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 ■ Dizainerė Agnė Kuzmickaitė - vienin-
telė lietuvė, sudominusi prestižinio 
„Vogue“ žurnalo redaktorius. 17 p.
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 ■ Kaip pasikeitė Deivio Norvilo ir kitų žinomų vyrų gyvenimas, jų kasdienybė ir pokalbių 
temos tapus tėčiais? 12 p.

 ■ Kodėl NBA žaidžiantis krepšininkas 
Mindaugas Kuzminskas pirmiausia 
namą nupirko tėvams, o tik paskui 
automobilį sau? 18 p.

Kur leidžia pinigus 
mindaugas Kuzminskas

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

agnei Kuzmickaitei - 
„Vogue“ pripažinimas

Tėčių diena 4-11 inTerViu
Živilė Gallego

16-19 Veidai 
Paula Valentaitė,  
Marius Repšys, Irūna 
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Melas Gibsonas (Mel 
Gibson), Alas Pačinas 
(Al Pacino), Džordžas 
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Džageris (Mick Jager), 
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(Arnold Schwarzenegger)

26-29 STiliuS
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30-31 SVeiKaToS KodaS
Mitai apie skoliozės 
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32-33 KaleidoSKopaS
34-35 ĮdomybėS

Kryžiažodžių sprendimas 
jaunina smegenis

36-37 Scena
Kairėnų vasaros festivalis

38 daToS
Bar Refaeli (Bar Refaeli)

39-55 eTerio ŽmonėS, 
TV programa
Kanų kino festivalio 
apdovanojimai

56-61 „laiSValaiKio“ gidaS
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„LaisvaLaikio“ interviu

Živilė GalleGo  
Holivudą iškeitė į Lietuvą
Kino prodiuserė ŽiviLė GaLLeGo (39) neseniai grįžo iš Los andželo, 
kur kažkada studijavo filmų prodiusavimą ir režisūrą. Šįkart į Jungtines 
amerikos valstijas ji vyko ne sentimentų vedina, o pristatyti milžiniškos 
sėkmės sulaukusios lietuviškos juostos „emilija iš Laisvės alėjos“,  
šiltai sutiktos ir už atlanto.  Dabar Živilė laukia kino apdovanojimų  
„Sidabrinės gervės“, kur nominuoti net du jos prodiusuoti filmai  
„Žmogus, kuris mokėjo 75 kalbas“ bei „emilija iš Laisvės alėjos“.   

Eimantė Juršėnaitė
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n Gimimo data: 1977 m. spalio 7 d. 

StudijoS: 
n 1999 m. baigė verslo vadybos bakalaurą Vilniaus 
Gedimino technikos universitete, vėliau įgijo Europos 
reikalų vadybos magistro laipsnį jungtinėje dviejų 
universitetų programoje -  Londono „South Bank“ uni-
versitete ir Paryžiaus Leonardo da Vinčio universitete 

n Studijavo prodiusavimą ir režisūrą Niujorko 
filmų akademijoje (NYFA) Los Andžele, baigė  
EAVE -  Europos prodiuserių mokymo programą 

Veikla: 
n Nuo 2004 m. dirbo prodiusere Lietuvos kino 
studijoje ir koprodiusavo du vaidybinius kino filmus - 
Algimanto Puipos „Nuodėmės užkalbėjimas“ ir Mario 
Martinsono „Nereikalingi žmonės“ 

n 2009 m. įkūrė prodiuserinę kompaniją 
„Fralita Films“, joje šiuo metu prodiusuoja vaidybinius, 

dokumentinius kino ir TV filmus  

n Ryškiausi darbai: „Nuodėmės užkalbėjimas“ (2007), 

„Nereikalingi žmonės“ (2008), „Šokis dykumoje“ (2009),  

„Kelionė per Lietuvą“ (2010), „Septynios nuodėmės“ 
(2010), „Vardas tamsoje“ (2013), „Sangailės vasara“ 
(2015), „Žmogus, kuris mokėjo 75 kalbas“ (2016), 
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017)

Dosjė
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Kartais gaila, Kad 
pramogų pasaulio 
taisyKlės toKios: 
išauKštinami tie, Kurie 
lyg ir nieKo ypatingo 
nenuveiKia, tačiau 
šmėžuoja viešumoje, 
o tie, Kurie už Kadro 
Kuria stebuKlus ir gali 
papasaKoti daugybę 
įdomių istorijų, taip ir 
lieKa už Kadro...
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- Pora pastarųjų mėnesių jums buvo 
labai intensyvūs - neseniai grįžote iš Ita-
lijos ir vėl teko krautis lagaminus  į Jung-
tines Amerikos Valstijas...

- Į Italiją keliavau su naujo filmo idėja. 
Ten vyko „ESoDoc“ (angl. European Social 
Documentary), rengiama mokymų iniciaty-
va, ten dalyvaudama vysčiau savo idėją. 
Daugumos filmų projektai plėtojami su įvai-
rių specialistų ir konsultantų pagalba būtent 
per tokius mokymus. Taip idėja įgauna aiš-
kesnę ir solidesnę formą, yra lengviau jai 
gauti finansavimą. Tačiau kol kas šis mano 
projektas dar labai ankstyvoje stadijoje, ir 
manau, kad apie jį išgirsite tik po poros 
metų. Į JAV, Los Andželą, vykau pristatyti 
filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“. Buvo su-
planuoti keli pristatymai skirti lietuvių 
bend ruomenei ir JAV kino industrijos pro-
fesionalams. Filmą priėmė labai šiltai, po 
peržiūros vyko įdomios diskusijos, kurios 
leido dar kartą pajusti, kad tai globaliai ak-
tualus filmas.

- Filmas „Emilija iš Laisvės alėjos“ 
Lietuvos kino teatruose buvo rodomas 
daugiau nei tris mėnesius, nemažą su-
sidomėjimą juo išreiškė ir užsienyje 
esančios lietuvių bendruomenės, be to, 
filmas nominuotas net 9-ioms kino ap-
dovanojimų „Sidabrinės gervės“ statu-
lėlėms. Kaip manote, kodėl šis filmas 
buvo toks sėk mingas? 

- Prie tos sėkmės prisidėjo labai daug 
dalykų. Filmas buvo tarsi pirmoji kregždė 
šia tema. Istorinės dramos veiksmas vyks-
ta 1972 m., taigi prabėgus keliems dešimt-
mečiams jau galime analizuoti to meto įvy-
kius, dar yra amžininkų, kurie padėjo ra-
šant scenarijų, ir yra auditorija, kuri tą lai-
kotarpį išgyveno, tad tai svarbu ir jiems. 
Šis filmas turi savo sėkmės istoriją. Su kū-
rybine grupe norėjome, kad filmas plačiai 
pasklistų po Lietuvą, tačiau taip pat norė-
jome, kad jis būtų patrauklus ne tik vyres-
niems žmonėms ar tiems, kurie domisi is-
torija. Džiugu, kad į filmą atėjo labai daug 
jaunų žmonių, norinčių sužinoti savo tėvų 
ar senelių istoriją. Prie filmo sėkmės pri-
sidėjo ir tai, kad jį pamatė labai daug žmo-
nių, ir garsas apie filmą pasklido iš lūpų į 
lūpas. Juo labai susidomėjo ir lietuvių 
bend ruomenės užsienyje - „Emilija iš Lais-
vės alėjos“ jau parodyta Norvegijoje, Šve-
dijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Amerikoje, 
Anglijoje bei Airijoje.

- Festivalio „Kino pavasaris“ metu 
įvyko ir jūsų prodiusuoto animacinio do-

kumentinio filmo „Žmogus, kuris mokė-
jo 75 kalbas“ premjera. Koks šio filmo 
kelias? 

- Šis filmas - trijų šalių bendro darbo re-
zultatas. Nors filmo kūrėjai - lietuviai, norve-
gai ir lenkai, pirmiausia jo premjera įvyko 
Vokietijos mieste Liubeke. Vis dėlto pagrin-
dinis filmo herojus - vokietis Jurgis Zauervei-
nas, ryški XIX a. asmenybė, poliglotas, pada-
ręs didelę įtaką daugeliui Europos tautų, tarp 
jų ir Lietuvai. Pirmoji iš koprodiuserinių šalių 
filmą išvydo Lietuva Vilniaus tarptautiniame 
kino festivalyje „Kino pavasaris“. Vasarą fil-
mas dalyvaus didžiausiame pasaulio tarptau-
tiniame animacinių filmų festivalyje „Anne-
cy“, Prancūzijoje, taip pat planuojamos prem-
jeros  Norvegijoje bei Lenkijoje, vėliau jis bus 
parodytas per įvairių šalių televizijos kanalus. 
Smagu, kad šis filmas taip pat nominuotas 
„Sidabrinei gervei“ kaip geriausias koproduk-
cijos filmas. 

- Šis filmas sukurtas remiantis J.Zau-
erveino biografija. „Emilijos iš Laisvės 
alėjos“ pirminė idėja taip pat buvo su-
kurti filmą apie grafaitę Emiliją Pliate-
rytę, nors vėliau filmo idėja ir pakito. 
Atrodo, jus domina realios, kažkada gy-
venusios asmenybės... 

- Man labai patinka biografiniai filmai 
ir knygos, imponuoja stiprios asmenybės. 
Tikros istorijos, gyvenimiškos ir socialinės 
dramos man be galo įdomios. Kiekvienas 
žmogus pasirenka sau įdomias sritis, o te-
mos ateina savaime. Kartais filmo temą 
man pasiūlo režisierius, tačiau jei ji manęs 
nesudomina, jei nematau motyvacijos, aš 
projekto nesiimu. Manau, kiekvienas kino 
kūrėjas renkasi sau aktualias temas, kurio-
se mato prasmę. Iš tiesų kiekvienas filmas 
kūrėjui labai daug duoda. Kinas atveria la-
bai daug durų, galima prisibelsti prie pačių 
įdomiausių žmonių, kurių, jei ne darbas, 
veikiausiai nesutiktum. Taip atsiranda aist-
ra, tikėjimas ir ilgas kelias iki galutinio re-
zultato. 

- „Emilija iš Laisvės alėjos“ vaiz-
duoja kovas už laisvę, filme „Žmogus, 
kuris mokėjo 75 kalbas“ taip pat yra 
tautinio identiteto išsaugojimo moty-
vas. Tai susiję su dabartine situacija ir 
tuo, kad žmonėms šios temos vis aktua-
lesnės?

- Filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ idė-
ją pradėjau plėtoti prieš šešerius metus ir 
visą tą laiką gyvenau šia idėja, o filmo apie 
J.Zauerveiną idėja atsirado prieš dešimtme-

tį. Taip sutapo, kad mano prodiusuoti filmai 
ekranus pasiekė dabar, bet, manau, laikas 
tam buvo tinkamas - abu jie sulaukė labai 
daug dėmesio. Emilijos idėją ilgai nešiojau-
si savo širdyje. Iš pradžių norėjau sukurti 
filmą apie E.Pliaterytę, tačiau, kaip neretai 
nutinka kūrybiniame filmo kelyje, mintis 
pasikeitė. Man patinka projektai, prie kurių 
galiu prisidėti kūrybiškai, ir nesu tik pro-
diuserė, besirūpinanti finansiniais dalykais. 
Todėl tema ir idėja man yra patys svarbiau-
si. Matyt, tam tikrame amžiuje žmogus no-
ri dirbti su tam tikrais projektais. Taip nu-
tiko ir man. Buvo laikas, kai norėjau sukur-
ti ką nors svarbaus savo šaliai, todėl gimė 
tokios idėjos ir jomis gyvenau, jas vysčiau, 
dirbau su komanda... Jau padariau savo is-
torinį filmą ir dabar mano galvoje sukasi 
kitos temos.

- Ar jau turite prabangą rinktis, su 
kuriais kūrėjais dirbti, o su kuriais - ne?

- Kol kartu su kuriuo nors kūrėju nedir-
bi, tol nežinai, koks jis žmogus. Dažniausiai 
žmonės atsiskleidžia ekstremaliose ir 
įtemptose situacijose, o kine jų tikrai ne-
trūksta. Kartais stringa finansavimas, fil-
mavimams trukdo oro sąlygos, genda tech-
nika ir panašiai... Kūrėjai  yra labai susitel-
kę į savo kūrybą ir retai mato platesnį pa-
veikslą, nenuspėja galimų nesklandumų. 
Man labai svarbu, kad režisierius žvelgtų 
plačiau. Visi mes turime didelių ambicijų, 
tačiau kartais tenka susitaikyti, kad ne vis-
kas įmanoma, ir dirbti turimomis sąlygo-
mis. Režisieriaus ir prodiuserio susitikimas 
kuriant filmą labai svarbus, juk būtent jie 
turi pakovoti už savo idėją.

-  Ne paslaptis, kad lietuviški filmai 
kuriami neturint didelio biudžeto. Pa-
vyzdžiui, „Emilijos iš Laisvės alėjos“ 
biudžetas buvo apie 600 tūkst. eurų, 
nors užsienyje panašios sumos skiria-
mos vienos trumpos serialo serijos kū-
rimui... Išmokote dirbti su tuo, ką tu-
rite?

- Iš tiesų kuriant istorinį filmą finansiniai 
reikalavimai būna dar didesni, nes reikia tin-
kamų dekoracijų, drabužių, rekvizito... Taigi 
išsitekti su biudžetu kuriant istorinį filmą yra 
didesnis iššūkis nei kuriant šiuolaikinį. Ne 
paslaptis, kad lietuviški biudžetai labai kuk-
lūs, tačiau visuomet stengiuosi dirbti su tuo, 

Paradoksalu, 
atrodo, kad 
Prodiuseriai 
yra laisvi kaiP 
Paukščiai, bet iš 
tiesų mes labai 
daug dirbame

esame šalis, 
mažiausiai 
remianti filmų 
gamybą euroPoje

kinas - ir mano 
darbas,  
ir Pomėgis
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ką turiu. Galima skųstis, o galima tiesiog 
daryti. Dažnai motyvuoja tikėjimas idėja, ko-
manda ir režisieriumi. Tenka pasukti galvą, 
kaip tam tikrus dalykus padaryti turint ma-
žai pinigų. 

- Bet pavyksta žiūrovus įtikinti, kad 
filmo herojai gyvena kitame laikotarpy-
je, kitokioje realybėje... 

- Kinas - magiškas pasaulis, pamačius 
filmavimo aikštelės užkulisius ta magija ga-
li pradingti. Režisierius vadovauja projektui 
ir pateikia galutinį rezultatą, tačiau už kadro 
dirba daugybė žmonių, kurie ekrane nema-
tomi. Tai  ir dekoracijų bei kostiumų daili-
ninkai, ir vizažistai, operatorius, kurio aki-
mis ir žiūrovai pamato filmą, kompozitorius, 
kurio muzika kuria nuotaiką, ir kita. Kartais 
gaila, kad pramogų pasaulio taisyklės tokios: 
išaukštinami tie, kurie lyg ir nieko ypatingo 
nenuveikia, tačiau šmėžuoja viešumoje, o 
tie, kurie už kadro kuria stebuklus ir gali 
papasakoti daugybę įdomių istorijų, taip ir 
lieka už kadro...

- Ar noriai lietuviai prisideda prie fil-
mų kūrimo, savanoriškai nori padėti, ne-
gaudami už tai jokio užmokesčio?

- Manau, jiems vis dar įdomu pabūti kino 
aikštelėje, kadre. Filmuojant „Emiliją iš Lais-
vės alėjos“ žmonės sutiko dalyvauti su mil-
žinišku entuziazmu ir masinėse scenose fil-
mavosi nemokamai. Jiems tai atrodė prasmin-
ga ir buvo garbė nusifilmuoti filme, kuris liks 
šaliai. Esu tikra, kad ir po 50 ar 100 metų tą 
filmą bus galima pasižiūrėti, juk jis sukurtas 
Lietuvai ir apie Lietuvą, todėl palietė labai 
daug širdžių.

- Kinas Lietuvoje atgimsta?
- Lietuviško kino daugėja, nors nemaža 

dalis lietuviškos produkcijos - greitosios ko-
medijos, kurios sukuriamos per pusmetį, sie-
kiant uždirbti. Nesakau, kad tai blogai, - turi 
būti įvairaus žanro filmų, kad šalies kūrėjai 
galėtų tobulėti. Tačiau jei kalbame apie ko-
kybišką  kiną, Lietuvoje jo dar per mažai. 
Deja, esame šalis, mažiausiai remianti filmų 
gamybą Europoje. 

- Esate sakiusi, kad ateis diena, kai 
lietuviški filmai nenusileis geriausiai Eu-
ropos produkcijai...

- Žinoma, taip gali nutikti, tačiau tai pri-
klauso nuo politinės valios, tinkamo finansa-
vimo ir suvokimo, kad kinas - paveikiausia 
meno rūšis. Ji lengvai transportuojama ir ga-

li garsinti mūsų šalį. Tačiau kinas yra labai 
brangi sritis, o daugeliui kartais atrodo, kad 
sumos, išleidžiamos filmų gamybai, beprotiš-
kai didelės. Retas žino, kad jei filmas yra sėk-
mingas, dalis pinigų sugrįžta valstybei ir pa-
pildo jos biudžetą. 

- Vis dėlto yra filmų, kurie užsienyje 
sulaukia nemažai dėmesio...

- Čia daugiausia vertėtų kalbėti apie fes-
tivalius. Juose didelis dėmesys skiriamas 
autoriniam kinui, autoriaus balsui, vizijoms, 
matymui. Tokiu atveju sėkmę lemia ne biu-
džetai - arba autorius yra ryškus ir turi stip-
rų balsą, arba ne. Manau, sėkmingiausi fil-
mai yra tie, kurie sulaukia pasisekimo ir 
festivaliuose, ir kino teatruose. Tai kiekvie-
no prodiuserio tikslas. Deja, žiūrovai pas 
mus ne visada supranta, kad kiek filmas iš-
silaikys kino teatrų repertuaruose, priklau-
so nuo to, kiek žiūrovų jis sulauks pirmąją 
savaitę...

- Kodėl tokioms mažoms šalims kaip 
Lietuva svarbi koprodukcija - bendradar-
biavimas su kitų šalių kūrėjais?

- Bendra gamyba - labai svarbi, nors 
gana sudėtinga. Reikia rasti užsienio part-
nerius, kurie tikėtų tavo idėja ir būtų pati-
kimi ilgame filmo gamybos kelyje,  sude-
rinti skirtingų šalių finansavimo šaltinius, 
lokacijas, skirtingų šalių kūrėjų grafikus, 
o kartais netgi kultūrinius skirtumus. Or-
ganizavimas užima velniškai daug laiko ir 
tam reikia pastangų. Tačiau toks bendra-
darbiavimas suteikia galimybę mažiems 
filmų biudžetams užaugti, pritraukti talen-
tų iš skirtingų šalių, filmams būti pamaty-
tiems keliose užsienio šalyse, Tokie filmai 
dažnai būna sėkmingi tarptautiniuose fes-
tivaliuose.

