Mentalistas“ 

(N-7).
1.30 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.35 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Pasaulis X. „Monos 

Lizos portreto 
paslaptis“ (N-7).

8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Sukčius“ (N-7).
11.00 „Air America“ (N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Kristina 
Brazauskienė (N-7).

19.25, 24.00 
„Sukčius“ (N-7).

20.25 „Šerifas“ (N-7).
21.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.00, 3.00, 6.00 

„Pragaras ant ratų“ 
(N-14).

1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 ARTi. Knygrišystė.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.20 Šv.Petro ir Povilo 

bažnyčioje.
14.30 Vokietijos jaunimo 

sim  foninio orkestro 
kon certas. Solistas 
T.Feldmann (smuikas). 
Dir. Karl-Heinz Steffens.

15.55 ...formatas. Poetė 
Nijolė Daujotytė.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 „Gentleman“ festi-

valyje „La Vieilles 
Charrues“.

19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 LRT aukso fondas. 

„Valdovas“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
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liepos 2 d.

 15.20  „Meilės virtuvė“ 20.00  „Univeras“ 21.00   „Midsomerio 
   žmog žudystės“

6.25 „Uždrausta 
meilė“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri 
pabaisos“.

9.35 „Dreikas 
ir Džošas“.

10.00 „Mano puikioji 
auklė“.

11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“.
13.05 „Melo 

pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų 

karai.
15.40 „Mentalistas“.
16.40 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis 
ir Ledas“.

20.00 „Karadajus“.
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės III. 
Valkatos mirtis“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė 
Rizoli“.

0.05 „Mentalistas“.
1.00 „Dūmas“ 

(N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam 

gale kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Nauja norma“ 

(N-7).
14.00 „Univeras“ 

(1)  
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(1) (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(1) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kastlas“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Mistinė drama 

„Krištolinės  
kaukolės“  
(N-14).

23.15 Mistinis trileris 
„Pakeisti likimai“ 
(N-14).

1.15 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

10.00 „Kontinentų 
kelionė“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tekėk 

už manęs!“
13.50 „Niagaros 

magija“.
14.50 Reidas. 

Eismo  
įvykių  
kronika.

15.20 „Meilės 
virtuvė“.

17.00 „Pavojingoji 
Afrika“.

18.00 „Komisaras 
Manara“.

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Šalčio 

gniaužtuose“.
21.00 „Aristokratai“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Baimė 

mylėti“.

„SENI LIŪTAI“
Komedija. JAV. 2003
Režisierius T.Makenlisas.
Vaidina M.Keinas, R.Diuvalis, H.Dž.Osmentas.

Valteris - drovus ir į knygas įnikęs berniukas, kurio motina, impulso 
pagauta, palieka jį vasarai su jo ekscentriškais dėdėmis Hubu ir Gartu. 
Valteris nelabai džiaugiasi likęs vidury Teksaso su dviem seniais, o Hu-
bui ir Gartui nelabai patinka nuolat rūpintis berniuku, ypač tokiu, kuris 
nepratęs prie medžioklės, žvejybos ar ginklų.

rekomenduoja

„KRIŠTOLINĖS KAUKOLĖS“
mistinė drama. JAV. 2014.
Režisierius T.Čapkanovas.
Vaidina R.Berdžis, V.Glen,
S.Redfordas.

2020 metai. Juodoji skylė plečiasi ir 
vis labiau artėja prie Saulės, Žemę 
ima gaubti grėsminga tamsa. Moksli-
ninkai nustato, kad žmoniją išgelbėtų 
dvylika krištolinių kaukolių. Grupelė 
mokslininkų keliauja ieškoti kaukolių.

„RAUDONOS ŠVIESOS“
trileris. JAV. 2012.
Režisierius R.Kortesas.
Vaidina S.Viver, R.de Niras, K.Merfis.

Parapsichologė Margaret tiria para-
normalius reiškinius ir stovi ant sen-
sacingų atradimų slenksčio. Siek-
dama patvirtinti savo prielaidas, ji 
kreipiasi į praeityje garsų ekstrasensą 
Simoną. Šis entuziastingai grįžta prie 
seno užsiėmimo neįtardamas, kuo 
jam gali baigtis šie eksperimentai.

„VALSTYBĖS PRIEŠAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 1998.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina V.Smitas, Dž.Hekmanas, 
Dž.Voitas.