- Ką reiškia šiandien būti prodiuseriu 
Lietuvoje? 

- Kinas Lietuvoje nėra ta sritis, iš kurios 
galima pasipelnyti. Prodiusavimas - meninės 
saviraiškos būdas, savų idėjų pateikimas, in-
dėlis į Lietuvos kultūrą. Holivude prodiuse-
riais dažniausiai dirba vyrai, Europoje yra ne-
mažai moterų prodiuserių. Ne išimtis ir Lie-
tuva. Galbūt tai apskritai mūsų šalies bruožas, 
kad daugelyje sričių aktyviai reiškiasi mote-
rys. Ir dažnai tos sritys yra idėjinės, o ne 
komercinės.

- Kaip pati susidomėjote kinu ir pasi-
rinkote prodiuserės karjerą?

- Anksčiau dirbau televizijoje, tad nemažai 
keliavau po muges, kuriose buvo įsigyjamos 

Pažįstami netgi 
juokauja, 
kad mintyse 
Prodiusuoju jų 
gyvenimą

galima skųstis, 
o galima tiesiog 
daryti
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„LaisvaLaikio“ interviu

Buvo laikas, kai 
norėjau sukurti 
ką nors svarBaus 
savo šaliai, todėl 
gimė tokios idėjos 
ir jomis gyvenau, 
jas vysčiau, dirBau 
su komanda...

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

„LaisvaLaikio“ interviu

programos. Teko nemažai bendrauti su pro-
diuseriais, kurie ieškojo galimybės savo filmus 
perkelti į televizorių ekranus. Atrodė, kad jie 
priklauso visai kitam pasauliui. Jų gyvenimo 
filosofija ir požiūris mane žavėjo, tad ir aš no-
rėjau patekti į jų pasaulį. Taip išvykau į Jung-
tines Amerikos Valstijas, Los Andželą, studi-
juoti filmų gamybos. Tai buvo labai smagi pa-
tirtis. Su sentimentais prisimenu savo kelią, 
prasidėjusį nuo studentiškų filmų kūrimo...

- Iškeisti Holivudą ir sugrįžti į Lietu-
vą daugeliui gali pasirodyti gana keista 
mintis... 

- Tada buvau jauna studentė, kuri tik žen-
gė pirmuosius žingsnius. Neturėjau jokios 
patirties, o tokių jaunų žmonių buvo pilnas 
Los Andželas. Mačiau, kokiu keliu jie eina. 
Dauguma barmenų Holivude - scenaristai, 
režisieriai, savęs nerealizavę aktoriai... Aš 
turėjau ambicijų iškart imtis darbo, nenorėjau 
ilgų stažuočių ar sukiotis bare. Galiausiai stu-
dijuodama penkerius metus praleidau užsie-
nyje, taigi buvau pasiilgusi gimtinės. Sakiau, 
kad jei Amerikoje įleisiu šaknis, prarasiu ry-
šį su savo šalimi. O man Lietuva labai svarbi. 
Todėl 2004 m. sugrįžau. 

- Ar buvo sunku tuomet jaunai stu-
dentei įsidarbinti kino srityje?

- Nesunkiai įsidarbinau Lietuvos kino stu-
dijoje. Kai esi jaunas, pasitikėjimas savimi yra 
milžiniškas, o jei dar esi studijavęs užsieny-
je... Manau, tai natūralu, jei neturi patirties, 
to pasitikėjimo reikia, kad ir kiti tavimi pati-
kėtų. Pastebėjau, kad dabar jauni žmonės la-
bai nepastovūs ir nori išbandyti viską. Jauni-
mui reikėtų kryptingiau matyti savo kelią. 
Esu už tai, kad kino kūrėjai išbandytų įvairias 
sritis, pabūtų ir prodiuseriais, ir režisieriais... 
Manau, kino kūrėjo terminas labai platus, api-
brėžiantis ne vien konkretų vaidmenį. Tačiau 
patirtis turi būti įgyjama pamažu... 

- Ar pati nenorite išbandyti kitokio 
vaidmens? 

- Savo kuriamuose filmuose dažnai nusi-
filmuoju masinėse scenose. Atminimui. Gal-
būt ateityje turėsiu savotišką savo darbo met-
raštį. (Juokiasi.) Iš tiesų idėjų turiu įvairių, 
tačiau kol jos neįgyvendintos, kalbėti būtų 
labai drąsu...

- Esate karjeristė, darboholikė ar tie-
siog gyvenate savo veikla?

- Paradoksalu, atrodo, kad prodiuseriai 
yra laisvi kaip paukščiai, bet iš tiesų mes 
labai daug dirbame. Asmeniniam gyvenimui 
tai nelabai patogi profesija, tad tenka žongli-
ruoti. Gimus sūnui teko perskirstyti priori-
tetus, tačiau viską bandau suderinti. Kad ir 
kaip norėtume sulaukti sėkmės ir darbe, ir 
namuose, ir visuomenėje, visų sričių lygia-
vertiškai nesudėliosi. Mano sūneliui dveji 
su puse, tad man labai svarbus šeimos pa-
laikymas. Jei ne jų pagalba auginant sūnų, 
vargu ar galėčiau užsiimti savo veikla.

- Jūsų vyras Tibo (Thibaud) dirba ne 
kino pramonėje, ar kino virtuvė jam įdomi?

- Jis yra prancūzas, Lietuvoje turbūt 
pažįstantis daugiausia kino režisierių ir iš-
manantis lietuvišką kiną. Sakau, kad jis 
galėtų būti puikus lietuviško kino ambasa-
dorius. Iš tiesų jis man labai padeda, palai-
ko morališkai, neatsisako padėti ir kai fil-
mavimo aikštelėje prireikia kokios nors 
pagalbos. Visas mano prodiusuojamas is-
torijas jis žino nuo pat idėjos atsiradimo ir 
galima sakyti, kad netiesiogiai dalyvauja 
kino kūrime. 

- Jūsų vyrą į Lietuvą atvedė meilė... 
- Susipažinome, kai studijavau Paryžiuje. 

Su bendra draugų kompanija važinėdavomės 
riedučiais. Mūsų draugystė labai ilga, jau de-
šimtmetį esame susituokę. Kadangi aš jau 
buvau pagyvenusi Prancūzijoje, mokėjau kal-
bą ir žinojau kultūrą, norėjau, kad ir jis bent 
trumpai pagyventų Lietuvoje, išmoktų kal-
bos, pažintų mano kultūrą. Nemaniau, kad 
kitaip įmanoma lygiavertė sąjunga. Nutiko 
taip, kad Lietuvoje užsibuvome ilgiau, nei 
planavome, ir kol kas kelti sparnų neketina-
me. Dabar savo gyvenimą kuriame čia...

- Ar šiltai jūsų vyrą priėmė Lietuvoje?
- Lietuviai jam patinka. Manau, esame 

gana nuoširdūs. Kai užsienietis bando įsilieti 
į lietuvių kultūrą, mokosi kalbos, žmonės tai 
vertina ir priima gražiai. Man tai labai svarbu.

- Ką veikiate laisvalaikiu? Tik nesa-
kykite, kad žiūrite filmus...

- Nėra ryškios ribos tarp mano darbo ir 
laisvalaikio. Kinas - ir mano darbas, ir pomė-
gis. Mėgstu pažinti kitas kultūras, man pa-
tinka keliauti, nors kol kas dažniausiai keliau-
ju darbo reikalais. Kai vaikas paaugs, norėtu-
me pakeliauti kartu su juo. Kažkokio hobio 
neturiu, visa esu kine...

- Kokius filmus žiūrite? 
- Žiūriu visokį kiną. Žiūrėdama tam tikrus 

filmus atitrūkstu nuo darbo ir tai tampa pra-
moga. Nesu ta, kuri žiūri tik autorinį kiną. 
Kad suprastum, ką nori kurti ir brandinti sa-
vo idėjas, reikia pasižiūrėti įvairių filmų. Net 
ir gera kokybiška romantinė komedija yra 

kokybiškas laiko praleidimas, galimybė atsi-
palaiduoti ir pakreipti savo mintis kiek kita 
linkme. Nepirkčiau bilieto tik į labai lėkštus 
filmus, su aiškia istorija. Tokiems man gaila 
laiko, nes jį noriu praleisti turiningai.

- Kiek filmų peržiūrite kasdien?
- Žinoma, būna dienų, kai išvis nepasižiū-

riu, tačiau dažnai bent vieną. Kadangi esu 
Europos kino akademijos (EFA) narė, prieš 
balsuojant už nominantus man tenka peržiū-
rėti maždaug 50 filmų per mėnesį. Tuomet 
būna dienų, kai pasižiūriu du ar net tris...

- Minėjote, kad įtampos kuriant fil-
mus netrūksta. Kaip įkraunate savo ba-
terijas?

- Būna akimirkų, kai reikia pabūti tyloje 
ir susikaupti arba išvažiuoti į gerą kino festi-
valį. Dažniausiai festivaliuose pasikraunu 
energijos ir atsiranda entuziazmas dirbti. La-
bai svarbūs tokiais atvejais susitikimai su 
žmonėmis, bendravimas. Kartais klausydama 
jų pasakojimų mintyse gvildenu filmo idėją. 
Pažįstami netgi juokauja, kad mintyse pro-
diusuoju jų gyvenimą. (Juokiasi.) Bendravi-
mas labai svarbu, tai apsikeitimas energijo-
mis, idėjomis, plečia akiratį ir požiūrį. Kai 
kurie žmonės užkrečia savo entuziazmu ir 
motyvacija, tai padeda su energija ir tikėjimu 
vėl nerti į darbus.

- Kokiu žodžiu apibūdintumėte savo 
gyvenimą?

- Įdomus! Jame nuolat vyksta kažkas nau-
jo, sutinku daugybę įdomių žmonių, pasise-
miu idėjų... Pastebiu, kad su amžiumi prade-
du galvoti apie savo gyvenimo prasmę. Ro-
dos, kai esi jaunesnis, bėgi, skubi, nuolat 
stengiesi įrodyti, ką sugebi, ir panašiai. Vėliau 
suvoki, kad niekur nenubėgsi, - esi, koks esi, 
ir turi daryti tai, ką sugebi geriausiai. Šiuo-
laikinio žmogaus problema - laiko trūkumas. 
Kai atsiranda šeima, įsibėgėja karjera, laiką 
pradedame labai vertinti ir turime jį leisti 
įdomiai. Nežinome, kiek mums skirta, todėl 
negali būti nuobodu. Nuovargis negali nuga-
lėti malonumo, todėl reikia rasti pusiausvyrą 
tarp pareigos ir pasitenkinimo. Aš ieškau to 
balanso. Su amžiumi stengiuosi atsisakyti kai 
kurių dalykų, kurie mano gyvenime yra 
triukšmas, išsigrynina tikrieji dalykai, žmo-
nės, norai. Bet esu įsitikinusi, kad gyvenimas 
turi būti įdomus. Manasis toks ir yra.  

Prodiusavimas -  
meninės 
saviraiškos 
būdas, savų 
idėjų Pateikimas, 
indėlis į lietuvos 
kultūrą

kai atsiranda 
šeima, įsibėgėja 
karjera, laiką 
Pradedame labai 
vertinti ir turime 
jį leisti įdomiai
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ką turėtume žinoti apie lietuvoje minimą tėvo dieną?
Etnologas LibErtas KLimKa:

Tėvo diena Lietuvoje atsirado tarpukariu. Tai buvo tam tikra atsvara Motinos dienai. Abi šios šventės nėra tradicinės. Jos įvestos tam tikrų 
institucijų tuomet, kai tradicinė mūsų šeima pradėjo irti, vaikai ėmė išsikelti į miestus, nebegrįžti į tėvų sodybas. Tai buvo XX a. pirmoji pusė. 
Data pasirinkta atsitiktinai. Buvo sutarta, kad pirmas gegužės sekmadienis skirtas mamai, o birželio - tėčiui. Anksčiau minėti tokias šventes 

nebuvo jokio poreikio, nes vaikai kasdien matydavosi su savo tėvais. Šeimos gyvendavo kartu: viename trobos gale - senukai, o kitame - anūkai. 
Kasdien matydavosi, kasdien sėsdavo prie bendro stalo. Pagarba tėvui ir mamai buvo besąlygiška. Švelniausiais žodžiais minėdavo. Todėl nereikėjo 

jokio dirbtinio priminimo. Vėliau Tėvo ir Motinos diena norėta priminti, kad bent kapus reikia aplankyti, geru žodžiu paminėti.

Š.Mazalas: „Tapęs tėčiu, 
tampi ir pavyzdžiu“ 

Sporto žurnalistas ŠarūnaS MazalaS (28) gyvena džiugiomis 
laukimo akimirkomis. Beveik dvejų metų dukrelę su žmona lau-
ra Mazaliene auginanti šeima liepą sulauks dar vienos atžalos. 
Š.Mazalas visiems esamiems ir būsimiems tėčiams pataria kuo 
daugiau praleisti laiko su savo vaikais.

- Kuo tėčiai pranašesni už ne tėčius?
- Tuo, kad tėčiai, kaip ir mamos, sugeba atlikti daugy-

bę darbų vienu metu. Be to, tapęs tėčiu, tampi pavyzdžiu 
savo vaikams. Dar vienas - besąlygiška meilė. Kai gims-
ta vaikas, atsiranda žmogus, kuris tave mylės, kad ir koks 
tu būsi. Tai yra didžiausias pranašumas.

- Kokia tėčio pareiga jus labiausiai džiugina?
- Vaiko migdymas. Labai smagu, kai dukrelė atsigula į 

lovytę, paima tau už rankos ir užmiega. Visos kitos irgi yra 
malonios, kai leidi produktyvų laiką su vaiku. Kiekvienam 
esamam ar būsimam tėčiui palinkėčiau rasti kuo daugiau 
laiko ir praleisti jį su savo vaikais, ypač kai jie dar maži, 
nes tai pats smagiausias laikotarpis. 

- Apie ką kalbasi du tėčiai?
- Įvairiai. Žinoma, atsirado daugiau diskusijų apie vai-

kus, nei buvo iki tol. Visada paklausi, kaip elgiasi vienu 
ar kitu atveju, bet negaliu pasakyti, kad pokalbiai būna tik 
apie tai. Mamos gali visą susitikimą prakalbėti apie vaikus, 
o mes su bičiuliais kalbame apie viską. 

- Ką daro tėčiai, ko nedaro mamos?
- Savo šeimoje turime tam tikrų ritualų. Vienas tokių - 

mankšta, joga. Kai mankštinuosi, pasikviečiu dukrelę kar-
tu. Dar vienas dalykas - sulčių gėrimas. Atsisėdame kar-
tu ant grindų, atsiremiame į sieną ir geriame sultis. Tai 
yra maži dalykai, bet jie sukuria svarbų ryšį su vaiku. 

- Už ką esate dėkingas savo tėčiui?
- Už visa tai, ką dabar turiu, koks esu. Natūralu, kad 

berniukams didžiausias pavyzdys yra tėtis, o mergaitėms 
- mama. Man svarbiausias dalykas yra šeima ir, matyt, dėl 
to, kad taip buvo ir mano tėčiui. 

Šį sekmadienį lietuvoje bus minima Tėvo diena. „laisvalaikis“ domėjosi 
neseniai tėčiais tapusių žinomų vyrų, kaip pasikeitė jų kasdienybė, pokal-
bių temos ir gyvenimo būdas, kai į jų gyvenimą pasibeldė nauja gyvybė.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Žinomi vyrai - apie laimę būti tėčiais
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A.Gadžijevas ir jo 
meilės prizmė

Prieš porą metų tėvu tapęs šokolado meistras ir „Ali 
šokoladinės“ savininkas Ali GAdžijevAs (33) atvi-
rauja - jų šeimoje viskas daroma su meile ir iš meilės. 
Kitiems tėčiams jis pataria nepražiopsoti svarbių aki-
mirkų su savo vaikais ir mėgautis jomis čia ir dabar. 

- Kuo tėčiai pranašesni už ne tėčius?
- Tuo, kad turime vaikų. Atsiranda daugiau 

atsakomybės, patirties, meilės. Daug teigiamų 
dalykų gimsta kartu su vaiku.

- Kokia tėčio pareiga jus labiausiai 
džiugina?

- Žodis „pareiga“ man asocijuojasi su prie-
vole. O tėvystė yra natūralus dalykas, visi pro-
cesai atliekami su meile ir džiaugsmu, viskas 
eina per meilės prizmę. Kiekvieną vakarą mig-
dau savo sūnų ir kartais, būdamas su juo, už-
simerkiu. Po to pagalvoju, o kodėl aš užsimer-
kiu, juk vaikas taip greitai užauga, todėl kiek-
viena akimirka yra labai brangi. Reikia steng-
tis ją pagauti. 

- Ką darote jūs, ko nedaro mama?
- Mama dažniausiai atsakinga už valgį, o 

aš - už prausimą ir migdymą. Patricija (Patri-
cija Žuromskytė-Gadžijeva - red. past.) paga-
mina valgyti ir maitina. Vaikui pamaitinti reikia 
daug kantrybės. Ji tai moka atlikti ramiau. O 
praustis einame per juoką, žaidimus. 

- Apie ką kalbasi du tėčiai?
- Apie vaikus. Bet priklauso nuo to, kokios 

profesijos yra tėčiai. Jei tokios pačios, disku-
sija  nebūtinai sukasi vien apie vaikus. Jei kam 
nors neseniai gimė vaikas, pasidomiu, kokios 
emocijos, ar pats dalyvavo gimdyme. Būna, 
kad kas paklausia, ar planuojame antrą vaiką. 
Juokauju, kad dar tik neseniai pradėjau mie-
goti, tai gal dar palaukime. 

- Už ką esate dėkingas savo tėčiui?
- Už tai, kad gimiau.

Žinomi vyrai - apie laimę būti tėčiais
n Tėvo diena Lietuvoje paskelbta šventine diena 

nuo 2009 metų. 

n Tėvo dieną oficialiai pirmiausia pradėjo švęsti 

Jungtinėse Amerikos Valstijose.

n Šį judėjimą tėčiams pagerbti sukūrė1910 m. Luisa 

Dod (Louisa Dodd). Jos motina mirė gimdydama šeštą 

vaiką ir tuomet jos tėvas vienas užaugino visus vaikus.FA
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Tėvo diena pasaulyje
AustrijA
Austrijoje priimta tėvo dieną švęsti birželio antrą 
sekmadienį. Per ją, panašiai kaip ir per Motinos 
dieną, perkamos gėlės ir smulkios dovanėlės. Šią 
šventę pradėta švęsti nuo 1956 m.

itAlijA
Čia tėvo diena švenčiama kovo 19 d. (šv.juo
zapas). Kaip katalikiška valstybė italija mini 
juozapo dieną, nes juozapas jėzui atstojo tėvą. 
Vaikai dovanoja tėčiams savo darbo smulkių 
dovanėlių, skaito eilėraščius, atlieka mokykloje ar 
vaikų darželyje išmoktus vaidinimus.

jAV
Prezidentas ričardas Niksonas (richard Nixon) 
1974 m. nurodė tėvo dieną švęsti birželio trečią 
sekmadienį. jAV per tėvo dieną vaikai sveikina 
tėčius, dalyvauja bendrose išvykose su tėvais.

KiNijA
Kinijoje tėvo diena švenčiama rugpjūčio 8 d. Kinų 
kalba 8 yra tariama „ba“. taigi 08 08 yra „baba“, o 
tai kiniškai reiškia „tėvas“.

liuKseMburgAs
liuksemburge tėvo diena švenčiama spalio pirmą 
sekmadienį. Čia vaikai įteikia tėvams gėlių ir mažų 
dovanėlių.

ŠVedijA
Švedijoje tėvo diena švenčiama antrą lapkričio 
sekmadienį.

VoKietijA

Nuo 1936 m. Vokietijoje tėvo diena švenčiama 
Kristaus dangun žengimo dieną. tai yra 10 dienų 
prieš sekminių šventę. dangun žengimo diena 
minima kaip jėzaus grįžimo pas savo tėvą diena. 

E.Lubys vaikus auklėja pagal  
rytietišką filosofiją

Dainininkas EDgaras Lubys (33) šiandien jau gali palyginti, ką reiškia auginti mergaitę ir berniuką. 
2013 m. vasarą jiedu kartu su žurnaliste Živile Vaškyte-Lubiene susilaukė dukrelės, o praėjusių metų 
vasarą - sūnaus.  

- Kuo tėčiai pranašesni už ne tėčius?
- Gyvenimiška patirtimi.

- Kokia tėčio pareiga jus labiausiai džiugina?
- Visos džiugina. Tos pareigos labai skiriasi nuo mamos pareigų. Tėtis niekada negalės savo 

vaikams duoti to, ką duoda mama, ir atvirkščiai. Klaidinga galvoti, kad užtenka vien mamos ar 
tėčio. Mano manymu, pagrindinė vyro pareiga - prisiimti atsakomybę. O auklėjimas yra toks 
sąlygiškas dalykas. Dabar apie tai yra išleista daugybė knygų, aš laikausi nuomonės, kad berniu-
kų ir mergaičių auklėjimas turi būti skirtingas. Man patinka Rytų filosofijos gairės, kur vaikas 
iki penkerių metų yra karalius - tu jam visiškai tarnauji. Nuo 5 iki 15 metų jis yra tavo mokinys, 
kai turi pats išmokti tarnauti kitiems, o nuo 15-os yra tavo draugas ir jau šaukštai po pietų, kad 
jį mokytum. Matau, kad toks auklėjimo principas veikia. Nes mokyti vaiką iki penkerių metų, 
sprausti jį į kokius nors rėmus yra visiška nesąmonė. Jam dar reikia tik meilės ir paramos, todėl 
turi jam tarnauti. Šiuo laikotarpiu jis tave moko palankumo ir tarnystės. 

- Apie ką kalbasi du tėčiai?
- Dalinamės patirtimi ir stengiamės tobulėti. Šeima yra ta vieta, kur tam yra visos 

galimybės. 

- Ką darote jūs, ko nedaro mama?
- Tradiciškai - visi vaikai žino, kad su tėčiais smagu išdykauti. Tėčių ribos yra plates-

nės, jei kalbame apie žaidimus. Mano mažajam dar tik bus metai, bet jau matosi, kad rei-
kės judresnių žaidimų. Jaučiu, kad netrukus eisime kartu žaisti futbolą. 

- Už ką esate dėkingas savo tėčiui?
- Mano tėtis yra pats kantriausias žmogus pasaulyje. Jei jis man ką nors ir perdavė, 

tai kantrybę ir vyrišką savitvardą, olimpinę ramybę. Jis tai tikrai turi ir, tikiuosi, bent da-
lelę aš iš jo perėmiau. Tai yra labai vyriškos savybės - nepriekaištauti, nesiskųsti, prisi-
imti atsakomybę.
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M.Mikutavičiaus metai būnant tėčiu
Dainininkas ir TV šou vedėjas Marijus MikuTaVičius (46) birželio 10-ąją švęs pirmąjį savo sūnaus 
gimtadienį. Žinomas vyras džiaugiasi kiekviena akimirka ir kasdienėmis naujomis pareigomis. 

- Tėčio pareiga, kuri jus labiausiai džiugina?
- Man patinka su juo žaisti, spardytis. Apskritai visos pareigos džiugina, vaikš-

čioti su juo patinka, stebėti, kaip jis stojasi ant kojų, skraidyti su juo smagu.

- Apie ką kalbasi du tėčiai?
- Be abejo, pokalbių temos pakito. Dabar galiu įsiterpti į kitų tėčių pokalbius, 

kai jie kalbasi apie vaikus. Diskutuojame apie tai, ką veikiame, kokius žaislus per-
kame, koks taviškio charakteris, koks maniškio, kaip taviškis valgo, kaip miega. 
Kalbame taip, kaip ir mamos.

- Ką tėčiai daro tokio, ko nedaro mamos?
- Tėčiai mažiau stresuoja, mažiau panikuoja, bent jau aš. 

- Už ką esate dėkingas savo tėčiui?
- Už tai, kad jis su manimi vaikystėje žaisdavo, praleisdavo labai daug laiko. Suras-

davo mane, kai pasimesdavau, nuveždavo, kur reikia, išmokė daugybės dalykų. Pavyz-
džiui, kaip įlipti į lazdyną, kaip nulenkti jo šaką, kad galima būtų susirinkti riešutus. 
Kaip irkluoti valtį ir spardyti kamuolį, kaip nesinervinti, kai kas nors nepavyksta.

D.Norvilas: „Vaikai 
gyvenimui suteikia 
pilnatvės“

Dainininkas DeiVis NorVilas (36) turėjo iš naujo 
prisiminti, ką reiškia auginti kūdikį. Praėjusių metų 
rugsėjį su žmona renata jiedu susilaukė antro sūnaus 
(pirmajam - 7 metai). Prabėgus beveik metams, dai-
nininkas papasakojo, ką reiškia antrąkart tapti tėčiu. 

- Kuo tėčiai pranašesni už ne tėčius?
- Jie neturi tokios pilnatvės. Tabaluoja sau 

po saule, ir tiek. Kai gyveni tik dėl savęs, iš 
pirmo žvilgsnio gal ir smagu - ir pinigų daugiau, 
ir sau leisti gali daugiau, bet iš tiesų emocijos, 
kurias suteikia vaikai, yra fantastiškos, supran-
ti, kad gyveni ne tik savo gyvenimą, bet ir jų, 
todėl reikia kaskart pagalvoti, kaip elgiesi.

- Kokia tėčio pareiga jus labiausiai 
džiugina?

- Kad nė viena nei liūdina, nei džiugina. 
Neturime griežtai pasiskirstę. Būna, kad vieną 
dalyką kartą darau aš, kitą kartą - Renata. 

- Apie ką kalbasi du tėčiai?
- Dabar tos temos labai juokingos. Dalina-

mės žiniomis, rodome, kokias sauskelnes per-
kame, kokį pienelį vaikas mieliau geria. Klau-
sau ir net pats stebiuosi. 

- Už ką esate dėkingas savo tėčiui?
- Už tai, koks esu - geras ar blogas. Gal 

nesu labai blogas.
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Veidai

Atlikėjos Paulos sėkmės istorija išties 
intri guojanti, vos per keletą mėnesių iš nie-
kam nežinomos merginos tapo viena labiau-
siai aptarinėjamų atlikėjų, kurią palaikė ne 
vienas žinomas šalies žmogus. Puikiai de-
biutavusi nacionalinėje „Eurovizijos“ atran-
koje, atlikėja po konkurso nesėdi vietoje ir 
visą savo laiką po pamokų skiria karjerai. 
„Šiandien tikrai ypatinga diena, kai galiu api-
bendrinti praėjusius metus. Praėję metai, ko 
gero, yra daugiausia įvykių sujungiantys me-
tai. Nuo pat mažens pradėjusi dainuoti, o vė-
liau ir kurti, užsibrėžiau tikslą, ir jį šiandien 
aš jau pasiekiau, turiu puikų startą muzikos 
karjeroje. Drąsiai galiu teigti: iki 16 metų 
pasiekti savo tikslą įmanoma“, - gimtadienio 
dieną džiaugėsi Paula.

Veikli mergina teigia, kad labai laukia vasa-
ros, kuri bus kitokia nei visos. Pirmąją vasaros 
dieną ji surengė įspūdingą pasirodymą „Vaikų 
balsas“ apdovanojimuose. Taip pat vasarą pra-
sidės naujo serialo filmavimas, jame mergina 
atliks vieną iš pagrindinių vaidmenų. Pasak Pau-
los, vasarą suplanuotas ir ne vienas koncertas, 
tad prie veiklų reikės derinti ir atostogas.

Savo gimtadienį jaunoji atlikėja paminėjo 
su draugais Vingio parke, kur buvo pasitikta 
su balionais ir gėlėmis. „Staigmena man labai 
miela ir nuoširdi. Jau seniai buvome visi susi-
tikę vienoje vietoje, smagiai pasišnekučiavę ir 
pasijuokę. Tokios staigmenos - pats geriausias 
įrodymas, kad tikrumas ir nuoširdumas - patys 
geriausi dalykai. Tai parodyti visada stengiuo-
si ir pati“, - džiaugėsi Paula.

Paula: 
Vos per keletą mėnesių išgarsėjusi, puikiai debiutavusi nacionalinėje „Eurovizijos“  
atrankoje atlikėja Paula ValEntaitė neseniai atšventė savo 17-ąjį gimtadienį. 
Prasidėjus moksleivių atostogoms ji gali pasidžiaugti visiškai ne paauglišku darbų  
grafiku ir džiaugiasi, kad ši vasara bus kitokia. 
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iki 16 metų pasiekti savo tikslą įmanoma
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Šiame prestižiniame sąraše lietuvės pavar-
dė - pirmoji ir vienintelė. Abėcėlės tvarka iš-
dėstytus vardus ir pavadinimus nuolat naršo 
tūkstančiai mados aistruolių visame pasaulyje. 
Čia galima pasigėrėti garsiausių mados na- 
mų - „Alexander McQueen“, „Dior“, „Versace“, 
„Gucci“, „Lanvin“, „Chanel“, „Valentino“ ir ki-
tų - kolekcijomis ir populiarėjančiais kūrėjais, 
sudominusiais „Vogue“ redaktorius. Britiškasis 
„Vogue“ pristato dešimt modelių iš artėjančiam 
rudeniui ir žiemai skirtos A.Kuzmickaitės ko-
lekcijos - putliais trimačiais drugeliais dekoruo-
tas striukes, sukneles, sijonus ir džemperius. 
Ją dizainerė parodė vasarį Ukrainos sostinėje 
vykusioje tarptautinėje Kijevo mados savaitėje 
„Mercedes-Benz Kiev Fashion Days“. 

„Sveikinu! Jei jau „Vogue“ publikavo tavo 
kolekciją, pristatytą ne vakar, o prieš keletą 
mėnesių, vadinasi, jiems labai patiko. Atsitik-
tinumų ten nebūna“, - iš Londono atskriejusi 
pažįstamos ryšių su visuomene agentūros va-
dovės žinutė maloniai nustebino A.Kuzmic-
kaitę. Ji troško patraukti britiškojo „Vogue“ 
kūrėjų dėmesį, bet nesitikėjo, kad pavyks taip 
greitai jį pasiekti. „Buvau kitados skulptoriaus 
Mindaugo Navako paskaitoje ir įstrigo jo min-
tis apie tikslus: mieliau būčiau ne garsiausiu 
Lietuvos skulptoriumi, o eiliniu pasaulinio ly-
gio menininku. Pamačiusi savo pavardę „Vo-
gue“ dizainerių sąraše vėl prisiminiau tuos 
žodžius. Toks pripažinimas reiškia, kad „Agnė 
Kuzmickaitė“ kaip mados ženklas egzistuoja 
ne tik Lietuvoje“, - džiaugėsi lietuvių dizai-
nerė, kelerius metus iš eilės pristatanti dra-
bužių kolekcijas tarptautinėse mados savaitėse 
Kijeve, Milane, Paryžiuje. Po pastarojo kolek-
cijos pristatymo Kijeve britai, perspektyvius 
dizainerius palaikančios programos „Fashion 
Scout“ iniciatoriai, neslėpė, kad kitąsyk tikisi 
ją išvysti ir Londono mados savaitėje.

Dizainerę puikios naujienos apie tai, kad 
ji atrinkta į  „Vogue“ kūrėjų sąrašą  pasiekė 
po trumpos viešnagės Niujorke, kur ilsėjosi 
drauge su vyru atlikėju Saulium Prūsaičiu. 

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Agnei Kuzmickaitei - 
„Vogue“ pripažinimas

Visai neseniai dizainerė Agnė KuzmicKAitė (36) 
džiaugėsi garsios italų mados kritikės  komplimentais, 
o dabar jau puikuojasi mados biblija vadinamo „Vogue“ 
žurnalo interneto puslapyje paskelbtame sąraše mados 
kūrėjų, kurių kolekcijas pristato Podiumo skiltyje. 
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Dainininkė ir televizijos laidų vedėja  
Irūna PuzaraItė-ČePononIenė (27): 

Manau, su finansais tvarkausi visai neblogai, stengiuosi juos 
dėlioti protingai, esu linkusi pataupyti ir atsidėti juodai dienai. Kar-
tais pagalvoju, kad daugokai išleidžiu avalynei. Kadangi mano pėdos 
dydis labai mažas, surasti tinkamus batus ne visuomet paprasta, tad 
jei tokius randu, dažniausiai juos ir nusiperku. Taip susikaupė ne-
maža batų kolekcija, nors kai kurie jų nė karto neavėti. Dabar dau-
giausia išleidžiu vaikelio kraičiui, tačiau stengiuosi pirkti protingai 
ir neprisipirkti per daug. Sesuo - mano pagrindinė patarėja šiuo 
klausimu, tad prieš ką nors įsigydama pasiteirauju sesės, ar tikrai 
koks nors daiktas ar drabužėlis man bus reikalingas. Tiesiog nega-
liu atsispirti savo dukterėčiai Barborai, galėčiau jai viską atiduoti, 
taigi kiek būgštauju, kas bus, kai turėsiu savo vaikelį. (Juokiasi.) 
Manau, labiausiai verta investuoti į nekilnojamąjį turtą, o ateityje, 
žinoma, reikės atidaryti ir vaikelio sąskaitą, kaupti jo studijoms ar 
kitiems poreikiams.

Krepšininkas MInDaugas KuzMInsKas (27): 
Universitete baigiau ekonomikos studijas, manau, ir tėvai neblogai išauklėjo, 

tad su finansais susitvarkyti pavyksta neblogai. Krepšininko karjera nėra labai 
ilga, todėl tai, ką uždirbu, noriu išnaudoti kiek galima protingiau. Uždirbti pini-
gus visuomet sunku, o švaistyti lengva, tačiau savęs išlaidžiu nepavadinčiau. Gal-
būt kiek išlaidesnis tampu, kai noriu palepinti artimuosius. Man tai labai svarbu. 
Pamenu, kai galimybės leido, pirmiausia nupirkau namą tėvams, o tik paskui 
automobilį sau. Apskritai manau, kad pinigai, išleisti artimiems žmonėms, jei yra 
galimybė - kelionėms, būstui ir sveikatai, yra geriausia investicija. Pavyzdžiui, 
maistui tikrai išleidžiu nemažai, nes tai investicija į save, sveikatą. Mažiausiai 
viliojanti investicija - automobiliai. Man svarbu, kad transporto priemonė būtų 
tvarkinga ir ja galėčiau patogiai nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Kartais palepinu 
save ir juokauju, kad pildau vaikystės svajonę, - labai mėgstu bepiločius orlaivius, 
įdomesnes kameras ir jiems išleidžiu nemažai, tačiau visus ir panaudoju. 
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Veidai

Kaip žinomi žmonės  tvarko asmeninius
finansus? Finansus tvarkyti visuomet smagu jaukioje aplinkoje. 

Būtent tokią erdvę sukūrė „Citadele“  ir „Coffeine“, atidarę 
bendrą banką-kavinę sostinės „akropolyje“. tai jau antroji 
tokia erdvė Lietuvoje, o Baltijos šalyse banko-kavinės idėja 
analogų neturi. unikalios vietos atidarymo nepraleido ži-
nomas nBa ir Lietuvos rinktinės krepšininkas Mindaugas 
Kuzminskas, tapęs „Citadele“ prekės ženklo ambasadoriu-
mi Lietuvoje, taip pat ir kiti žinomi šalies žmonės. rengi-
nio svečiai galėjo pasivaišinti puodeliu kavos ir atsakyti į  
finansinio suderinamumo testo klausimus. ta proga „Lais-
valaikiui“ garsūs šalies žmonės papasakojo, kaip jiems 
sekasi tvarkyti finansinius reikalus, svarstė, į ką labiausiai 
verta investuoti, ir atskleidė, kam išleidžia per daug.
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Aktorius MArius repšys (32): 
Su žmona atlikę finansinio suderinamumo 

testą, surinkome beveik aukščiausią balą, va-
dinasi, mūsų požiūris į šeimos biudžetą ir jo 
valdymą sutampa. Iš tiesų manau, kad moka-
me tvarkyti šeimos finansus ir mūsų išlaidos 
dažniausiai būna apgalvotos. Kažkiek paišlai-
daujame, bet reikia sau tai leisti, palepinti ir 
žmoną, ir vaikus, ir mamą, o kartais ir save. 
Aš galbūt kartais per daug išleidžiu pirkdamas 
knygas internetu, literatūrą apie šachmatus, 
įvairias programas, o anksčiau ir kokį aksesu-
arą įsigydavau... Tačiau senokai ką nors pir-
kau. Manau, geriausia pinigus investuoti į 
būstą, nes tai suteikia stabilumo gyvenime. Taip 
pat puiki investicija - vaikų studijos. Žinoma, 
tikiuosi, kad vaikai gerai mokysis ir mokėti už 
mokslus nereikės. (Juokiasi.) 