Profesionalus advokatas Robertas 
Kleitonas Dinas, rūpestingai atlik-
davęs savo darbą, kartą susidūrė 
su įkalčiu, galinčiu jam lemti mir-
tį. Įkaltis susijęs su labai žinomu 
asmeniu, vienu iš vietos vadovų...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV3
22.30

 ANImAL PLANET
7.25, 11.00 Mieliausi augintiniai. 8.15, 15.35 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Gyvačių gelbėtojas. 
13.45 Šunų gelbėjimas. 16.30, 22.55 Rykliai. 18.20, 
22.00, 0.45, 3.25 Zoltanas - gaujos vadas. 21.05, 
2.35, 5.49 Plėšrūno intelektas: liūtas prieš hieną. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 NBA 
Action. Apžvalga. 7.40 „NBA Pasaulis“. 8.00 „Kelias 
į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heerenve-
en“ - „PSV Eindhoven“. 2014-09-28. 10.00 „M1 
Iššūkis“. Rusija - Prancūzija. Kovinis sportas. 11.00 
„M1 Iššūkis“. Olandija - Vokietija. Kovinis sportas. 
12.10 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 13.00 Rusijos 
„Premier league“. „Krasnodar“ - „Zenit“. 2014-10-18. 
15.00 „Eurocup“ krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- „Paris-Levallois“. 2015-01-07. 16.45, 19.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 17.00 WTA Bad 
Gastein. Moterų tenisas. Andrea Petkovic - Shelby 
Rogers. Finalas. 18.35 Futbolo dievai. Pele 19.10 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 20.00, 21.10 „Kelias 
į viršūnę“. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heerenveen“ - 
„PSV Eindhoven“. 2014-09-28. 22.00 „M1 Iššūkis“. 
Rusija - Prancūzija. Kovinis sportas. 23.10 „M1 Iššū-
kis“. Olandija - Vokietija. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.30, 11.10 Krepši-
nis. Europos moterų čempionato pusfinalis. 
12.50 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl 3 vietos. 14.40 Krepšinis. Europos 
moterų čempionato finalas. 16.50 Futbolas. 
Europos U21 čempionato finalas. 19.00, 20.40, 
22.20, 24.00 Krepšinis. Europos moterų čempi-
onatas. 1.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
pusfinalis. 3.40 Motosportas. Nascar 350 mylių 
lenktynės. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
nato pusfinalis. 

 EUROSPORT
 9.30 Sporto linksmybės. 10.00 Angliškas bi-
liardas. „World Main Tour“. 15.00 Lengvoji 
atletika. Pakeliui į pasaulio čempionatą Pekine. 
15.15, 21.15 Futbolas. Pasaulio čempionatas. 
Moterys. 17.30 Dviračių sportas. Lenktynių 
apžvalga. 18.30 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 
19.30 Dviračių sportas. „Tour de France“. 21.00 
Dviračių sporto apžvalga su Greg LeMond. 
23.30 Kovinis sportas. „Fight Club“. 

BTV
21.30
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 KINAS

Praėjusią savaitę jau šeštus metus iš eilės Vilniuje, Šiuolaikinio meno centro kiemelyje, 
tradiciškai buvo atidarytas „Kino po žvaigždėmis“ vasaros sezonas. Atidarymo šventė  
pritraukė būrį žinomų žmonių, kurie mėgavosi ne tik vaišėmis, bet ir gurmanišku filmu - 
Kanų kino festivalio žiuri prizą laimėjusia italų drama „Stebuklai“. „Kinas po žvaigždėmis“ 
vilniečius ir miesto svečius į Šiuolaikinio meno centro kiemą kvies kiekvieną ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį. Jis čia veiks iki rugpjūčio 22-osios. Esant blogam orui, organiza-
toriai seansų neketina atšaukti, juos tokiu atveju perkels į kino teatro „Pasaka“ salę.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Vasaros naktys su kinu ir žvaigždėmis

„Kinas po žvaigždėmis“ Vilniuje  
šiemet vyks jau šeštąją vasarą iš eilės

Aktorės Aušra Štukytė  
ir Vaida Lisikaitė

Dizainerė Daiva 
Urbonavičiūtė

Aktorė Eglė Jackaitė

Aktorė Valda Bičkutė
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 10.10, 12.40, 
15.20, 18, 19, 20.50, 21.50 val. (26 d. 20.50 val. seansas 
nevyks).
„Žemės druska“ (dokumentinis, biografinis f., Brazilija, 
N-13) - 26-2 d. 13.30, 18.10 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26 d. 21.20 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 1 d. 18.30 val. (AČIŪ premjera).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 2 d. 18.30 val. (LNK kino startas).
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 26-2 d. 10.30, 13.20, 16.10, 18.30, 
21.20 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
26-2 d. 11.10, 12.30, 14, 15.40, 20.40 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 10.50, 12.50, 
14.50, 16.50 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 13, 16.40, 19.10, 21.40 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
26-2 d. 13.10, 18.20, 21.10 val. (1-2 d. 18.20 val. seansas 
nevyks).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 15.30, 
18.50, 21.30 val.
„Būk kietas“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 18.40, 
21 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 11.20 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 26-2 d. 16 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
26-2 d. 15.50 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
26-2 d. 10.20 val.