Dainininkė ir televizijos laidų vedėja  
irūnA puzArAitė-Čepononienė (27): 

Manau, su finansais tvarkausi visai neblogai, stengiuosi juos 
dėlioti protingai, esu linkusi pataupyti ir atsidėti juodai dienai. Kar-
tais pagalvoju, kad daugokai išleidžiu avalynei. Kadangi mano pėdos 
dydis labai mažas, surasti tinkamus batus ne visuomet paprasta, tad 
jei tokius randu, dažniausiai juos ir nusiperku. Taip susikaupė ne-
maža batų kolekcija, nors kai kurie jų nė karto neavėti. Dabar dau-
giausia išleidžiu vaikelio kraičiui, tačiau stengiuosi pirkti protingai 
ir neprisipirkti per daug. Sesuo - mano pagrindinė patarėja šiuo 
klausimu, tad prieš ką nors įsigydama pasiteirauju sesės, ar tikrai 
koks nors daiktas ar drabužėlis man bus reikalingas. Tiesiog nega-
liu atsispirti savo dukterėčiai Barborai, galėčiau jai viską atiduoti, 
taigi kiek būgštauju, kas bus, kai turėsiu savo vaikelį. (Juokiasi.) 
Manau, labiausiai verta investuoti į nekilnojamąjį turtą, o ateityje, 
žinoma, reikės atidaryti ir vaikelio sąskaitą, kaupti jo studijoms ar 
kitiems poreikiams.

Atlikėja inetA puzArAitė-
ŽvAgulienė (26):

Manau, finansus tvarkau visai 
neblogai, nors galėčiau ir geriau. Spon-
taniškų ir neplanuotų pirkinių tikrai 
pasitaiko, ypač vasarą. Mėgstu gamtą, 
todėl neretai nusiperku gėlių ir įvairių 
priemonių bei įrankių sodui, gėlių dar-
želiams puoselėti. Galbūt ir buities prie-
monėms išleidžiu truputį per daug. Na-
muose tikrai yra dalykų, kuriuos vargu 
ar panaudosiu, tačiau neatsispyriau pa-
gundai nusipirkti. Kadangi laukiuosi, 
šiuo metu moteriškų drabužių parduo-
tuvėse vilionių mažai. Dažniau drabužė-
lius ir žaislus perku dukrytei Barborai, 
ruošiuosi antrojo vaikelio gimimui. Tie-
sa, kai laukiausi pirmagimės, stengiausi 
save pristabdyti ir per daug neprisipirkti 
to, ko galbūt net neprireiks, tačiau visko 
buvo gerokai per daug - artimieji mažąją 
tiesiog apipylė dovanomis. Irūna iki šiol 
labai lepina savo dukterėčią. Šiuo metu 
šeima, vaikai ir namų jaukumas man 
aktualiausia, todėl manau, kad protin-
giausia investicija - būstas.

Kaip žinomi žmonės  tvarko asmeninius
finansus? 

Parengė Eimantė JurŠėNAITė
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Kaip atnaujinate garderobą 
atėjus vasarai?

Kad spinta nelūžtų nuo per daug nereikalingų 
dalykų, visuomet pasidarau spintos reviziją. Nere-
tai per žiemą pamiršti, ką turi, ir atrodo, kad visko 
reikia. Stengiuosi pasidomėti, kas bus madinga 
vieną ar kitą sezoną, o pasidariusi reviziją dažniau-
siai pamatau, kad trūksta tik tam tikrų madingų 
akcentų, naujienų, kurios padės atsinaujinti. Ne-
mažai keliauju, tad neretai apsiperku ir užsienyje. 
Šiai vasarai įsigijau porą rankinių ir batelius.

ar renKantis drabužius jums 
svarbu preKės ženKlas? 

Neretai žinomesni prekės ženklai stengiasi iš-
saugoti gerą vardą ir aukštą siuvamų drabužių 
kokybę. Jei perku, pavyzdžiui, džinsus, esu pasiry-
žusi išleisti daugiau, kad žinočiau, jog jie tikrai tiks 
mano figūrai, bus kokybiški ir galėsiu juos dėvėti 
ne vieną sezoną. Tačiau jei noriu kokio nors jau-
natviško vėjo, paprastesnio drabužio ar pamatau 
ką nors labai patinkančio, nesibodžiu nusipirkti ir 
nežinomų prekės ženklų daiktų... 

be KoKių trijų dalyKų neįsivaizduo-
jate savo vasaros garderobo? 

Pirmiausia, žinoma, be maudymosi kostiumėlių, 
kurių turiu nemažai. Taip pat gražių aukštakulnių 
ar šį sezoną madingų batų su platformomis, geriau-
sia spalvotų ar vasariškų atspalvių, galbūt pintų... 
Galiausiai būtina turėti gražią kokteilinę suknelę, 
kuria galima pasipuošti įvairiomis progomis.

klausimai apie
stilių

Atsako atlikėja Ingrida Martinkėnaitė

Parengė Eimantė JurŠėNaiTė

Atlikėja ir vizažistė  
Milita Daikerytė

Tituluota gražuolė ir šokėja  
Agnė Kavaliauskaitė

Verslininko Danieliaus Bunkaus 
sužadėtinė Viktorija Siegel

Atlikėjos Monika 
Šedžiuvienė ir Oksana 

Pikul-Jasaitienė

Modelis  
Karolina Toleikytė

Aktorė Vaida Lisikaitė

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

Stilistė ir tinklaraštininkė Olivija 
Plekavičiūtė pasidalino idėjomis, kaip 
šią vasarą būti stilingai

PRivalU tURėti. Džinsai yra pats univer-
saliausias drabužis. Jie tinka bet kokiai progai. 
Visai nesvarbu, ar avite sportinius batelius, 
ar aukštakulnius. Šį sezoną madingi puošti 
įvairiomis detalėmis. Būtinai įsigykite odinę 
striukę - ji niekada neišeis iš mados ir puikiai tiks 
šaltesniam vakarui. 
ekSPeRiMeNtai. Nebijokite būti jaunatviškos 
ir išskirtinės, sumaišykite klasikinius drabužius 
su kasdieniais. Pavyzdžiui, derinkite žaismingas 
palaidines su užrašais prie klasikinių sijonų, 
aukštakulnių ar odinių švarkelių. Šį sezoną 
siūlyčiau į derinį įtraukti bent vieną ryškų 
drabužį, linksmą palaidinę su užrašu ar išskirtinį 
aksesuarą. Nebijokite ryškių spalvų, juk vasaros 
nuotaiką labai dažnai lemia drabužiai.
StiliaUS GUDRYBė. Prie kojas apnuoginančių 
sijonų ar suknelių derinkite tik atvirus 
aukštakulnius. Uždari aukštakulniai apsunkina 
sukneles ar sijoną ir dingsta elegancija. Atvira 
avalynė suteikia elegancijos, sušvelnina įvaizdį, 
pailgina kojas. Uždarus batelius geriau derinkite 
su kelnėmis ir džinsais.
vaSaROS tOPai. Jei šią vasarą norite būti 
stilingos, drauge su „Guess“ patariu rinktis 
šventiškas pastelinių spalvų sukneles, sportinius 
marškinėlius, „crop top“ tipo palaidinę, kelnes 
paaukštintu juosmeniu. 

StiliauS kodaS

Madai neabejingos šalies garsenybės plačiau 
sužinoti apie mados tendencijas ir pasisem-
ti vasariškų derinių idėjų rinkosi sostinėje 
esančioje „Guess“ parduotuvėje, kur buvo 
pristatyta naujausia šio prekės ženklo kolek-
cija, įkvėpta miesto stiliaus. Svečiai vakarui 
rinkosi puošnų kasdienį (angl. „smart casu-
al“) aprangos kodą, kai kurie jų liko ištikimi 
juodai, o kai kurie puošėsi ryškesnėmis, la-
biau vasarai tinkamomis spalvomis.

Vasariško stiliaus 
viražai
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Modelis Deimantė Andriuškaitė vakaro 
metu pristatė du naujosios „Guess“ 
kolekcijos derinius vasarai

Stasio Žumbio nuotr.
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40 metų 
skirtumas

alas Pačinas (al Pacino, 77)

Garsusis aktorius sugebėjo įsimylėti aktorę 
LiusiLą soLą (Lucila sola, 37), kuri už 
jį jaunesnė net 40 metų. Panašu, kad ir 
merginos jausmai jam yra rimti. Įsimylėjėliai 
buvo susipykę ir nutarė išsiskirti, bet vienas 
be kito gyventi negalėjo.
su Liusila A.Pačinas susipažino jau 
2009-aisiais, ji jam padėjo kuriant 
filmą pagal o.Vaildo pjesę „salomėja“. 
Jam tuomet buvo 71-i, o jai - vos 31. 
Liusila gimė Buenos Airėse, prezidento 
spaudos sekretoriaus Federiko Polako 
(Federico Polak) šeimoje. Tapusi aktore ir 
persikėlusi į Holivudą, ji, patarus patyru-
siam agentui, pasikeitė pavardę į Lotynų 
Amerikos stiliaus slapyvardį. Pasivadino 
Liusila sola. iki susitikimo su A.Pačinu 
ji buvo nesėkmingai ištekėjusi, susilaukė 
dukters Kamilos.
Gyvendama su A. Pačinu, Liusila stengėsi 
visur palaikyti savo garsųjį draugą, lydėjo 
aktorių ant raudonųjų kilimų - jiedu puikiai 
atrodė drauge. Jų santykiai atrodė tokie 
stabilūs, kad visi patikėjo: amžinasis 
viengungis A.Pačinas, per visą gyvenimą 
nė karto nenužingsniavęs iki altoriaus, 
išties gali padaryti Liusilą savo žmona. Juk 
anksčiau jis visur ir visiems aiškindavo, 
kad neves nė už ką ir niekada. o dabar 
į klausimą, ar neketina su Liusila kelti 
vestuvių, paslaptingai atsakė: „Viskas yra 
įmanoma!“

žvaigždės

Pramogų verslo veteranai, užmezgę 
romanus  su jaunomis gražuolėmis

Nutrūko nuo grandinės
Melas Gibsonas (Mel Gibson, 61)

Prieš „nutrūkdamas nuo grandinės“ aktorius tyliai ramiai pragyveno su teisėta 

žmona Robin net 30 metų ir augino 7 vaikus. Bet paskui, kaip sakoma, jį „sugundė 

nelabasis“. su Robin jis išsiskyrė, užmezgęs romaną su oksana Grigorjeva (su 

kuria susilaukė dukters Liusijos), o dar nespėjęs išsiskirti su ja, įsimylėjo 26 metų 

lenkę Violetą Koval (Violeta Kowal), filmų suaugusiesiems žvaigždę. Paskui perėjo 

prie kitos gražuolės - 29 metų italės Nadios Lanfrankoni (Nadia Lanfranconi). o 

paskui leidosi į romaną su RozALiNdA Ros (Rosalind Ross, 26), kuri jaunesnė už 

jį net 35 metais! Rozalinda pradėjo karjerą kaip akrobatė - jojikė - ir šioje sporto 

šakoje pasiekė įspūdingų rezultatų - ne kartą nugalėjo tarptautinėse varžybose. o 

paskui, išėjusi iš sporto, nutarė tapti scenariste - taip ir susipažino su M.Gibsonu. 

Net sklandė gandai, kad pora ketina susižadėti.

Pramogų verslo žvaigždėms daug  
sunkiau susitaikyti su senėjimu  
negu visiems kitiems Žemės  
gyventojams. Ne naujiena, kai  
solidaus amžiaus garsenybės  
pradeda romanus su 2-3 dešimt- 
mečiais jaunesnėmis gražuolėmis.  
Tikriausiai jiems atrodo, kad šalia 
 jų jie taip pat atrodys ir  
jausis jaunesni bei žvalesni.
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40 metų 
skirtumas

alas Pačinas (al Pacino, 77)

Garsusis aktorius sugebėjo įsimylėti aktorę 
LiusiLą soLą (Lucila sola, 37), kuri už 
jį jaunesnė net 40 metų. Panašu, kad ir 
merginos jausmai jam yra rimti. Įsimylėjėliai 
buvo susipykę ir nutarė išsiskirti, bet vienas 
be kito gyventi negalėjo.
su Liusila A.Pačinas susipažino jau 
2009-aisiais, ji jam padėjo kuriant 
filmą pagal o.Vaildo pjesę „salomėja“. 
Jam tuomet buvo 71-i, o jai - vos 31. 
Liusila gimė Buenos Airėse, prezidento 
spaudos sekretoriaus Federiko Polako 
(Federico Polak) šeimoje. Tapusi aktore ir 
persikėlusi į Holivudą, ji, patarus patyru-
siam agentui, pasikeitė pavardę į Lotynų 
Amerikos stiliaus slapyvardį. Pasivadino 
Liusila sola. iki susitikimo su A.Pačinu 
ji buvo nesėkmingai ištekėjusi, susilaukė 
dukters Kamilos.
Gyvendama su A. Pačinu, Liusila stengėsi 
visur palaikyti savo garsųjį draugą, lydėjo 
aktorių ant raudonųjų kilimų - jiedu puikiai 
atrodė drauge. Jų santykiai atrodė tokie 
stabilūs, kad visi patikėjo: amžinasis 
viengungis A.Pačinas, per visą gyvenimą 
nė karto nenužingsniavęs iki altoriaus, 
išties gali padaryti Liusilą savo žmona. Juk 
anksčiau jis visur ir visiems aiškindavo, 
kad neves nė už ką ir niekada. o dabar 
į klausimą, ar neketina su Liusila kelti 
vestuvių, paslaptingai atsakė: „Viskas yra 
įmanoma!“

žvaigždės

Pramogų verslo veteranai, užmezgę 
romanus  su jaunomis gražuolėmis

DžorDžas klunis (George Clooney, 59)

Džordžui Kluniui, 2014-ųjų rudenį vedusiam AmAL ALAmuDin (Amal Alamuddin, 39), toli iki Alo Pačino 
ar miko Džagerio rekordų. Bet ir jam mažiausiai kartą - praeityje! - teko susitikinėti su mergina, kuri buvo 
gerokai jaunesnė. su steisi Kibler (stacy Keibler), buvusia sportininke, persikvalifikavusia į televizijos 
žvaigždę, aktorius susipažino per „oskarų“ vakarėlį 2006-aisiais. Jai tuomet buvo 25-eri, o Džordžui - 44. 
Jie susidraugavo, o po kelerių metų bičiuliški santykiai peraugo į romaną. Deja, romanas nebuvo labai 
ilgas - po 4 metų jie išsiskyrė neva dėl to, kad abu aktyviai darė karjerą. Bet, kaip tvirtino gandonešiai, 
priežastis buvo kita. s.Kibler nutarė, kad jai jau laikas kurti šeimą, o Džordžas nė neketino vesti. Beje, 
nepraėjo nė metų, steisi ištekėjo ir netrukus pagimdė vaiką. Gal būtent ši istorija pakeitė Dž.Klunio požiūrį 
į vedybas, juk steisi jam labai patiko. Šiaip ar taip, kitai draugei - Amal Alamudin - Džordžas pasipiršo 
nedelsdamas, praėjus vos pusmečiui po pirmojo pasimatymo.  Dabar pora laukiasi dvynukų.
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Užkietėjęs lovelasas

Mikas Džageris (Mick Jagger, 73)

Kartą M.Džageris pasigyrė, kad per gyvenimą suvedžiojo ne 
mažiau kaip 4 tūkstančius moterų. Nors buvo dukart vedęs, 
ir Bjankai (Bianca de Macias), ir Džeri Hol (Jerry Hall) buvo 
neištikimas ne kartą. Tragiškai žuvus jo draugei drabužių dizai-
nerei Loren Skot (Lauren Scott), su kuria santykius palaikė 
net 13 metų, M.Džageris, nepraėjus nė trims mėnesiams, 
nėrė į naują romaną. Su 27 metų MeLaNi HeMriK (Melanie 
Hamrick) jis susipažino gastroliuodamas Japonijoje. Į 
užkulisius pas jį užėjo grupė baleto šokėjų, tarp jų ir Melani. 
Dėl Miko jai teko visiškai pakeisti savo gyvenimą. iki pažinties 
su M.Džageriu ji susitikinėjo su kolega baleto solistu ir plana-
vo vestuves, bet paskui jų santykiai nutrūko. Dėl M.Džagerio 
M.Hemrik net buvo pasirengusi aukoti karjerą. O štai nepa-
vargstantis M.Džageris vargu ar dėl jos ką nors aukos ar atsi-
sakys malonumų. Nors pora praėjusių metų gruodį susilaukė 
sūnaus, apie vestuves nekalbama.

žvaigždės
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Džeisonas stetheMas (Jason statham, 49)

Tai dar vienas mėgėjas susitikinėti su jaunomis gražuolėmis. Jo dabartinė draugė supermodelis rOzi 
HaNTiNgTON VaiTLi (rosie Huntington Whiteley, 30) yra jaunesnė beveik 20 metų. Beje, Dž.Stethemą 
galima suprasti: jis turi liūdnos nevykusių santykių su panašesnio amžiaus aktore Keli Bruk (Kelly Brook) 
patirties. Nepaisant brutalios išvaizdos, Dž.Stethemas yra minkšto būdo ir labai jautrus. K.Bruk nuolatos jį 
šokdindavo ir dar šaipydavosi, kad jis niekuomet neduoda jai atkirčio. O kartais ir trinktelėdavo - šiaip sau, 
kad žinotų, kas čia viršesnis. O paskui jį metė dėl kolegos Bilio zeino (Billy zane). Po tokių santykių rozi 
Džeisonui pasirodė esanti tikras angelas. Jiedu susipažino 2010-aisiais ir nuo tada yra absoliučiai laimingi 
kartu. rozi tvirtina Džeisono asmenyje radusi kaip tik tokį vyrą, kokio jai reikia. ir nors vestuvių kol kas 
nebuvo, vasario mėnesį rozi prisipažino, kad laukiasi vaiko.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

Suvedė aistra sportui
arnoldas Švarcenegeris 
(arnold schwarzenegger, 69)

Prieš kokius 10 metų niekam nebūtų atėję į galvą, kad A.Švarcenegeris išsiskirs su 
žmona ir užmegs naują romaną. Tačiau jo 25 metų santuoka su Marija Šraiver (Maria 
Shriver), atrodžiusi nesugriaunama, subyrėjo paaiškėjus, kad prieš daugelį metų jis 
susilaukė vaiko su savo namų darbininke. Sūnų Džozefą, kuris panašus į jį kaip du 
vandens lašai, tik tamsesnės odos, jis pripažino. O žmoną prarado. Bet išsiskyrus 
jam prasidėjo naujas gyvenimas. Dabar aktorius susitikinėja su moterimi, kuri už jį 
jaunesnė 27 metais. Su fizioterapeute HiTer MiligAn (Heather Milligan, 42), kurios 
specializacija - sportinės traumos, A.Švarcenegeris susipažino per aistrą sportui. Jie 
pradėjo susitikinėti 2013-aisiais, kai Arniui buvo jau 66-eri, o Hiter vos 39. netrukus 
pora pradėjo gyventi kartu. iš pradžių jie stengėsi santykių neafišuoti, bet po truputį 
išėjo į viešumą, dviese keliauja, sportuoja. A.Švarcenegerio draugai juokauja, kad jis 
gerai įsitaisė: visada jo paslaugoms - nemokama aukštos klasės fizioterapeutė. Bet, 
nepaisant idilės, apie vedybas Arnis kol kas neužsimena. ir ne tik todėl, kad su Marija 
jie oficialiai taip ir neišsiskyrė. regis, aktorius nepasiryžta dar kartą traumuoti savo 
keturių vaikų, gimusių santuokoje.
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StiliuS

Aktorė Praja Lundberg (Praya Lundberg)

Suknelių paradas 
 Kanuose

Kanuose baigėsi jubiliejinis 70-asis Kanų kino festivalis, sutraukęs 
ne tik kino gurmanų, bet ir mados gerbėjų dėmesį. Kino žvaigž-
dės ir podiumo gražuolių desantas ant Kanų raudonojo kilimo de-
monstravo garsiausių mados namų naujausių kolekcijų sukneles. 
Vyravo elegantiška ir moderni klasika, metalo ar aukso blizgesys. 
Ir, žinoma, amžina klasika - juoda.