„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 26-2 d. 10.40 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 26-2 d. 11 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 11, 12.30, 
13.40, 15.20, 16.20, 18, 19, 20.45, 21.50 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis, biografinis f., Brazilija, 
N-13) - 26-2 d. 12.15, 15, 17.45, 20.30 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26 d. 19 val. (COSMO 
VIP seansas).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV, V) - 1 d. 19 val. (AČIŪ premjera).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
3D, JAV, V) - 2 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 20-2 d. 11, 13, 15, 
17 val.
„Būk kietas“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 14.45, 19, 
21.20 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 26-2 d. 13.20, 18.50, 21.40 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
26-2 d. 12, 16.05 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 13.50, 18.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 26-2 d. 13.20, 18.40 val. (1-2 d. 18.40 val. 
seansas nevyks).
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
26-2 d. 16, 21.30 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 16.10, 
21.05 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
26-1 d. 17.20 val.
„Prancūziškas tranzitas“ (veiksmo trileris, Prancūzija, 
N-18) - 26-2 d. 20.15, 21.45 val. (2 d. 20.15 val. seansas 
nevyks; 21.45 val. seansas vyks 2 d.).

„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 11.20 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
26-2 d. 11.30 val.
Kino pavasario seansai
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija, N-16) - 
26-2 d. 13.30, 21.20 val. (21.20 val. seansas vyks  
27, 29, 1 d.).
„nulis motyvacijos“ (drama, Izraelis, Prnacūzija, 
N-13) - 26-2 d. 16.40, 21.20 val. (21.20 val. seansas vyks 
26, 28, 30, 2 d.).
„Feniksas“ (drama, Vokietija, N-13) - 26-2 d. 19.10 val.
„neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (drama, 
Prancūzija, Australija, Kanada) - 26-2 d. 11.10 val.
„Pabėgimas iš planetos Žemė“ (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 26-2 d. 11.10 val. 
(Vasaros seansas vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Birželio 26 d. - liepos 2 d. atostogos!

MulTiKinO OZAs
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 10.45, 13.30, 
16.15, 19, 21.45 val.
„Angelo veidas“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Ispanija, N-16) - 26-2 d. 19.30, 21.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 1-2 d. 18.30 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 26, 28-30 d. 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.30 val. 27 d. 
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.30 val. 1 d. 
11.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.30 val. 2 d. 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.30 val.
„Būk kietas“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 17, 19.45, 
22 val.
„Prancūziškas tranzitas“ (veiksmo trileris, Prancūzija, 
N-18) - 26-30 d. 19.15 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 26-30 d. 13.15, 16, 18.30, 21.30 val. 1-2 d. 13.15, 
16, 18.45, 21.30 val.

Bathsheba Everet - graži, nepriklausoma 
ir užsispyrusi mergina. Ji šeimininkauja savo 
ūkyje ir puikiai tvarkosi viena, kol į jos širdį 
pasibeldžia visa griaunantys jausmai. Jauna ir 
žavi anglė patraukia trijų labai skirtingų ger-
bėjų dėmesį - merginai meilę išpažįsta avių 
augintojas Gabrielis Oakas, bebaimis karinin-
kas Frenkas Trojus ir labai turtingas bei pers-
pektyvus viengungis Viljamas Boldvudas.

Čia svarbiausia - pasirinkti teisingai: 
atskirti tikrą meilę nuo aistros ir saugumo 

jausmo... Ir atsakyti į svarbiausią klausimą: 
kas yra tikroji meilė?

Jaudinančiai graži drama tikrų jausmų 
išsiilgusius žiūrovus nukels į romantiškąją 
Viktorijos laikų Angliją ir dar sykį įrodys, jog 
meilės audros buvo nemarios visais amžiais. 

Filmas sukurtas pagal bestseleriu tapusį to 
paties pavadinimo anglų rašytojo Tomo Har-
džio (Thom Hardy) romaną. Šis kūrinys skai-
tytojus žavi jau daugiau nei šimtmetį ir su-
silaukė ne vienos kino ekranizacijos.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 26 d.

n Romantinė drama, JAV, 2015

n Režisierius: Thomas Vinterberg

n Vaidina: Michael Sheen, Juno Temple, 

Tom Sturridge, Carey Mulligan, Matthias 

Schoenaerts, Rowan Hedley, Alex Channon, 

Chris Gallarus ir kiti

n iMDB: 7,3/10

„Toli nuo 
skubančios minios“
„Far From The Madding Crowd“

Puikią aktorių vaidybą pagardina kerintys 
Anglijos kraštovaizdžiai ir kompozitoriaus  

Kreigo Armstrongo (Craig Armstrong) muzika
„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

Premjera

„Tedis 2“
„Ted 2“

Pamenate, kai prieš trejus metus meš-
kiukas Tedis pasakojo savo geriausiam drau-
gui Džonui, kurį įkūnijo Markas Volbergas 
(Mark Wahlberg), apie tai, kad darbe „paka-
bino“ kolegę? Ir kai Džonas bene dvi minu-
tes be jokių pauzių bėrė merginų vardus, 
bandydamas atspėti meškiuko išrinktosios 
vardą? Ir dar kai Tedis pasakojo, kokia pa-

dykusi yra jo naujoji simpatija? Ir, žinoma, 
kaip naudojantis varškės sūrelio analogija, 
buvo išsiaiškinta, kur yra galimos jų ben-
dravimo ribos? Panašu, kad ribos buvo pa-
koreguotos, nes Tedis ir Tamilyn susituokė.