Aktorė Šarlizė Teron 
(Charlize Theron) 
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StiliuS

Modelis  
 Isabelė Goulart  
(Izabel Goulart)

Aktorė Uma Turman (Uma Thurman)

Modelis  
Karolina Kurkova

Modelis Elsa Hosk (Elsa Hosk)



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

StiliuS

Aktorė Pas Vega 
(Paz Vega)

Aktorė Džesika Čestein (Jessica Chastain)Modelis Dautsen Krus (Doutzen Kroes)

29

StiliuS
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Aktorė Džuljeta Binoš 
(Juliette Binoche)

Aktorė Eli Fening (Elle Fanning)

Atlikėja Lena 
Mejer-Landrut 

(Lena Meyer-
Landrut) 

Aktorė Nikolė Kidman  
(Nicole Kidman) su vyru  

Keitu Urbanu (Keith Urban)
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SveikatoS kodaS

Skoliozės gydymą stabdo klaidingi įsitikinimai ir mitai
Gydytojų duomenimis, nuo skoliozės 
Lietuvoje kenčia apie 3 proc. vaikų.  
Deja, tiek mokyklose dirbantiems  
suaugusiesiems, tiek namuose vaikus 
auginantiems tėvams dažnai trūksta 
žinių vertinant riziką vaikui susirgti šia 
liga. O juk ankstyva diagnozė ne tik 
palengvina gydymą, bet ir padeda  
užbėgti už akių didesnėms bėdoms, 
tokioms kaip plaučių ir kitų vidaus  
organų funkcijų sutrikimai. Taigi, ką 
būtina žinoti?

Skoliozė - tai stuburo iškrypimas tri-
jose plokštumose. Esant nežymiems pa-
kitimams, žmogus ar aplinkiniai gali net 
nepastebėti matomų pokyčių. O esant 
ryškiems pakitimams, žmogaus stuburas 
yra iškrypęs į šoną, įgavęs C arba S for-
mą, jis taip pat pradeda suktis aplink 
savo ašį, tiesinasi fiziologinės kreivės. 
Dėl ligos išprovokuoto slankstelių suki-
mosi kartu sukasi ir prie jų prisitvirtinę 
šonkauliai, deformuojasi krūtinės ląsta, 
atsiranda kupra, įdubos. Žmogus kenčia 
dėl išvaizdos pakitimų, o skoliozei pa-
žengus gali sutrikti plaučių ir net širdies 
bei kraujagyslių veikla. Skoliozė gali pa-
sireikšti kaip gretutinė liga šalia centri-
nės nervų sistemos sutrikimų, nervų ir 
raumenų ligų. Tačiau dažniausiai - net 
80 proc. visų skoliozės atvejų - liga pa-
sireiškia dėl nežinomų priežasčių, bet 
didelės įtakos turi genetika. Tokia sko-
liozė vadinama idiopatine. Tikimybė, kad 
vaikas paveldės skoliozę, padidėja treč-
daliu, jei abu tėvai kenčia nuo šios ligos.EP
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SveikatoS kodaS

svarbu laiku pastebėti

Dažniausiai skoliozė yra pastebima prabė-
gus keleriems metams nuo jos pradžios. Todėl 
rekomenduojama profilaktiškai tikrinti visus 
vaikus, ypač sparčiausiu augimo laikotarpiu. 
Pasak mediko, didžiausias „išbandymas“ stu-
burui pastebimas 10-16 gyvenimo metais, kai 
vaikai ima labai sparčiai augti. „Mergaitėms 
augimo šuolis paprastai būna apie 10-12 me-
tus, berniukams - apie 12-14 gyvenimo metus. 
Beje, mergaitėms skoliozė nustatoma du kar-
tus dažniau nei berniukams“, - paaiškina gy-
dytojas. Skiriami trys pagrindiniai skoliozės 
gydymo metodai: stebėjimas, konservatyvus 
(kineziterapija, įtvaras) ir operacinis.

„Pagrindinis gydymo tikslas - stabdyti li-
gos progresavimą. Tam tikros skoliozės atve-
ju progresavimas mažai tikėtinas, ir jeigu nuo-
krypis yra minimalus, imtis papildomų prie-
monių gali neprireikti“, - patirtimi dalijasi 
gydytojas R.Machninas. Iš kitos pusės, esant 
dideliems pokyčiams, konservatyvus gydy-
mas visiškai stuburo neištiesins. Pagrindinis 
konservatyvaus gydymo tikslas - neleisti sko-
liozei progresuoti. Medikas pabrėžia, kad 
kiek vienas atvejis yra individualus ir imtis 
operacinio gydymo nusprendžia pacientas, tė-
vai ir chirurgas. O kineziterapija ir tikslinga 
fizinė veikla turi būti taikoma nepriklausomai 
nuo skoliozės laipsnio.

Didžiausias dėmesys - prieš brendimą

Tėvams verta įsidėmėti: jei skoliozė pa-
sireiškė dar prieš lytinį brendimą, yra dide-

lė tikimybė, kad augimo spurto metu ji pro-
gresuos. Laiku nepradėjus gydyti, gali atsi-
rasti rizika, kad iš potencialiai pagydomo 
stuburo iškrypimo gali išsivystyti nelanksti 
stuburo deformacija, kuri gali lemti plaučių 
ir kitų vidaus organų funkcijų sutrikimus. 
Negydoma skoliozė gali turėti įtakos pacien-
tų psichologinei būsenai, paskatinti kom-
pleksų atsiradimą ir kt. Anot pašnekovo, ge-
riausia kreiptis profilaktiškai iki prasidedant 
lytiniam brendimui, net nematant akivaiz-
džių pakitimų. „Kaip jau minėjau, tinkamiau-
sias laikas profilaktikai - mergaitėms apie 
10-12 m., berniukams - 13-14 m. Laiku at-
kreipus dėmesį į vaiko laikysenos sutrikimus 
galima užbėgti įvykiams už akių“, - įsitikinęs 
specialistas. Tėvai gali stebėti savo vaikus 
ir, pastebėję laikysenos pakitimus, kreiptis 
pagalbos į specialistus. Suaugusieji privalo 
atkreipti dėmesį į bet kokį stuburo iškrypi-
mą. Tačiau gydytojas primena, kad netaisyk-
linga laikysena ne visuomet gali reikšti sko-
liozę, - dėl tikslios diagnozės geriausia kreip-
tis į medikus.

vokiečių metodika - efektyviausia

Kaip vienas efektyviausių idiopatinės sko-
liozės konservatyvaus gydymo būdų jau be-
veik šimtmetį yra laikomas Šrot (Schroth) 
metodas. Šis metodas, taikomas sveikatingu-
mo centre „Gemma“, yra taikomas įvairaus 
laipsnio idiopatinei skoliozei gydyti, tačiau 
efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių: 
nuo paciento amžiaus, progresavimo rizikos, 
esamo Kobo kampo ir kt. Šios korekcijos pa-
grindas yra tinkamai tiesinamas dubuo. Sko-
liozės paveiktas dubuo dažnai būna ne tik pa-
sviręs į šoną, bet ir pasisukęs, o taikant Šrot 
metodą pirmiausia koreguojama paciento du-
bens padėtis. Vienas iš pagrindinių šio meto-
do įrankių - tempimo pratimai, pritaikyti in-
dividualiam pacientui. Šį metodą skoliozei 
gydyti sukūrė kineziterapeutė Katarina Šrot 
(Katharina Schroth) 1927 m. Vokietijoje. Ji 
ieškojo būdų, kaip galėtų palengvinti savo pa-
čios skoliozės būseną. 1960 m. Šrot metodas 
tapo standartinis ir toliau buvo tobulinamas 
Katarinos dukters Kristos Lenert-Šrot 
(Christa Lehnert-Schroth). Šis metodas tai-
komas visoje Europoje ir JAV.

Parengė Anželika Voinė

Skoliozės gydymą stabdo klaidingi įsitikinimai ir mitai
ligą lyDi Daug mitų

n Sveikatingumo centro „Gem-
ma“ fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojas Romanas Machninas teigia, 
kad dažnai yra manoma, jog trumpa-
laikė stuburo apkrova, pavyzdžiui, sė-
dėjimas susikūprinus, kuprinės nešio-
jimas ant vieno peties, miegojimas ant 
vieno ar kito šono, gali nulemti sko-
liozės atsiradimą ar ligos progresavi-
mą. Tačiau daugybė tyrimų įrodė, kad 
tai - mitas.

n „Kitas populiarus mitas: sko-
lioze sergantiems vaikams reikia ap-
riboti arba visiškai nutraukti fizinę 
veik lą. Toks judėjimo apribojimas yra 
klaidingas, nes moksliniai tyrimai ro-
do, kad fizinis aktyvumas tikrai ne-
blogina skoliozės“, - tvirtina R.Mach-
ninas.

n Populiarus ir vandens mitas, 
kad neva skoliozę galima išgydyti ba-
seine. Baseinas yra tikrai puikus 
bend ro fizinio krūvio šaltinis, tačiau, 
pasak mediko, skoliozės progresavi-
mui treniruotės vandenyje įtakos ne-
turi. Norint pasiekti gerų rezultatų 
gydant skoliozę, būtina specializuota 
kineziterapija.

n Ketvirtas mitas - skoliozė yra 
skausminga. Skoliozė nesukelia skaus-
mo. Dažniausia skausmo priežastis - 
tai minkštųjų audinių (raumenų, raiš-
čių) įtampa ir disbalansas. Mankšti-
nant raumenis skoliozė niekur ne-
dingsta, tačiau skausmo nebelieka.

n Skoliozė spaudžia vidaus orga-
nus - tai dar vienas gajus mitas. Sko-
liozė gali daryti įtaką vidaus organų 
veiklai, tačiau tik tada, jei liga yra labai 
pažengusi. Mažo laipsnio skoliozė ne-
turi įtakos vidaus organų veiklai.

n Na ir šeštas mitas - visiems, 
kam diagnozuota skoliozė, kryps stu-
buras iki gyvenimo galo. Tai netiesa. 
Skoliozės progresavimas yra labai 
sunkiai nuspėjamas, tačiau yra api-
brėžtos tam tikros tendencijos. Daž-
niausiai skoliozė liaujasi progresuoti 
pasiekus lytinę brandą, o esant nedi-
delio laipsnio skoliozei kartais ir ko-
reguojasi savaime. Todėl kiekvienu 
atveju skoliozės progresavimo rizika 
turi būti vertinama individualiai.

Romanas
      Machninas

UAB „Gemma  
sveikatos centras“

Bistryčios g. 13, Vilnius
www.gemma.lt

Su „Laisvalaikio“  kortele

12%
nuolaida visoms 

paslaugoms  
(išskyrus slaugą)
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KaleidosKopas

„Arbatos trauka“ 
turistams

Undinėlė vėl nukentėjo
Hanso Kristiano Anderseno (Hans Christian Andersen) pasakos 
„Undinėlė“ personažą vaizduojanti statula Kopenhagos uoste vėl 
tapo vandalų išpuolio taikiniu.

„Undinėlė tapo vandalizmo auka, ji apipilta raudonais dažais. Mes 
stebime situaciją“, - rašoma Kopenhagos policijos „Twitter“ pasky-
roje. Garsioji skulptūra buvo apipilta dažais, o ant asfalto prie jos tais 
pačiais dažais parašyta: „Danija, apgink Farerų salų banginius“.

Farerų salose nuo seno gyvuoja tradicija galabyti grindas harpū-
nais ir banginių medžiojimo peiliais, suvarius jas prie kranto. Gyvū-
nų teisių gynėjai jau daug metų stengiasi užkirsti tam kelią.

Undinėlė jau daug kartų yra tapusi vandalų išpuolių taikiniu. Ji 
kelis sykius neteko galvos, rankos, buvo apipilama dažais, sprogdi-
nama, aprengiama musulmoniškais drabužiais.

Dzuni miestas Kinijos Guidžou provinci-

joje garsėja „arbatos trauka“ turistams.  

Jame - ir arbatinis, iškilęs virš namų, ir 

specializuotos arbatos gėrimo ritualų 
vietos, pardavimo krautuvėlės. Ir nuolat 

čia rengiamos arbatos parodos su de-
gustavimo stalais bei krautuvėlėmis.

Pasak legendos, pirmasis žmogus, at-

radęs arbatmedį, buvo antrasis Kinijos 

imperatorius Šennongas (2737-2698 m. 

pr. Kr.). Imperatorius domėjosi agrokul-

tūra, todėl norėdamas pažinti įvairių žo-

lelių galias, paragavo per 100 augalų, ta-

čiau vieną dieną sėdint po medžiu į jo ver-

damą vandenį įkrito lapelis, kuris išgydė 

nuo visų ligų - tai buvo arbatmedžio lape-

lis. Šiandien Kinija yra tarp didžiausių pa-

saulyje arbatos gamintojų. O Kinijos žmo-

nės tiki, jog arbatos gėrimo ritualas pake-

lia dvasią, suteikia jėgų.

Zoologai nustatė, kad pagrindinė 
plėšrūnų nesveiko domėjimosi „gamtos 
valdovu“ priežastis yra dantų skausmas.

Mūsų požiūrį į stambiausius planetos 
plėšrūnus suformavo Žiulio Verno (Jules Ver-
ne) ir Radjardo Kiplingo nuotykių romanai. 
Liūtai ir tigrai pelnė prastą žmonių medžio-
tojų reputaciją. Tačiau biologai iš Vanderbilto 
universiteto nustatė tikrąją priežastį, dėl ku-
rios plėšriosios katės tampa žmogėdromis. 
Tai... dantų skausmas!

Buvo išanalizuoti keli žinomi atvejai, kai 
liūtai nuolatos puldinėjo žmones. Garsiausia 
istorija įvyko prieš 100 metų Cavo upės regio-
ne (dabartinė Kenija). Du liūtai 9 mėnesius te-
rorizavo geležinkelio tilto statytojų stovyklą. 
Per tą laiką žmogėdros nužudė 35 darbininkus. 
Likusieji galų gale išsilakstė, statybos buvo nu-
trauktos ir atnaujintos tik po pusantro mėnesio, 
kai statybos viršininkas Džonas Patersonas nu-
šovė plėšrūnus. Tai buvo didžiuliai 3 metrų ilgio 

patinai. Garsiųjų „Cavo žmogėdrų“ kailiai buvo 
parduoti Fildso gamtos istorijos muziejui Čika-
goje ir iš jų buvo pagamintos iškamšos.

Būtų buvę sunku suprasti motyvus grobuo-
nių, puldinėjusių žmones prieš 100 metų, jeigu 
ne šiuolaikiniai tyrimo metodai. Mokslininkai 
ištyrė žvėrių palaikus, kurie visą tą laiką buvo 
saugomi muziejuje. Be dviejų Cavo liūtų, moks-
lininkai ištyrė kaukolę dar vieno žvėrių kara-
liaus, kuris 1991 m. Mfuvės miestelyje (Zam-
bija) sudraskė mažiausiai šešis žmones.

Anksčiau buvo manoma, kad pulti žmones 
liūtus vertė badas. Bet jeigu liūtai nebūtų ga-
vę pakankamai maisto, tai būtų buvę galima 
nustatyti pagal specifines žymes ant dantų. 
Sunkiais laikais liūtai, kaip ir hienos, minta 
dvėseliena ir graužia kritusių gyvūnų kaulus. 
Bet panašių nusidėvėjimo pėdsakų ant liūtų iš 
Cavo ilčių nebuvo rasta. Jų dantys buvo ste-
bėtinai panašūs į zoologijos soduose laikomų 
ir minkšta jautiena bei arkliena šeriamų di-
džiųjų kačių dantis. Tačiau mokslininkai aptiko, 
kad vienas iš Cavo liūtų turėjo rimtų stoma-

tologinių problemų. Viena iltis buvo pažeista 
infekcijos, danties šaknyje susidarė pūlinys ir 
dėl to plėšrūnas negalėjo normaliai medžioti. 
Žvėris dėl stipraus skausmo negalėjo visa jėga 
suspausti žandikaulių, kad perkąstų gerklę 
zeb rui arba buivolui, kurie yra jo pagrindinis 
maistas. Zoologai atliko nesveiko liūto kaulų 
ir kailio cheminę analizę ir padarė išvadą, kad 
paskutiniais gyvenimo mėnesiais jo pagrindi-
nis „patiekalas“ buvo žmogiena. Netekęs ga-
limybės savarankiškai medžioti, liūtas buvo 
priverstas ieškoti lengvesnio grobio, kuris ir 
yra žmogus. Jo „kolega“, neturėjęs problemų 
dėl dantų, ėdė gerokai daugiau zebrų ir buivo-
lų, o žmones medžiojo, matyt, dėl kompanijos, 
bet šis „delikatesas“ jam nepatiko. Žandikau-
lio chirurgo pagalbos nepaprastai reikėjo ir 
žmogėdrai iš Mfuvės. Taigi specialistai mano, 
kad būtent dantų skausmas ir stomatologinės 
problemos yra viena pagrindinių liūtų ir tigrų 
nesveiko domėjimosi žmogumi priežasčių. Jie 
juos ėda ne iš gero gyvenimo.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kodėl liūtai ir tigrai 
tampa žmogėdromis
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Mokslininkų argumentai

Nauji įvairiose mokslinėse grupėse at-
likti tyrimai dar kartą patvirtino, kad kry-
žiažodžių sprendimas stimuliuoja daugelio 
smegenų neuronų ir pilkųjų ląstelių veiklą. 
To rezultatas - geresnė atmintis, gebėjimas 
susikoncentruoti ir globaliau mąstyti. Ši 
veikla taip pat praturtina žodyną ir netgi 
padeda sklandžiau pradėti ir palaikyti po-
kalbį su kolegomis. Psichologė Džeinė 
Gold man teigia, kad žmogaus smegenų ląs-
telės žūva negaudamos naujų įspūdžių ir 

iššūkių. Todėl reikia stiprinti neuronų jung-
tis ir gerinti kraujotaką smegenyse, o tai 
lengviausia daryti nuolat sužinant ar iš-
mokstant kažką naujo, taip pat rekomen-
duojama susirasti hobį.