Jaunavedžių šeimoje viskas kaip ir kiekvie-
noje normalioje šeimoje. Meilė, džiaugsmas, 
nešvankybės ir, be abejo, vaikai. Bėda tik, kad 

Kino teatruose nuo birželio 26 d.
n Komedija, JAV, 2015
n Režisierius: Seth MacFarlane
n Scenarijus: Seth MacFarlane, Alec Sulkin
n Vaidina: Liam Neeson, Mark Wahlberg, 
Amanda Seyfried, Jessica Barth, Morgan 
Freeman, Seth MacFarlane ir kiti

Į kino teatrus sugrįžta Tedis - nešvankus, 
bet labai geros širdies meškinas

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
26-2 d. 12, 14.45 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 26, 28, 30, 2 d. 
16.45, 19.15 val. 27, 29, 1 d. 16.45, 21.45 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 14.15, 22 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
26-30 d. 18.45, 21.15 val. 1-2 d. 19.15, 21 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 26, 28, 30, 2 d. 17.15, 21.45 val. 27, 29, 1 d. 
17.15, 19.15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 26-2 d.  
11.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 26-2 d. 10, 10.45, 12.45,  
14.45 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 11 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 27 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) -  
1 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms  
su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV) - 
26 d. 16.30 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 26 d. 18.15 val.
„Plastikas“ (veiksmo f., D.Britanija) - 26 d. 20 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija šeimai, 
Prancūzija) - 27 d. 15 val.
„Mona“ (mistinė drama, Islandija, Latvija) - 
27 d. 16.45 val.
„Atostogos!“ (miuziklas, D.Britanija) - 27 d. 
18.20 val.
„Sibirietiškas auklėjimas“ (drama, Italija) - 
27 d. 20 val.

„Nėra laiko gerumui“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
30 d. 17 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 30 d. 18.15 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 11, 
13.40, 16.10, 16.30, 18.10, 18.45, 19.10, 20.50, 21.45,  
22.50, 23.30 val. (16.10 val. seansas vyks 26, 1-2 d.;  
26, 1-2 d. 16.30, 19.10 val. seansai nevyks; 18.45 val. 
seansas vyks 1-2 d.; 22.50, 23.30 val. seansai vyks  
26-27 d.).
„Žemės druska“ (dokumentinis, biografinis f., Brazilija, 
N-13) - 26-2 d. 15.40, 18.20 val.
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26 d. 18.30 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 1 d. 18.30 val. (AČIŪ premjera).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, 
JAV, V) - 2 d. 18.30 val. (LNK kino startas).
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 10.10, 12.10, 
13.20, 14.10, 16.10 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 26-2 d. 10.30, 13.15, 16, 18.50, 21.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
26-2 d. 12.30, 15.30, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 
26-27 d.).
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 16.20, 18.40, 21.10, 23.20 val.  
(1-2 d. 18.40 val. seansas nevyks; 23.20 val. seansas  
vyks 26-27 d.).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 13.30, 
18.30, 21, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 26-27 d.).
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 26-2 d. 
12.45, 15.20, 20.20 val.
„Būk kietas“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 18, 
21.20 val.

„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 10.40 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
26-2 d. 10.50 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 26-2 d. 11.20 val.
„Lego filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Australija, JAV, Vokietija, V) - 26-2 d. 10.20 val. (Vasaros 
seansas vaikams).

CINAMON
„Tedis 2“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 11.45, 14.15, 
16.45, 19.15, 20.45, 21.50 val.
„Angelo veidas“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Ispanija, N-16) - 27-2 d. 18.40 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) - 26-2 d. 11.55, 13.50, 
15.45, 18 val. (27-28 d. 18 val. seansas nevyks).
„Būk kietas“ (komedija, JAV) - 26-2 d. 18, 18.40, 
21.30 val. (18 val. seansas vyks 27-28 d.; 18.40 val. sean-
sas vyks 26 d.).
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., 3D, JAV) - 
26-2 d. 11, 13.30, 18.30, 21 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV) - 
26-2 d. 16.15 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 26-2 d. 13.40 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-2 d. 20.05, 22.15 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
26-2 d. 16 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
26-2 d. 19 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 26-2 d. 12.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 26-2 d. 10.45, 17 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
26-2 d. 11.30, 15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

anatomiškai Tedis nelabai gali turėti vaikų 
su moterimi (jei gali jų turėti apskritai). O į 
ką daugiau kreipsies, ištikus bėdai, jei ne į 
geriausią savo draugą? Kuris, beje, gyvena 
su nauja simpatija Samanta, kurią įkūnija 
Amanda Sifrid (Amanda Seyfried), ir šeimos 
kūrimo klausimais atsilieka nuo gauruotojo 
savo draugo. Kaip ten bebūtų, Tedis papra-

šo Džono būti dirbtinio apvaisinimo donoru. 
Planas suveikia: Tamilyn laukiasi, porelė 
laiminga kaip niekad. Bet čia iškyla dar vie-
na problemėlė: tėvystė. Juk ar gali taip būti, 
kad vaiko tėvas yra pliušinis meškinas? Te-
džiui teks paprakaituoti, kad teisme įrodytų, 
jog gali būti geru tėvu savo paties vaikui.

„Forum Cinemas“ inf.

Markas Volbergas (Mark 
Wahlberg) filmą „Tedis 2“ 
pristatė Berlyne ir kituose 
Europos miestuose
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Ši  Nacional inės 
M.K.Čiurlionio menų mo-
kyklos absolventė šiais 
metais jau du kartus at-
kreipė į save muzikos pa-
saulio dėmesį. Pavasarį ji 
pateko į prestižinio jaunų-
jų dirigentų konkurso 
Zalcburge (Austrija) fina-
lininkų trijulę ir tapo fina-
lininke viename didžiau-
sių pasaulyje tarptautinia-
me N.Malko dirigentų 
konkurse Danijoje.

Koncertas su P.Ge niušu - tarsi dar vie-
nas prizas jaunai menininkei. Lietuvoje nėra 
įdomesnio ir lankstesnio fortepijono virtuozo. 
Šis pianistas išsiskiria tarp kitų šalies atlikėjų 
plačiais interesais ir nuolatinėmis, dažnai ri-
zikingomis naujų išraiškos formų, nekasdie-
niškų muzikinių ir dvasinių potyrių paieško-
mis. Meistriškai įvaldęs platų klasikinių, ro-
mantinių bei šiuolaikinių kūrinių repertuarą, 
jis rengia rečitalius ir koncertuoja kaip solistas 

su simfoniniais orkestrais, įvairiais kameri-
niais ansambliais ir solistais.

P.Geniušo scenos partneriai yra buvę 
Mstislavas Rostropovičius, Jehudis Me-
nuhinas, Raimundas Katilius, Aleksandras 
Kniazevas, Davidas Geringas, Virgilijus No-
reika. Pastaruoju metu atlikėjas ypač dažnai 
muzikuoja su šiuolaikinio džiazo meistrais 
Liudu Mockūnu ir Vladimiru Čekasinu.

Pianistas yra pelnęs daugybę apdova-
nojimų, tarp jų - Nacionalinę kultūros ir 
meno premiją. Universalumu garsėja ir so-
listo bei dirigentės partneriu koncerte tap-
siantis Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, vado-
vaujamas profesoriaus Donato Katkaus. 
Kritikai žarsto jam pagyrimus už baroko, 
klasicizmo, šiuolaikinės muzikos atlikimą, 
retų partitūrų gaivinimą. 

„Laisvalaikio“ inf.

koncertai/teatras

Startas - su muzikos žvaigždėmis
Kristupo vasaros festivalis palydėjo į didžiąją sceną daug Lietuvos muzikos talentų. 
Šiemet pirmasis jo koncertas suves vieną ryškiausių lietuvių pianistų Petrą 
GeniuŠą ir kylančią batutos žvaigždę Giedrę ŠLeKytę.

Galingas vasaros akordas: Kristupo vasaros festivalio 

atidarymo koncertas, kuriame pasirodys Šv.Kristoforo 

kamerinis orkestras, solistas Petras Geniušas 

(fortepijonas), dirigentė Giedrė Šlekytė, atliksiantys 

V.A.Mocarto, Z.Kodajaus ir kitų autorių kūrinius.

Birželio 28 d. 19 val. „Piano.lt“ vasaros terasoje 

(Trakų g.9/1, Vilnius)

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
28 d. 19 val. - Vasaros sezono premjera! Baleto artistų 
meninis projektas „Kūrybinis impulsas IV“.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
26, 27, 28 d. 18 val.; 27, 28 d. 14 val. Prie 
pagrindi nio LNDT įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Ana Karenina“ 
(L.Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. A.Cholina  
(A/Ch teatro šokio spektaklis).

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

27 d. 12 val. - Premjera! „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.
28 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
29 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

KAunAs

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
30 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas 
(„Domino“ teatras).
2 d. 18 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“. 
Rež. K.Smoriginas.

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

1 d. 19 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“. 
Rež. K.Smoriginas.
2 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir 
krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
1 d. 19 val. - „Baltijos peizažai“. Silezijos styginių 
kvartetas (Lenkija): S.Krzeszowiec (I smuikas), A.Kubica (II 
smuikas) L.Syrnicki (altas), P.Janosik (violončelė).
2 d. 19 val. - „Vokalinės muzikos šedevrai“. Saulės mies-
to angelų choras. Solistė A.Krikščiūnaitė (sopranas), Šiaulių 
berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas ir 
dir. R.Adomaitis). Koncertmeisterė D.Šulcaitė (fortepijonas).