Kalbėdama apie kryžiažodžių sprendi-
mą, Dž.Goldman nurodo, kad geriausi sme-
genų veiklos rezultatai pasiekiami kryžia-
žodžius sprendžiant grupėje. Tada kiekvie-
nas grupės narys stengiasi pasitempti ir 

kuo geriau pasirodyti, demonstruodamas 
savo žinias ir mąstymo greitį; kai pavyksta 
teisingai atsakyti į klausimą, kyla vidinis 
pasitenkinimas, sulaukiama kolegų pagyri-
mų. Didžiausias pliusas esant tokioje aplin-
koje tai, kad dėl patiriamų papildomų emo-
cijų stimuliuojamas ne vienas, o net keletas 
smegenų centrų.

Taip pat pastebėta, kad kuriamos visiš-
kai naujos jungtys smegenų neuronų tink-
luose. Neuropsichologas Robertas S.Vilso-
nas teigia, kad žmonės, lavinantys intelek-
tą, yra socialiai aktyvesni, juos rečiau ka-
muoja depresija, nerimas. Prof. Ričardas 
Restakas, tyrinėjęs mūsų veiklos įtakas pro-
tui, teigia, kad kryžiažodžių sprendimas la-
vina smegenų kalbos sritį ir atmintį, o, pa-
vyzdžiui, dėlionės skatina aktyviau veikti 
už jusles atsakingą sritį.

Įdomybės

Kryžiažodžių sprendimas jaunina smegenis
Šiais naujų technologijų laikais didėjantis kryžiažodžių žurnalų populiarumas daug 
kam gali pasirodyti neįtikėtinas. Tačiau atrodo, kad tai yra vienas iš geriausių ir optima-
lių būdų protui lavinti. Kryžiažodžių ir galvosūkių sprendimas, kaip naudinga laisvalai-
kio protinė veikla, - jau seniai psichologus dominanti tema, ir dažnai neuropsichologai 
tarp įvairių praktikų, kurios gerina koordinaciją ir gebėjimą vienu metu galvoti apie ke-
lis dalykus, įtraukia ir kryžiažodžių sprendimą.
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Įdomybės

Kryžiažodžių sprendimas jaunina smegenis
Kiti mokslininkų pastebėjimai:

● Kryžiažodžiai patikrina atmintį. 
Kiekvienas kryžiažodžio klausimas verčia 
smegenis padirbėti atsimenant vardus, vietas, 
įvykius ar terminus, kuriuos šiaip žinote, bet 
apie juos nepagalvojote jau daugelį metų.

● Kryžiažodžiai ugdo savikontrolę. 
Norėdami atsakyti į visus kryžiažodžio klau-
simus, tarsi užsibrėžiate tikslą, taip jūsų pa-
sąmonė mokosi įsipareigoti. O tai ilgainiui pa-
deda ir bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje 
nemesti visko anksčiau, kol neatlikta užduotis.

● Kryžiažodžiai apsaugo nuo vienat
vės jausmo. Nežinodami kurio nors klausi-
mo atsakymo, jo ieškote įvairiuose šaltiniuo-
se. Psichologai teigia, kad dėl to tarsi dings-
ta vienatvės jausmas, žmogus pradeda jausti 
vientisumą su jį supančiu pasauliu.

● Kryžiažodžiai sužadina smalsumą. 
Kryžiažodžių sprendimas grąžina vaikišką 
smalsumo jausmą. Iš kelių užuominų atspėję 
teisingą atsakymą, galbūt norėsite apie tą da-

lyką sužinoti daugiau. Nebijokite kryžiažodžio 
atidėti į šalį tam, kad surastumėte papildomos 
informacijos apie sudominusio klausimo at-
sakymą. Visa tai jaunina smegenis!

Populiaru visame pasaulyje

Mėgstantiems spręsti kryžiažodžius tai daž-
nai tampa pagrindiniu laisvalaikio užsiėmimu. 
Tai smagu, įdomu ir patogu - juk kryžiažodžių 
žurnalą gali pasiimti bet kur. Mokslininkai per-
spėja, kad ir čia svarbu nepakliūti į rutiną. Būti-
na keisti veiklas. Kalbant apie intelektualiąją da-
lį, galvosūkių ir kryžiažodžių sprendimą turėtų 
papildyti rankdarbiai, stalo žaidimai, skaitymas.

Lietuvos kryžiažodžių žurnalų rinkos ly-
derių - „oho“ grupės - generalinis direktorius 
Linas Krapavickas sako, kad mankštinti pro-
tą sprendžiant kryžiažodžius jau daugiau kaip 
100 metų yra visame pasaulyje populiarus ir 
vis besiplečiantis užsiėmimas. Kažkada anks-
čiau kryžiažodžiai buvo tik eruditų ar save 
protingais laikančiųjų užsiėmimas, dėl to ir 
užduotys būdavo kuriamos sudėtingesnės.

Smagu, kad vis dažniau atsiranda visiškai 
naujų kryžiažodžių rūšių. Pavyzdžiui, šiuo metu 
naujai kylanti banga Lietuvoje yra PANORA-
MINIAI IŠBRAUKYMAI. Tai labai įdomūs ir ti-
krai visiems įkandami kryžiažodžiai. Anot „oho“ 
žurnalų redaktoriaus A.Gedvilo, kryžiažodžiai 
spausdinami visomis kalbomis, išskyrus tas, ku-
rių žodžius sunku sukryžiuoti, pavyzdžiui, kinų, 
japonų. Šiose šalyse labai populiarios nonogra-
mos, sudoku ir panašios užduotys su skaičiais.

O štai Kanadoje, kur daug gyventojų var-
toja prancūzų ir anglų kalbas, populiarūs yra 
dvikalbiai kryžiažodžiai: horizontaliai rašomi 
žodžiai viena kalba, vertikaliai - kita.

Egzistuoja ir nuomonė, kad teiginiai, jog 
kryžiažodžiai apsaugo smegenis nuo negala-
vimų, yra nepakankamai pagrįsti. Tačiau ir 
tokios nuomonės šalininkai teigia, kad kry-
žiažodžių sprendimas padeda žmogui išlikti 
lanksčiam ir „neieškoti žodžio kišenėje“.

Taip, iš tiesų nei kryžiažodžiai, nei rank-
darbiai ar skaitymas, aktyvi fizinė veikla ar 
sveika mityba negali tapti panacėja, suteikian-
čia nepriekaištingą gyvenimą ar gerą savijau-
tą. Akivaizdu, kad visaverčiam gyvenimui pa-
siekti reikia ne vienos atskiros priemonės, bet 
daugelio veiksnių, stimuliuojančių kūną, protą 
ir dvasią. Jei, pamėgę kryžiažodžius ar galvo-
sūkius, žiūrėsime į juos kaip į tos visumos 
dalį, tai tikrai maloniai praleisime laisvalaikį ir 
puikiai lavinsime protą, įžvalgą ir sumanumą.

Parengta pagal Alberto Einšteino  
medicinos koledžo Niujorke, Timothy Eric 

Parker („USA Today“) inf.
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Dėmesio centre - velnias

Kolumbietis Keimas Mortis (Caim 
Mortis), save vadinantis „The Devil“ 
(Velnias), buvo populiariausias „ekspo-
natas“ tatuiruočių meistrų festivalyje La 
Paze (Bolivija). K.Mortis praleido visus 
metus „puošdamas“ savo kūną tatuiruo-
tėmis, pirsingu, poodiniais implantais 
galvoje, kurie sukuria ragų įspūdį.

iešKo Darbuotojų 
Keliautojų už 2,5 tūKst. 
eurų Per mėnesį

Projekto „World Life Experience“ ieš-
ko 12-os žmonių, kurie turės keliauti po 
visą pasaulį už 2,5 tūkst. eurų mėnesinį 
atlygį, skelbiama organizacijos svetainėje.

„World Life Experience“ atstovai no-
ri surinkti grupę iš šešių vyrų ir šešių 
moterų nuo 20 iki 35-erių metų am-
žiaus. Per metus ši grupė aplankys 40 
valstybių Europoje, Azijoje, Afrikoje ir 
kituose pasaulio regionuose, įskaitant 
tokias šalis kaip Portugalija, Ispanija, 
Austrija, Jungtinė Karalystė, Kinija, In-
dija, Australija, Madagaskaras.

Keliautojai turės rašyti užrašus apie 
savo nuotykius, dėti nuotraukas ir vaizdo 
įrašus „World Life Experience“ svetainė-
je ir socialiniuose tinkluose. Be to, jie tu-
rės bendradarbiauti su vietos socialinėmis 
organizacijomis ir dalyvauti labdaros pro-
jektuose, pavyzdžiui, padėti benamiams.

„World Life Experience“ žada pa-
dengti visas savo darbuotojų išlaidas - 
skrydį, pragyvenimą, draudimą, pramo-
gas. Be to, keliautojams bus skiriamas 
ir poilsio laikas: keturios dviejų savaičių 
pertraukos per metus.

Paraiškos priimamos iki birželio 30 
dienos. Kelionės prasidės rugsėjo vidury-
je. „World Life Experience“ darbuotojai 
turės keliauti po pasaulį visi drauge.

trumPai
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Penktasis Kairėnų vasaros festivalis į pasimatymus su muzika kvies  
birželio-rugsėjo mėnesiais. Septyni skirtingų muzikos žanrų koncertai taps 
gaiviu oro gurkšniu visiems, kurie mėgsta leisti laiką gamtoje ir klausytis 
gyvos muzikos po atviru dangumi. VšĮ „Geros muzikos ekspertai“ ir  
restoranas „Aula“ kvies susitikti vilniečių ir miesto svečių pamėgtoje  
erdvėje, VU botanikos sode Kairėnuose.

Scena

Birželio 1 dieną festivalį pradėjo origina-
liais pasirodymais garsėjantis atlikėjas Vidas 
Bareikis. Atidarymo koncerte skambėjo net  
keletas visiškai naujų - projekto „Auksinis 
balsas“ metu gimusių dainų, taip pat jau puikiai 
publikai pažįstamos dainos - „Trys Kanados“, 
„Bradas Pitas“, „Babkės“ ir kiti kūriniai.

Birželio 25 d. 19 val. į akustinį koncertą kvies atlikėja Alina 

Orlova. Lietuvoje muzikinę karjerą pradėjusi ir Europoje puikiai 

žinoma išskirtinio balso savininkė po ilgos pertraukos grįžta tam, 

kad surengtų meilės ir šilumos kupiną koncertą. Gerai žinomos 

bei naujos Alinos Orlovos dainos skambės atlikėjos talento 

gerbėjams.

Spalvingas Kairėnų vasaros  festivalis 
kvies į muzikinius susitikimus

Antrajame festivalio koncerte 

Birželio 18 d. 19 val. 
šėls grupė „Antikvariniai 

Kašpirovskio dantys“. 

Smagūs scenos išdykėliai 

žada pristatyti naujausias 

dainas iš šiais metais išleisto 

albumo „Problematika“. 

Teatralizuotame pasirodyme 

laukiami ir ankstesnę grupės 

kūrybą pamėgę klausytojai, 

nes publika neišvengiamai 

nukeliaus „Į Venesuelą“ 

ir išgirs istoriją „Apie tai, 

kaip žirafa sumindė kaunietį 

Antaną“.
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Scena

Liepos 9 d. 19 vaL. festivalyje pirmąkart pasirodys 
grupė „Biplan“. Neseniai dvidešimtmečio scenoje sukaktį 
paminėję muzikantai kvies pasileisti plaukus ir patriukš-
mauti su legendiniais tapusiais ir naujausiais „Biplan“ 
hitais, taip pat išgirsti rečiau į grupės repertuarą įtrau-
kiamus kūrinius. Neišsenkanti mėgstamų dainų energija, 
gyvas muzikantų ir publikos bendravimas sodriai užpildys 
jaukią VU botanikos sodo erdvę.

Daugiau nei dešimt metų muzikinę padangę 
spalvinanti grupė „Subtilu-Z“ į susitikimą kvies 
Liepos 20 d. 19 vaL. Grupė, pasakojanti 
neįprastas muzikines istorijas, kurios atkeliauja 
iš įvairiausių pasaulio kraštų, kuriose gausu 
netikėtų siužeto posūkių, o herojais pasakojimų 
metu tampa tiek patys atlikėjai, tiek klausytojai, 
kvies pasiklausyti žinomų melodijų impro-
vizacijų. Tenorinė birbynė, du akordeonai ir 
perkusija - unikalus instrumentų derinys, kurių 
akordais atlikėjai pamalonins kiekvieno apsi-
lankiusiojo ausis.

Rugpjūčio 13 d. 19 vaL. „Tele bim-

bam“ siela Neringa Čereškevičienė kartu 

su žinomiausių muzikantų ir pritariančių 

vokalisčių komanda parengė jaukų 

muzikos vakarą-pokalbį. Puikiai žinomų 

(„Mamos suknelė“, „Rytoj skrisim“, 

„Baltoji varnelė“, „Voras“ ir k t.) bei nau-

jausių autorinių dainų programos, skirtos 

suaugusiesiems, atlikėja kvies pasiklau-

syti visus, augusius ir užaugusius su 

„Tele bim-bam“ dainomis.

Žavingoji atlikėja Rūta Ščiogolevaitė ir pianistas Paulius 

Zdanavičius pakvies praleisti šiltą ketvirtadienio vakarą 

VU botanikos sode klausantis gražiausių pasaulio arijų 

su džiazo elementais. Koncertas, pavadinimu „Bel Canto 

atostogos“, vyks Liepos 27 d. 19 vaL.

Festivalio finaliniame koncerte Rugsėjo 3 d. 
19 vaL. laukiami visi Vaidos Genytės talento 
gerbėjai. Jausmingo ir romantiško balso savinin-
kė kartu su smuiko virtuozu Zbignevu Levickiu 
ir fortepijono meistre Lauryna Lankutyte parengė 
intriguojančią, jausmingą ir energingą koncertinę 
programą, kurioje skambės „Auksinės klasikos ir 
miuziklų dainos“.

Spalvingas Kairėnų vasaros  festivalis 
kvies į muzikinius susitikimus

l Septyni vasaros koncertai - 
septyni gaivaus vasaros vėjo gūsiai, 
kuriais pasimėgauti kviečiami 
vilniečiai ir Vilniaus miesto svečiai. 
VU botanikos sodas - vieta, kurioje 
dera nuostabūs vaizdai, grynas 
oras ir puikiai praleistas laikas su 
šeima, poromis ar pavieniui. Nuo 
birželio iki rugsėjo mėn. žiūrovai 
turi galimybę mėgautis Kairėnų 
dvaro parko žaluma, gražiausiais 
augalais ir medžiais bei geriausių 
Lietuvos atlikėjų koncertais po 
atviru dangumi.
l Renginiai vyks po atviru 
dangumi, esant nepalankioms oro 
sąlygoms, prašome pasirūpinti 
lietpalčiais. 

*Esant lietingam orui,  
koncertai vyks palapinėje po stogu

l Bilietų kaina: 13 Eur, 15 Eur
l Koncerto dieną: 15 Eur, 17 Eur
l Bilietus platina TIKETA ir 3 val. 
iki koncerto pradžios prie įėjimo 
į sodą.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Modelis nuo aštuonių 
Mėnesių

B.Refaeli, kad bus modeliu, žinojo 
jau vaikystėje. Tam įtakos turėjo ir jos 
mama - taip pat modelis Cipi Levin (Tzi-
pi Levine). Nuo mažens B.Refaeli buvo 
pripratusi prie fotoaparatų blyksčių. 
„Man patiko dirbti fotosesijose. Fotogra-
favausi būdama vienų, dvejų, penkerių... 
Nuolat klausdavau mamos, kada vėl bus 
fotosesija. Kai sukako dvylika, man už-
dėjo dantų kabes, todėl kelerius metus 
nesifotografavau, po trejų metų mane 
nuvedė į modelių agentūrą“, - pasakojo 
žinoma manekenė. 

Paklausta, ar mama davė kokių nors 
patarimų, kaip išlikti modelių pasaulyje, 
B.Refaeli sakė, kad anuomet buvo ki-
tokie laikai. „Dabar modeliai labai daug 
keliauja. Vieną dieną aš Prancūzijoje, 
kitą - Milane, o po poros dienų - jau Los 
Andžele. Svarbiausias patarimas, kurį 
man davė mama, buvo mėgautis tuo, ką 
darau. Ji visada mane palaikė, nevertė 
daryti to, ko nenorėjau. Mama ragino 
džiaugtis tokiu gyvenimo būdu, nes ji 
žino, kad retai kuriai merginai nusišyp-
so tokia laimė“, - sakė B.Refaeli. 

sėkMės forMulė

Paprašyta atskleisti savo sėkmės 
formulę, B.Refaeli sako, kad svarbiausia 
išmokti suderinti keletą dalykų. „Man 
pavyksta suderinti sunkų ir kokybišką 
darbą: nevėluoju, neateinu į fotosesiją 
po siautulingo vakarėlio, gerai išsimie-
gu, rimtai žiūriu į darbą. Ir, žinoma, sėk-
mė. Manau, kad ir kas būtum, svarbu, 
kad tave lydėtų sėkmė“, - šypsojosi ži-
noma manekenė. 

Jos gyvenimo moto - būk savimi, 
nes visi kiti jau užimti. „Dažnai žiūrime 
į kitus žmones ir norime būti tokie kaip 
jie, turėti tokias ilgas kojas, tokius ap-
valumus, tokius plaukus ar sėkmę. Bet 
nereikia savęs lyginti su kitais. Manau, 
kad unikaliausias dalykas, ką turime, 
esame mes patys“, - savo gyvenimo 
tiesas dėstė B.Refaeli. 

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Izraelio modelis Bar refaelI (Bar 
refaeli) šį sekmadienį švęs 32-ąjį 
gimtadienį. O kiek mažiau nei po 
pusmečio džiaugsis antrąja atžala. 
Buvusi aktoriaus leonardo Dikaprijo 
(leonardo DiCaprio) mergina  
2015 m. sumainė žiedus su Izraelio 
verslininku adžiu ezra (adi ezra) ,  
o praėjusių metų rugpjūčio 11 d.  
pagimdė dukrelę liv. Ko pora  
laukiasi šį kartą, kol kas neatskleidė. 

laikas šeiMai

Žinomas modelis itin slepia savo as-
meninį gyvenimą. Ir nors „Instagram“ su 
gerbėjais pasidalijo nuotrauka su jau ryš-
kėjančiu pilvuku, savo pirmagimę nuo 
paparacų itin saugo. „Jei jūs svarstote, 
kaip atrodo mano dukrelė, įsivaizduokite 
mane, tik daug mažesnę“, - juokavo B.
Refaeli. Moteris prisipažino, kad šiuo gy-
venimo periodu šeima jai yra svarbiausia, 
todėl, susilaukusi antrojo vaikelio, susto-
ti neketina. „Pati esu kilusi iš didelės šei-
mos, mano mama užaugino keturis vai-
kus. Galbūt daugelis mamų pasakys: „Pa-
bandyk užauginti vieną, o tada jau sakyk“, 
bet aš tikiuosi turėti daug vaikų“, - sakė 
ne kartą viena seksualiausių pasaulio mo-
terų, tituluota manekenė. 

Ji džiaugiasi galinti lengvai suderin-
ti darbą ir asmeninį gyvenimą. „Mano 
darbas yra mano antrasis „aš“. Pagal 
horoskopą esu Dvyniai, todėl prieš ka-
meras esu vienokia, o už jų - visai ki-
tokia. Paprastą dieną dažniausiai būnu 
be makiažo, neaviu aukštakulnių, vel-
kuosi paprastus drabužius. Bet džiau-
giuosi, kad darbas man suteikia galimy-
bę pasipuošti, atrodyti kitaip nei kas-
dienybėje“, - sakė B.Refaeli. Atrodo, 
kad modelis niekada nesibaimino ir dėl 
savo figūros. „Niekada nebuvau podiu-
mo modelis, nes niekada nebuvau itin 
liesa ir aukšta. Buvau seksualus mode-
lis, o tokie ant podiumo nepageidauja-
mi“, - teigė manekenė. 

AŠTRUS ŽVILGSNIS

Manau, kad 
unikaliausias  
dalykas, ką turiMe, 
esaMe Mes patys

DATOS

B.Refaeli: „Dabar laikas šeimai“

n Gimimo data, vieta - 1985 m. 
birželio 4 d. Izraelyje, vėliau persikraustė į JAV
n Šeima - 2015 m. ištekėjo už Izraelio verslininko 
Adžio Ezros (Adi Ezra), 2016 m. rugpjūtį susilaukė 
dukrytės Liv
n Karjera: modelis, aktorė, televizijos laidų vedėja
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Plačiau apie Kanų kino festivalio apdovanojimus - 40 p.

 Kanuose - 
Dianos Kriuger

triumfas

2017 m. birželio 2-8 d.
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BTV 4,8%
TV6 3,7%
TV1 3%
NTV Mir Lietuva 2,2%
TV8 2,2%

PBK 2%
Info TV 1,9%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 0,4%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,5%
TV1 3,2%
TV6 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,7%
Info TV 2,5%

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

LNK 14,3%

TV3 14,3%

LNK 16,9%

TV3 16,8%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 8,6

2 KK2 LNK 7,5

3 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,2

4 TV3 žinios TV3 6,6

5 ŠVIESOFORAS  TV3  6,5

6 TV3 VAKARO ŽINIOS  TV3  6,4

7 NUO... IKI  LNK  5,9

8 LNK ŽINIOS  LNK  5,7

9 LNK VAKARO ŽINIOS  LNK  5,2

10 AUKSINIS PROTAS  LRT  5,0

Duomenys: TNS LT, 2017 m. gegužės 22-28 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos  
rytas TV 5,1%BTV 5,9%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,4%

LRT Televizija 
9,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,6%

Kiti  
kanalai 25,9%

Kiti  
kanalai 22,5%

Dvylika dienų trukusi kino fiesta Kanuose  
baigėsi „auksinių šakelių“ dalybomis.

Pagrindinį 2017-ųjų Kanų kino festivalio apdo-
vanojimą pelnė švedų režisieriaus Rubeno Estlun-
do (Ruben Ostlund) meno pasaulį pašiepianti sa-
tyra „Aikštė“ („The Square“).

Švedų filmas buvo vienas iš 19 kino juostų, 
konkuravusių dėl prestižinio 70-ojo Kanų kino fes-
tivalio apdovanojimo - „Auksinės palmės šakelės“.

Žiuri pirmininkavęs ispanų režisierius Pedras 
Almodovaras (Pedro Almodovar) nugalėtoju pa-
skelbtą filmą apibūdino kaip sodrią šiuolaikinę pa-
saką apie politinio korektiškumo diktatūrą.

Kaip jau tampa įprasta, žiuri sprendimas išsi-
skyrė su filmų kritikų nuomone. Savo favoritais 
šie buvo įvardiję Robino Kampijo (Robin Campillo) 
filmą apie AIDS aktyvistus „120 dūžių per minutę“ 
(„120 Beats per Minute“) ir Andrejaus Zviagince-
vo juostą „Nemeilė“ („Loveless“). Tačiau R.Kam-
pijo juosta pelnė antrąją vietą ir festivalio „Didįjį 
prizą“ (Grand Prix), o A. Zviagincevo darbas buvo 
įvertintas trečiąja vieta ir Žiuri prizu (Prix du Jury).

Eltos inf.

Kanuose įvardyti geriausi kino  kūrėjai

Pagrindinis apdovanojimas - režisieriaus 
Rubeno Estlundo (Ruben Ostlund) filmui 
„Aikštė“ („Square“)

Geriausia aktorė Diana Kriuger 
(Diane Kruger) su režisieriumi 

Fatihu Akinu (Fatih Akin)

Žiuri pirmininkas režisierius Pedras 
Almodovaras (Pedro Almodovar) su komisijos 
nare aktore Fen Bingbing (Fan Bingbing)

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3%

laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2
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n Geriausia aktore už vaidmenį režisieriaus 
Fatiho Akino (Fatih Akin) juostoje „Iš niekur“  
(„In the Fade“) žiuri pripažino vokiečių aktorę  
Dianą Kriuger (Diane Kruger)
n Geriausio aktoriaus apdovanojimas atiteko 
Džoakinui Fyniksui (Joaquin Phoenix) už vaidmenį 
Lin Ramzi (Lynne Ramsay) filme „Iš tiesų tavęs 
niekuomet čia nebuvo“ („You Were Never Really Here“)
n Filmas „Iš tiesų tavęs niekuomet čia nebuvo“ 
taip pat buvo įvertintas už geriausią scenarijų -  
tiesa, šį apdovanojimą jis pasidalijo su Jorgoso 
Lantimoso (Yorgos Lanthimos) juosta „Šventojo 
elnio nužudymas“ („The Killing of a Sacred Deer“)
n Geriausios režisierės vardas atiteko Sofijai 
Kopolai (Sofia Coppola) už filmą „Sužavėtieji“ 
(„The Beguiled“)
n Specialusis 70-ojo Kanų kino festivalio garbės prizas 
skirtas aktorei Nikolei Kidman (Nicole Kidman)

Geriausieji

Kanuose įvardyti geriausi kino  kūrėjai

Festivalio šeimininkė ir vedėja  
Monika Beluči (Monica Bellucci)

EPA-Eltos nuotr.

Geriausias aktorius - Džoakinas Fyniksas 
(Joaquin Phoenix)

 Robino Kampijo (Robin Campillo) 
filmas pelnė antrąją vietą

Andrejaus Zviagincevo 
„Nemeilė“ įvertinta Žiuri prizu

Geriausia režisiere paskelbta  
Sofija Kopola (Sofia Coppola)
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 2.05   „Džeikas, Storulis 
           ir šuo“

 16.50  „Likimo melodija“ 21.00  Duokim garo! 19.35  KK2 penktadienis 19.30   „Krudžiai“

 TV8
 6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animaci-
ja. 10.10 Komedija „Taika, meilė ir nesusipra-
timas“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Atsitikti-
nės sužadėtuvės“ (N-7). 22.40 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 0.40 „Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.25 Beatos 
virtuvė. 12.15 Dviračio šou. 12.50 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.20 24 valandos (N-7). 
14.05 Nuo... Iki. 15.00 Dviračio šou. 15.30 
KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dokumentinis f. „Sabrina 
renkasi džihadą“ (N-7). 21.30 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „O mūsų kieme“. 
15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 17.55 Lauk manęs. 
18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietu-
vos laikas. 21.00 Jumorina. Sočis. 22.50 Vakaras 
su Urgantu. 23.30 „Kova su šešėliu 2. Revanšas“. 
2.05 „Barchanovas ir jo asmens sargybinis“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Tiesioginis eteris. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Žinios. 11.55 „Tėvas Matvejus“. 14.55 
„Ne pora“. 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Slenksčiai“. 1.05 „Pusė kara-
lystės už meilę“. 2.45 „Tylos įžadas“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Vrumizas“. 7.15 „Turistai“. 
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.30 Gyva tema. 12.30 
Žiūrėti visiems! 13.45 „Kardas“. 17.30 Tinka-
ma priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisap-
navo. 0.10 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Ap-
žvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų 
karai 6“. 18.30 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 
„Pakrantės apsauga 2“. 23.30 NTV-matymas. 
Vadimo Gluskero filmas. „Pasaulio užkuli-
siai. Slaptos draugijos“. 0.25 Mes ir mokslas. 
Mokslas ir mes. 1.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 7.55 A.Gargas 
tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Naminukai. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.50 Panorama. 12.05, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Polonijos po-
kalbis. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.05 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Akvariumas, arba šnipo vienatvė“. 16.40 
Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 1.20 Valstybės interesai. 19.25 
Buvo, nepraėjo. 19.55 „Pagalbos signalas“. 20.25 
Laisvasis ekranas. 20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 
„Yra proga“. 1.50 Turistinė kelionė. 

 TV1000
8.10 „Naujausias testamentas“. 10.20 „Prarasta 
upė“. 12.10 „Pavojingi žaidimai“. 14.05 „Pražū-
tingas rūkas“. 16.30 „Pasimatymas“. 18.05 „Ro-
binas Hudas. Vyrai su triko“. 20.10 „Pasmerkti 
sužadėtiniai“. 22.05 „Marija Antuanetė“. 0.20 
„Naktinis traukinys į Lisaboną“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Aukso karštinė. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05, 1.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima 
iš miško. 20.30 Kaip tai veikia? 21.00, 2.50 Vyro 
nuotykiai Sibire. 22.00, 3.40 Novatoriai. 23.00, 4.30 
Kas dedasi Žemėje? 1.55 Kelionė traukiniu. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 16.00, 22.00, 3.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 23.00, 4.00 1959 m. Airstream Globester. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

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

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

12.00 „Bailus voveriukas“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

„Pamilti vėl“  
(N-7).

16.30 TV serialas 
„Kerštas ir meilė“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 Animacinis f. 

„Krudžiai“.
21.20 Veiksmo f. 

„Iksmenai“ (N-7).
23.30 Komedija 

„Auklė pagal  
iškvietimą“  
(N-7).

1.20 Siaubo f. 
„Šėtono belaukiant“ 
(S).

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

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

11.40 24 valandos 
(N-7).

12.40 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.35 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Viską prisiminti“ 
(N-14).

23.20 Siaubo trileris 
„Veidrodžiai“ (S).

1.30 Veiksmo f. 
„Misija 
„Neįmanoma“ 3“ 
(N-7).

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

Reksas 14“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 

Tiesiogiai iš Tauragės.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Premjera. Komedija 

„Makalynė, arba 
Visu greičiu pirmyn“ 
(N-14).

0.50 Trumposios žinios.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

7.40 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

10.30 „Savas žmogus“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

imtynės (N-7).
21.35 Veiksmo trileris 

„Tamsos angelas“ 
(N-14).

23.25 Veiksmo f. 
„Amerikos  
kikboksininkas“ 
(N-14).

1.15 „Okupuoti“ 
(N-14).

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

2.50 Veiksmo trileris 
„Tamsos angelas“ 
(N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Šiandien kimba.
8.20 „Visatos stebuklai“.
9.20 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Trileris 

„Neišvengiama“ 
(N-14).

1.10 Fantastinis 
veiksmo f.  
„Invazijos diena“ 
(N-14).

3.00 Trileris 
„Neišvengiama“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

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

Grupė „The Station“.
13.20 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 3“ 
(N-7).

19.55 „Kremerata Baltica“ 
20-mečiui ir Gidono 
Kremerio 70-mečiui.

21.45 Drama „Dabar 
tavo eilė“ (N-7).

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT Kultūros 

akademija.
0.45 Anapus čia ir dabar.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.

 18.15   „Veisenzė. Berlyno 
           meilės istorija 3“
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birželio 2 d.

 23.30   Celine Dion
             koncertas

 19.00  „Pėdsakai“ 10.00   Būk mano meile!

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Kas namie 

šeimininkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.00 „Tomas ir Džeris“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Žudymo 
mašina“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Kriminalinė drama 
„Didesni purslai“ 
(N-14).

1.25 „Kas namie 
šeimininkas?“

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Nuo amato 
iki verslo.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Naujakuriai“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

„Ir čia priėjo Poli“ 
(N-7).

0.20 Kriminalinis
trileris  
„Karo dievas“ 
(N-14).

2.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

10.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

11.35 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.05 „Karališkosios 
paslaptys“.

12.35 Animacinė nuotykių 
komedija „Išdykęs 
varniukas“.

14.05 Pinigai iš nieko.
15.05 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

16.05 Mistinė romantinė 
drama „Iliuzionistas“ 
(N-7).

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Naujas veidas 

(N-7).
21.00 „Manekenė“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
23.30 Celine Dion 

koncertas  
„Une Seule Fois“. 
2013 m.

 AnimAl PlAnet
6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Daktarė 
Dy. 9.10, 14.40, 22.55, 3.25 Neištirtos salos. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Majamio gyvūnų policija. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Mirtinos salos. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Afrikos tankmėje. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 žaidimas. Šian-
dien. 9.10 „Penktasis kėlinys“. 9.50 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. Vakar. 11.40 „NBA 
Action“. 12.10 KOK World series. Moldova. 2 d. 
13.40 „Penktasis kėlinys“. 14.20 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Didžioji Britanija. 5 etapas. 16.20 
„NBA Action“. 16.50 NBA krepšinio lyga. Finalas.
1 žaidimas. Šiandien. 19.00 „Penktasis kėlinys“.
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 36 
turas. Vakar. 19.50 „Hunt the wolf 2017“. Laida apie 
keturračių sportą. 20.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 35 laida. Premjera. 20.30 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 21.00 „Penktasis kė-
linys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
36 turas. Vakar. 21.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 23.30 KOK World series. 
Moldova. 3 d. 1.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Sankt Peterburgo „Zenit“ - Krasnodaro „Krasnodar“. 
5.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis.  

 ViASAt SPort BAltic
6.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - 
„Juventus“. 8.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Monaco“. 9.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Atletico“. 11.40 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Real“. 
13.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
Treniruotė. Tiesioginė transliacija. 14.20 Futbo-
las. Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ - „Chel-
sea“. 16.15 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. 
„Eintracht“ - „Borussia“. 18.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 18.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. Spaudos konferencija. 
Tiesioginė transliacija. 19.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. Spaudos konferencija. 
Tiesioginė transliacija. 20.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. Treniruotė. Tiesiogi-
nė transliacija. 21.30 Smiginis. Pasaulio taurė. 
Antroji diena. Tiesioginė transliacija. 1.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Italija - Latvija. 
3.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 4.00 Futbo-
las. Anglijos premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija - Čekija. 

 euroSPort
6.30, 12.00, 22.35, 0.35, 2.30 Tenisas. Prancū-
zijos atvirasis čempionatas. 11.30, 22.00, 2.00 
Teniso apžvalga. 22.25, 0.25 Sporto naujienos. 

„AtSitiKtinĖS SuŽADĖtuVĖS“
Romantinė dRama. JAV. 2016.
Režisierė: Letia Clouston.
Vaidina: Lexi Giovagnoli, Brant Daugherty, Lexi Atkins.

Klarisa nuo vaikystės svajojo apie dievišką aktorės karjerą, tačiau ne vis
kas susiklostė kaip pasakoje. Visgi viena keistu kampu padaryta nuot
rauka su įžymybe Česu priverčia žiniasklaidą galvoti, kad juos sieja ne 
tik profesiniai ryšiai. Grįžusi į gimtajame miestelyje vyksiančias draugės 
vestuves Klarisa iškart sulaukia bičiulių klausimų.

tV8
21.00

rekomenduoja

„iKSmenAi“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Patrick Stewart, Ian McKellen.

Iksmenai  žmonės, turintys ne
paprastų galių. Vieni mato ateitį ir 
skaito mintis, kiti gali sukelti gaisrą 
ar audrą, treti vaikšto kiauriai sie
nas. Paprasti mirtingieji bijo mu
tantų. Vyriausybė juos persekioja.

„VeiDroDŽiAi“
siaubo tRileRis. JAV, Vokietija. 
2008.
Režisierius: Alexandre Aja.
Vaidina: Kiefer Sutherland, 
Paula Patton, Cameron Boyce.

Buvęs policininkas Benas Karso
nas paskiriamas saugoti kadai
se garsios Niujorko universalinės 
parduotuvės griuvėsių. Netrukus 
Beno šeimos gerovei iškyla rim
tas pavojus.

„ir ČiA PriĖJo Poli“
komedija. JAV. 2004.
Režisierius: John Hamburg.
Vaidina: Philip Seymour Hoffman, 
Ben Stiller, Jennifer Aniston.

Rubenas  permainų nemėgstantis 
draudimo agentas. Pirmąją medaus 
mėnesio dieną žmona jį išduoda. 
Vyrukas sugniuždytas grįžta namo. 
Viename vakarėlyje sutinka Poli, ku
rią jis pastarąjį kartą matė 7 klasėje.

tV3
21.20

tV6
22.30

lnK
23.20
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „Nindžago. Spinjitzu 

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

Fu Panda“ (N-7).
8.55 „Kobra 11“ (N-7).
9.55 Vasaros gidas.
10.25 Svajonių ūkis.
10.55 Olimpinė diena 2017. 

Tiesioginė transliacija.
11.00 Filmas šeimai „Aukso 

sergėtojas“ (N-7).
13.00 Olimpinė diena 2017. 

Tiesioginė transliacija.
13.05 Fantastinis trileris 

„Drakonų kova. 
Evoliucija“ (N-7).

14.45 Olimpinė diena 2017. 
Tiesioginė transliacija.

14.50 Nuotykių komedija 
„Urmu pigiau 2“ (N-7).

16.45 Olimpinė diena 2017. 
Tiesioginė transliacija.

16.50 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Olimpinė diena 2017.
21.00 Kriminalinė drama 

„Universalioji korta“ 
(N-14).

22.50 Mistinė drama „Džo 
Bleko viešnagė“ (N-7).

6.30 Animacinis f. „Zigis 
ir Ryklys“.

6.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

7.20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 Animacinis f. 

„Vinetunai. Sidabro 
ežero legenda“.

11.45 Premjera. Filmas 
šeimai „Stebuklinga 
dovanėlė“.

13.35 Parodijų komedija 
„Superherojus!“ (N-7).

15.20 Pričiupom! (N-7).
16.20 Komedija 

„Pabaisa“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Medžioklės sezonas 
atidarytas“.