MOKYTOJŲ nAMAi
27 d. 19 val. VMN Kiemelyje - Jaukūs bardų vakarai: 
Andrius Kaniava ir grupė.

PiAnO.lT
28 d. 19 val. - „Galingas vasaros akordas“. Kristupo vasa-
ros festivalio atidarymo koncertas. Solistas Petras Geniušas 
(saksofonas). Vilniaus miesto sav. Šv.Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vad. ir dir. D.Katkus). Dir. G.Šlekytė.

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
28 d. 16 val. - Maestro Virgilijus Noreika (tenoras), 
L.Giedraitytė (fortepijonas).

KAunAs

MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
Renginių ciklas „Birželio vakarai 2015 m.“
26 d. 19.30 val. - Juozas Erlickas „Ne visi namie“.
27 d. 19.30 val. - „Vakaro romansai“. Dalyvauja: romansų 
atlikėja Liuba Nazarenko ir aktorius Andrius Bialobžeskis.
28 d. 19.30 val. - Ovidijus Vyšniauskas „Gražiausi šlageriai“.

Pažaislio muzikos festivalis
26 d. 19 val. Jachtklube - Johann Strauss muzika ant 
vandens. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dir. J.Domarkas). Solistai: R.Šilinskaitė 
(sopranas), A.Raulinavičius (tenoras). Dir. J.Domarkas. 
Koncertą veda muzikologas Viktoras Gerulaitis.
27 d. 17 val. Zyplių dvare - Teatralizuotas koncertas 
„Kabaretas“. „Nepaklusniųjų ansamblis“. S.Skjervold (bari-
tonas, Norvegija-Lietuva), V.Sriubikis (fleita), R.Vigulf (klar-
netas, Norvegija), V.Mikeliūnas (smuikas), U.Petrauskaitė 
(altas), M.Bačkus (violončelė), D.Rubinas (kontrabosas), 
S.Zubovienė (fortepijonas), R.Zubovas (fortepijonas).
28 d. 17 val. Gelgaudiškio dvare - „Muzikiniai tiltai“. 
A.Krikščiūnaitė (sopranas), A.Kisieliūtė (fortepijonas). „Duo 
oktava“ (Norvegija). P.Syrrist-Gelgota (altas), T.Syrrist-Gelgota 
(violončelė).
2 d. 21.30 val. Kauno pilyje - Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai. J.Grušo „Herkus 
Mantas“. Rež. V.Rumšas.

KlAiPĖDA

ŽVEJŲ RŪMAi
26 d. 19 val. - Chorinės muzikos vakaras-koncertas. 
Dalyvauja mišrus choras „Riola“ (Talinas, Estija) ir Žvejų 
rūmų mišrus choras „Klaipėda“.

PAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
30 d. 20 val. - „Nebylus kinas ir gyva muzika“. Lietuvos 
džiazo meistrai: A.Gotesmanas (perkusija), J.Maksimovičius 
(saksofonas), P.Vyšniauskas (fortepijonas, saksofonas).
2 d. 20 val. - Choras „Jauna muzika“ (vadovas ir dir. 
V.Augustinas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
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 „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.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
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„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

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

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
     

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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt 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 - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB 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 „SEB 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

laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  2 6 61

Rašykite  club@
respublika.net         ●

        tu
Rite pa

siū
lym

ų
, k

u
R g

a
lėtų

 b
ū

ti ta
iko

m
a

 „la
isva

la
ik

io
“ n

u
o

la
id

a
?         ●

        Rašykite  club@
respublika.net

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
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
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 
„SEB 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
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island 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% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
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 „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.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
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 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.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

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 - 85 Lt 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

    
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

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059,  
www.solerespublika.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  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

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
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 „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.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
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
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. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
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
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
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
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
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
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
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 nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.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
    

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 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.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

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  2 6 63

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      
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 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.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

     
„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
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.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

teatras

     
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

     
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

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

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. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
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“ GIDAS
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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 - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 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
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
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.

transporto paslaugos

   
  

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, 500 Lt 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



64 laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  2 6

Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Iliuzionistas Mantas 
Žmuidinavičius-Wizard
1985 06 27

Virtuvės šefas  
Linas Samėnas
1978 06 27

Dainininkė Alina Orlova
1988 06 28

Modelis  
Jolanta Leonavičiūtė
1982 07 02

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

prognozė BIrŽELIo 26 - LIEpoS 2 D.

„Aukštai sėdi - toli mato“. 
Finansinė sėkmė ir galimybės iškilti 
visuomenėje. Būtent dabar Jupiteris 
padės norintiems įtvirtinti savo statusą 
ir pakilti karjeros laipteliais. Visos jūsų 
mintys kryps į ateitį, į naujus hori-
zontus, o gyvenime tikėtinos džiugios 
permainos. Meilėje čiupkite jautį už 
ragų ir veikite pagal principą „atėjau, 
pamačiau, nugalėjau“, tuomet, sako 
žvaigždės, bus sunku atsispirti jūsų 
kerams ir žavesiui.

AVINuI

„Kalk geležį, kol karšta“. 
Įtemptas Jupiteris užgaus jūsų savimeilę 
ir paskatins pamatyti, kad gyvenimo 
sunkumai ne tik grūdina valią ir stiprina 
charakterį, bet ir daro išmintingesniais. 
Meilėje lengvų pergalių nesitikėkite, 
tačiau jei įrodysite, kad esate tas, kuris 
pats reikalingiausias, sulauksite dėme-
sio. Turintiems antrąją pusę žvaigždės 
pataria daugiau būti dviese: linksmas 
romantiškas laisvalaikis suartins ir 
sustip rins tarpusavio jausmus.

JAUČIUI

„ponas, nors ir kiauras 
žiponas“. Jupiteris harmoningas, tad 
tikėtina, kad pasitaisys jūsų finansiniai 
reikalai. Juridiniai klausimai taip pat 
spręsis greitai. Tie, kuriuos pastaruoju 
metu vargino piniginiai klausimai, atras 
būdą, kaip sureguliuoti šią gyvenimo 
sferą. Kai kuriems pavyks padidinti 
savo įtaką ir užimti privilegijuotą vietą 
visuomenėje. Žvaigždės linki mėgautis 
gerove ir puikiais santykiais su mylimu 
žmogumi.

DVYNIAMS

„nėra namų be dūmų“, o 
gyvenimo - be sunkumų. Įtemptas Jupiteris 
lemia jūsų nestabilią finansinę padėtį, 
tad leiskite pinigus apdairiai. Lankstumas 
ir alternatyvų ieškojimas padės surasti 
tinkamus sprendimus. Pasistenkite išsi-
versti be aplinkinių paramos. Nepaisant 
sunkumų, būsite nusiteikę optimistiškai 
ir pasiruošę veikti. Seksis, jei mąstysite 
kūrybiškai. Žvaigždės sako, kad turėsite 
progą įsitikinti, jog jūsų partneris yra 
būtent tas žmogus, kurio jums reikia.

VĖŽIUI

„Šaukštas deguto statinę 
medaus pagadina“. Nors įtemptas 
Merkurijus nežada, kad bus lengva darbe 
ir visuose reikaluose, tačiau asmeninia-
me gyvenime tikėtinos malonios akimir-
kos. Atsiras nemažai galimybių užmegzti 
romantišką pažintį, kuri gali peraugti į 
rimtus santykius. Tad, sako žvaigždės, 
tarp sunkumų pamatykite tai, kuo galite 
pasinaudoti.

MERGELEI

„Tyla - gera byla“. Jupiteris 
harmoningas, tad palankus metas stam-
biems pirkiniams, tik kažin ar jų norėsis. 
Jausite jėgų stygių, todėl šią savaitę jums 
būtinas poilsis. Harmoningais santykiais 
galės pasimėgauti kantriai audras išgy-
venusios poros. Nors kai kurie taikiai 
neišsprendžiami darbiniai klausimai tie-
siog tvyro ore, jų sprendimą reikėtų atidėti 
palankesniam metui. Žvaigždės perspėja: 
nepadarykite lemtingos klaidos, kuri ateity 
atsilieptų virtine neigiamų pokyčių.

SVARSTYKLĖMS

„Kas nerizikuoja, negeria 
šampano“. Dėka Merkurijaus drą-
sių idėjų realizacija įgauna pagreitį. 
Išnaudodami lyderio savybes, pasistū-
mėsite į priekį. Nesusipratimų išvengsite, 
derindami savo veiksmus su kolegomis 
ir vadovybe. Pinigų pakaks ne tik buiti-
nėms reikmėms, bet ir verslo palaikymui. 
Šią savaitę gali nutrūkti neseniai užsi-
mezgę ryšiai, tad, jei nenorite išsiskirti, 
nepriekaištaukite partneriui. Žvaigždės 
pataria vengti azartinių žaidimų ir loterijų.

ŠAuLIuI

„neperšokęs griovio, nesa-
kyk op“. Harmoningo Plutono dėka 
tiek asmeninėje, tiek profesinėje sferoje 
pagaliau įsivyraus užtarnauta ramybė. 
Sėkmė lydės kelionėse, komandiruotėse, 
problemos išsispręs tarsi savaime. 
Meilės reikaluose jau seniai viską sudė-
liojote į lentynėles, - tai džiugins ne tik 
jus, bet ir jūsų partnerius. Šią savaitę 
padidėjusi traumų rizika, tad žvaigždės 
pataria stabtelėti prieš neriant stačia 
galva į naujus vandenis.

SKORPIONuI

„neturėk pinigų, bet turėk 
draugų“. Neptūnas įtemptas, tad darbe 
būkite atidūs, nes nedraugai ir pavyduoliai 
nepraleis pro akis net mažiausios jūsų klai-
delės. Galimas susikirtimas su vadovybe. 
Sunkumai lydės sprendžiančius juridines 
problemas. Nelengva, todėl kaip niekad 
jums bus svarbus šeimos ir artimųjų palai-
kymas. Santykiuose vieniems tęsis ilgalaikis 
medaus mėnuo, kitus nuo skyrybų sulaikys 
tik vaikai. Smagu, kad bent piniginėje 
žvaigždės krizės nenumato.

OŽIARAGIUI

„ginčuose gimsta tei-
sybė“. Nors dėl Veneros linksmybių 
buvo apsčiai, tačiau jos nesutrukdė 
jūsų dalykinei veiklai. Nudžiugins jūsų 
finansinės padėties pokyčiai. Galimas 
pelningas sandoris ar priedas prie 
atlyginimo. Jei nuspręsite užsiimti 
seniai planuotu remontu, konfliktas dėl 
sienų spalvos ar baldų apmušalų rašto 
neišvengiamas, todėl žvaigždės pataria 
partneriškus ginčus dėl dizaino pakeisti 
bendra išvyka.

VANDENIuI

„Drąsa - sėkmės garan-
tas“. Harmoningas Plutonas, tad daug 
problemų išsispręs savaime. Pamoka 
apie pirmo žingsnio sudėtingame kelyje 
svarbą išmokta, todėl žinote, kad sustoti 
negalima. Piniginė ištuštėjo, todėl gali tekti 
kreiptis pagalbos į patikimus draugus. Jei 
užmezgėte naują romaną, santykius puikiai 
patikrins kelionė, į kurią palanku išvykti. 
Žvaigždės įspėja poras dėl skyrybų grės-
mės ir pataria jokiu būdu į pirmą planą 
neiškelti finansinių problemų.

ŽUVIMS

„Aukštai kilsi, žemai krisi“. 
Harmoningas Merkurijus pradės  
mąstyti logiškai - šaltas protas kaip 
niekad padės ir darbe, ir santykiuose 
su priešinga lytimi. Galite susitikti 
rimtą gerbėją, kuris jus palaikys ir 
jums padės, turėdamas tik jam vienam 
žinomų tikslų. Būsite emociškai pažei-
džiami, tad stenkitės nesivadovauti 
savo jausmais, o ir žvaigždės juk žada 
sėkmę tik reikaluose, susijusiuose su 
protine veikla.

LIŪTUI
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Lygsvara. 
Kalibras. AV. Enrikė. Degutas.  
Oda. Kasos. Megera. Surašinėti. 
Lola. Narevas. Bajanas.  
Kalės. VE. Iranas. Akis. Ar. Enėjas. 
Rialas. Gro. Vadas. Belas. IL. Rasi. 
Kitas. Tekini. Kustodas. Palytėt. 
Kalis. Edas. SVV. Dija. Ostinas. 
Kameronas.
Horizontaliai: Kandela. Eva. 
Egojanas. LO. Mingela.  
Ėdikės. Uranija. Ust. Kreta. 
Arasas. Ūsas. Ten. Sesė. Koda. 
Karbidas. Karos. Sietas. Vidun. 
Alas. Karakalas. SA. Arakas. PVM. 
Gd. Šelis. Tave. Kivis. El. Varanas. 
Skydo. Sės. Itin. Rymot. Varinėja. 
Siderolitas.
Pažymėtuose langeliuose: 
MediuMas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki birželio 
30 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Jekaterina 
Larcenkova iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Bendrauti su savo „eks“ ir eiti gerti ka-
vos - tas pats, kas parduoti automobilį ir 
domėtis, kaip važiuoja ir ar negenda...

l

- Man gimė dukra!
- Sveikinu, na, ir kaip?
- Na, anksčiau namie buvo viena mote-

ris, kuri ant manęs rėkė. Dabar jos rėkia abi.

l

Vasarą darbuotojų kompetencija būna 
dviejų rūšių:

1. Nežinau, išeinu atostogų.
2. Nieko nežinau, aš ką tik iš atostogų.

l

Šiandien savo akimis mačiau patį grei-
čiausią duomenų perdavimą. 4 GB per se-
kundę. Dulkių siurblys įtraukė „flešiuką“...

l

Mergina atėjusi pas būrėją sako:
- Mane įsimylėję du vaikinai: Petras ir 

Antanas. Išburkit, kuriam iš jų pasiseks? 
Už kurio gi ištekėsiu?

Būrėja išdėliojo kortas, įdėmiai pažiū-
rėjo į merginą:

- Pasiseks Petrui - nes tu ištekėsi už An-
tano.

aNEkDOTai
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SKRYBĖLAITĖ. Tradicinėse Askoto žirgų lenk-
tynėse netoli Londono vyksta ir spalvingas 
viešnių skrybėlaičių paradas.