21.10 Veiksmo komedija 
„Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo 
obels“ (N-7).

23.15 Komedija „Nakties 
šešėliai“ (N-14).

1.25 Veiksmo trileris „Viską 
prisiminti“ (N-14).

6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 2“.
7.25 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumenti-

ka. „Varovas. Didžioji 
dramblio kelionė“.

13.05 Pasaulio dokumenti-
ka. „Susipažinkite su 
mano briede“.

14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. Sportas. 
21.00 TV šou „60 akimirkų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija „Varom į 

kalėjimą“ (N-14).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 „Greiti ir įsiutę 3. Tokijo 

lenktynės“ (N-14).

 22.45  „Varom į 
  kalėjimą“

 14.50  „Urmu pigiau 2“

ŠeŠtadienis

„DIDŽIOSIOS MOTUŠĖS NAMAI. OBUOLYS NUO OBELS“
Veiksmo komedija. JAV. 2011.
Režisierius: John Whitesell.
Vaidina: Martin Lawrence, Brandon T.Jackson, Jessica Lucas.

FTB agentas Malkolmas tampa žudynių mergaičių meno mokykloje 
liudininku ir suvokia, kad privalo nedelsiant rasti ir nubausti žudiką. Į 
pagalbą jis pasitelkia savo septyniolikmetį posūnį Trentą. Kiekviena-
me žingsnyje bijodami būti demaskuoti, agentai sparčiai iriasi pirmyn.

rekomenduoja

„UNIVERSALIOJI KORTA“
kriminalinė drama. JAV. 2015.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Jason Statham, 
Michael Angarano, 
Dominik Garcia-Lorido.

Nikas Vaildas - azartiškas lošėjas, 
niekaip negalintis atsikratyti sa-
vo priklausomybės. Vyrukas dirba 
apsauginiu ir imasi visokių keistų 
darbų, kad tik būtų arčiau savo aist-
ros. Kartą Nikas sulaukia pagalbos 
prašymo iš savo bičiulės Holės. Mė-
lynių nusėta mergina papasakoja, 
kad ją vakar sumušė trys vyrai.

„MIŠKO LAUKYMĖ“
romantinė komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Stephen
W.Bridgewater.
Vaidina: Leah Pipes, Rick 
Malambri, Lindsay Wagner.

Diana vis dar dirba su buvusiu 
vaikinu - prodiusuoja jo laidą. Ji 
mestų šį darbą ir visą dėmesį skirtų 
sėkmingai kuriamam tinklaraščiui, 
tačiau neturi tam pinigų. Kartą va-
žiuodama į prabangų viešbutį ji 
per audrą padaro avariją ir apsistoja 
provincijos užeigoje. Ten ji susipa-
žįsta su šeimininkės sūnumi Endžiu.

„LAUKINĖS AISTROS“
trileris. JAV. 1998.
Režisierius: John McNaughton.
Vaidina: Kevin Bacon, 
Matt Dillon, Neve Campbell.

Vienos pietų Floridos mokyklos 
vadovas kaltinamas moksleivės iš-
prievartavimu. Iš pradžių dauguma 
mano, kad tai tėra prasimanymas, 
tačiau kai policiją pasiekia dar vie-
nos merginos pranešimas apie lyti-
nį nusikaltimą, vyro padėtis tampa 
beviltiška. Kieno pusėje tiesa?

TV3
21.00

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai pa-
truliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių 
klubas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 
Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 15.55 „Kurt Sejitas 
ir Šura“ (N-7). 17.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
18.05 „Tėvas Braunas“ (N-7). 19.05 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė komedija „Miško 
laukymė“ (N-7). 22.45 Romantinė drama „Atsi-
tiktinės sužadėtuvės“ (N-7). 0.25 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 1.30 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 
(N-7). 17.30 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis 
f. „Sabrina renkasi džihadą“ (N-7). 20.00 Auto-
pilotas. 20.30 Nuo... Iki. 21.25 Pasivaikščioji-
mai. VDU karta. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 
Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 
valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 3.40 Valanda 
su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.35 Grok myli-
mas, akordeone! 7.10 Vaikų klubas. „Juokingi 
kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.20, 10.05 Vaikų 
klubas. „Vrumizas“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idea lus remontas. 
10.20 Skanėstas. 11.25 „Maša ir Lokys“. 11.55 
„Tarybų šalis. Pamiršti vadai“. 14.00 Jumorina. 
Sočis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.05 Autorius 
užveda. 17.10 Vienas prie vieno. 20.00 Laikas. 
20.20 Pasverti ir laimingi 5. 22.25 „Tai susiję su 
kiekvienu“. 23.25 „14+“. 1.15 EURONEWS.   

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
Penki prieš vieną. 11.40 Juoktis leidžiama. 14.20 
„Tikėjimo galia“. 18.00 Šeštadienio vakaras. 
21.00 „Niekam nesakyk“. 0.55 „Nakties įvykis“. 

 REN
8.40 Kviestinė vakarienė. 13.10 Pažink mūsiškius. 
13.30 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.25 Mintransas. 
15.10 Sąžiningas remontas. 15.50 Pati naudingiau-
sia programa. 16.45 „Pėdsekiai“. 19.05 Prajuokink 
komiką. 20.00 „Įslaptinti sąrašai. 7 lemtingos klai-
dos, už kurias mes sumokame“. 21.55 „Žiniuonis 2.“ 

TV8
21.00

LNK
21.10

BTV
23.40

 19.30   „Medžioklės
sezonas atidarytas“
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

10.35 „BBC dokumentika. 
Liūčių sezono  
belaukiant“.

11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
14.00 TV serialas 

„Žiniuonis“ (N-7).
15.05 TV serialas 

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

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

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

19.30 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Padangių riteriai“ 
(N-14).

23.40 Trileris „Laukinės 
aistros“ (N-14).

1.45 TV serialas 
„Okupuoti“ (N-14).

3.25 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

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

kraštą.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „Sparnuočių gyve-

nimas. Rūpinimasis 
kiaušiniais“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).
18.00 Žinios. Kitoks 

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

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

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

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
2.55 „Sparnuočių gyve-

nimas. Rūpinimasis 
kiaušiniais“.

3.45 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

6.05 Duokim garo!
8.00 Krikščionio žodis.
8.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas.
8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.05 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis. 
12.30 „Muškietininkai 3“.
13.30 „Jaunasis Montal-

banas 1“ (N-7).
15.30 Kultmisijos.
16.15 Vaidybinis f. „Pau-

lavos respublika“.
17.15 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016. 
18.05 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Choro 
„Brevis“ ir jo draugų 
koncertas. 

18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Kauno moksleivių 

dainų šventė „Šaly 
kelio Jovaras stovėjo“. 

22.00 Karinė drama „Sta-
lingradas. Šunsnukiai, 
jūs norite gyventi 
amžinai? N-7).

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Hemsley ir Hemsley. 

Skanu ir sveika.
12.25 Gardžiausi 

Merės Berės  
patiekalai.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

14.10 „Pasisvėrę 
ir laimingi“.

15.10 „Senjora“ (N-7).
16.55 „Akloji“.
17.55 „Būrėja“.
19.00 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Diktė. 
Aistros ir pančiai“ 
(N-14).

22.50 „Begėdis“ (N-14).
24.00 Kriminalinė drama 

„Didesni purslai“ 
(N-14).

2.20 „Brokenvudo 
paslaptys. Žudymo 
mašina“ (N-14).

3.55 „Pasisvėrę 
ir laimingi“.

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

kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Avarijų TV (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

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

krepšinio lygos 
finalo serijos rung-
tynės. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.35 UEFA Čempionų 

lygos finalas. 
„Juventus“ -  
„Real Madrid CF“. 
Tiesioginė  
transliacija.

24.00 Veiksmo komedija 
„Mačetė“ (S).

1.55 Komedija „Ir čia 
priėjo Poli“ (N-7).

3.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Manekenė“ 

(N-7).
12.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
13.00 Naujas veidas 

(N-7).
13.30 Animacinė 

nuotykių  
komedija „Mėnulio 
užkariautojai“.

15.15 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.20 „Minutė 
po minutės“  
(N-7).

17.20 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.20 Šeimos vakaras. 
„Kalakutai:  
atgal į ateitį“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

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

23.20 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

23.50 „Prakeiktas 
metas“ (N-14).

0.50 „Beribis 
pasaulis“  
(N-14).

 12.30   „Muškietininkai 3“ 19.00   „Leningradas.
   Pokario gatvės“

 10.05  „Džekas Hana
  kviečia į gamtą“

 18.20   „Kalakutai: 
   atgal į ateitį“

 22.50   „Begėdis“

TV PROGRAMAbirželio 3 d.

 NTV Mir
6.55 „Olegas Lundstremas. Gyvenimas džiazo 
stiliumi“. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 
Apžiūra. 8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 
Protingas namas. 10.25 Pagrindinis kelias. 
11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto 
klausimas. 13.05 Dvigubi standartai. Čia jums 
ne ten! 14.05 Rusiškas grožis. 15.00 „Much-
taras. Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą. 17.00 
Milijono verta paslaptis. 19.00 Centrinė televi-
zija. 20.00 Tu - šaunuolis! 22.30 Tu nepatikėsi! 
23.30 „Įniršis“. 3.25 „Tarptautinė pjūklorama“ 
su T.Keosajanu. 4.15 „Mangustas 2“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.10 Poloni-
jos pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 
„Tėvas Mateušas“. 14.05 Ir gėriui ir blogiui“. 
15.05, 0.20 O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa 
laužo taisykles. 16.30 Erdvės knyga. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip 
meilė“. 19.55, 6.15 Draugas specialiosioms 
užduotims. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. Katalikų redakcijos laida. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.45 „Naktys ir dienos“. 22.55, 4.50 
„Prieplauka“. 1.50 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
8.25 „Marija Antuanetė“. 10.55 „Naktinis trauki-
nys į Lisaboną“. 13.15 „Pasmerkti sužadėtiniai“. 
15.15 „Divergentė“. 18.05 „Pabudimas“. 20.10 
„Ištikimasis sodininkas“. 22.30 „Naujienų me-
džiotojas“. 0.45 „Nužudyk mane švelniai“.  

 DiscoVery 
7.25 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10, 18.10 Alias-
ka. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Turto gelbėtojai. 13.35 Mirtinas laimikis. 16.20 
Brangenybių paieškos. 17.15 Aukso karštinė. 
19.05 Jukono vyrai. 20.00 Kelionė traukiniu 
Australijoje. 21.00 Paskutinis Gajaus Martino 
skrydis bombonešiu Vulkanas. 22.00 Supervilki-
kai. 23.00 Pragaro kelias Rusijoje. 24.00 Išlikimo 
žaidimai. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbu-
čių verslas. 11.00, 19.00 Namai ant ratų. 12.00, 
18.00 Kelionė automobiliu. 17.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 20.00 Varžovai kelyje. 21.00 Pavo-
jingi lėktuvai. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 
Įkaušęs keliautojas. 24.00 Didelės virtuvės.  

 aNiMal PlaNeT
6.36 Šimpanzė. 7.25 Gyvūnų gelbėjimas. 8.15, 
18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
9.10 Šių laikų daktaras Dolitlis. 10.05 Liūtė 
karalienė. 11.00 Laukiniai gyvūnai. 11.55 Ma-
jamio gyvūnų policija. 12.50 Neištirtos salos. 
15.35, 0.45 Daktarė Dy. 19.15 Afrikos tankmėje. 
20.10 Dr.Džefas. 21.05 Šuns gelbėjimo misija. 
22.55 Akvariumų verslas. 5.49 Upių pabaisos. 

 sPorT1
8.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 36 turas. 9.20 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 34 laida. 9.50 
„Hunt the wolf 2017“. Laida apie keturračių spor-
tą. 10.00 Čempionai Lt. Graplingas. Klaipėda. 
2 d. 10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 35 laida. Vakar. 11.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. Vakar. 12.40 KOK 
World series. Vilnius. 1 d. 15.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Pirmas žaidimas. 17.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Ketvirtadienio pusfina-
lis. 19.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Pusfinalis. 21.00 Tiesiogiai. Lengvoji 
atletika. Pasaulio taurė. Brazilija. 22.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. Šiandien. 
0.30 NBA krepšinio lyga. Rytų konferencijos fi-
nalas. Bostono „Celtics“ - Klivlando „Cavaliers“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Pasaulio taurė. Pirmoji diena. 
10.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Švedija - Latvija. 12.30 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - JAV. 14.30 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 15.00 Smiginis. Pasaulio 
taurė. Trečioji diena. Tiesioginė transliaci-
ja. 19.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
2016-2017 m. sezono įvarčiai. 20.00 Futbo-
las. Anglijos premier lygos žurnalas. 20.30 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
21.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. Laida 
prieš rungtynes. Tiesioginė transliacija. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - 
„Real“. Tiesioginė transliacija. 0.10 Smiginis. 
Pasaulio taurė. Trečioji diena. 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija - 
Prancūzija. 

 eurosPorT
6.30, 12.00, 22.35, 1.30, 2.30 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 11.30, 
22.00, 2.00 Teniso apžvalga. 22.25, 23.55 
Sporto naujienos. 23.30 Motosportas. FIA 
Europos ralio varžybos Graikijoje. 24.00 Jo-
jimas. Athina Onassis pasirodymas Sen Tro-
peze, Prancūzija. 

 15.00   Ledo kelias
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.35   Sveikinimai  19.30   Durys atsidaro 21.00    „Šulinkasio duktė“

 

 19.30    Teleloto 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Vasaros gidas. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 
Valgyk ir lieknėk. 14.30 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 18.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
19.00 Sveikatos medis. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama 
„Kai skrieja kibirkštėlės“ (N-7). 22.50 Romantinė 
komedija „Miško laukymė“ (N-7). 0.30 „Kurt Se-
jitas ir Šura“ (N-7). 1.30 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.30 KK2 
(N-7). 10.30 Brydės. 11.00 Dviračio šou. 12.00 
Valanda su Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 
valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 
Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 
21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba
(N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ 
savaitė. 24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios 
rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.25 Ne 
vienas kelyje. 2.00 KK2 (N-7).

 PBK
5.55, 1.50 EURONEWS. 6.20, 9.00, 11.00 
Naujienos. 6.30 Sargybinis. 6.55 Vaikų klu-
bas. 7.35 Kontrolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 
9.15 Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 
10.25 Fazenda. 11.25 Sąmokslo teorija. 12.25 
„Popsas“. 14.40 Aplink juoką. 16.30 Šventinis 
koncertas skirtas vaikų gynimo dienai. 18.35 
Kas nori tapti milijonieriumi? 19.40 Visų ge-
riausias! 21.20 Šiandien vakare. 23.00 „Mažas 
didelio sekso gigantas“. 0.25 Laikas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20, 
11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai. 13.00, 14.20 „Keturi 
vasaros laikai“. 22.00 Sekmadienio vakaras 
su V.Solovjovu. 24.00 Šalies budėtojas. 0.55 
„Antplūdis“. 

 Ren
 9.45 Prajuokink komiką. 10.35-20.50 „Jūrų vel-
niai 2“. 0.05 „Druska“. Muzikinis Zacharo Prile-
pino šou. „312 miestas“. 1.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebu-
klai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Vartotojų 
priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 
„Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė 
Rusija. 17.05 Tyrimą atliko. 18.00 Naujos rusiš-
kos sensacijos. 19.00 Savaitės apžvalga. 20.20 
Žvaigždės susiėjo. 22.05 „Du su pistoletais“. 
24.00 „Žaidimas“. 3.55 „Jolka. Solinis koncertas“. 

 TV PolonIa
6.55 „Generolo Pankratovo duktė“. 8.30 Gimi-
nės saga. 9.10 „Tamara“. 9.35 Laida iš salų. 
9.55 Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25 Lenkija 
su Miodeku. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 11.15 Petersburskio mu-
zikos šou. 11.50 „Sagalio paslaptis“. 13.00 
Šv.Mišios. 15.20 Turistinė kelionė. 15.40 „Ge-
nerolo Pankratovo duktė“. 17.30 „Šeimynėlė.
pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 20.40, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Raganos“. 
22.40 O! Lenkiški kūriniai. 23.30, 5.20 Prieš 
filmą. 23.40, 5.25 „Naktinė pamaina“. 0.45, 6.30 
Po filmo. 1.10 „Šeimynėlė.pl“ - filmo plano 
paslaptys. 1.30 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
8.30 „Pelėdų karalystės sargai“. 10.30 „Ištikima-
sis sodininkas“. 13.15 „Insurgentė“. 15.45 „Bal-
tas dievas“. 18.10 „Iracionalus žmogus“. 20.10 
„Rimtas žmogus“. 22.15 „Riterio žvaigždė“. 0.45 
„Tamsusis slėnis“. 2.50 „Prarasta upė“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Super-
vilkikai. 10.55 Brangenybių paieškos. 11.50, 22.00, 
24.00, 3.40, 5.20 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 
Likviduotojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 
16.20 Akropolio istorija. 17.15 Robotų kovos. 18.10 
Svajonių automobiliai. 19.05 Gelbėjimo operacija 
Evereste. 20.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš miško. 23.00, 
4.30 Kuperio brangenybės. 1.00 B.Grilsas. Sala. 

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00, 18.00 1959 
m. Airstream Globester. 12.00, 20.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 13.00 Statybos Alias-
koje. 15.00, 23.00 Aliaska. 16.00 Būsto remontas. 
17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 21.00, 5.00 Muzie-
jų paslaptys. 22.00, 2.00 Pavojingi lėktuvai. 24.00, 
4.00 Nežinoma ekspedicija. 1.00 Žvejyba Majamyje. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis 

nuotykių f. 
„Sparnuotasis 
desantas“ (N-7).

12.30 Drama 
„Paveldėtojai“ 
(N-14).

14.50 Komedija 
„Auklė 2“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Viena šeima - 

viena širdim! 
Lietuva, šeimų  
šventės koncertas, 
2017.

21.00 Veiksmo trileris 
„Transporteris“ 
(N-7).

22.50 Komedija 
„Viešbutis „Didysis 
Budapeštas“  
(N-14).

0.50 Kriminalinė drama 
„Universalioji korta“ 
(N-14).

6.30 Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Saugokis meškinų“.
10.05 Nuotykių f. 

„Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga“.

11.50 Nuotykių f. „Vėl 
septyniolikos“ (N-7).

13.55 Komedija „Bukas ir 
bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą“ (N-7).

15.40 Pričiupom! (N-7).
16.40 Veiksmo f. „Asteroi-

das. Lemia mas 
susidūrimas“ (N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Teleloto.
20.35 Fantastinis nuotykių f.

„Titanų įniršis“ (N-7).
22.30 Veiksmo trileris 

„Melo pinklės“ (N-14).
1.00 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo 
obels“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

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

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 „Brolių Grimų pasa -

kos“. „Skaistaveidė“.
11.00 „Šunų ABC 2“.
11.50 „Planeta Žemė 2. 

Dienoraščiai“.
12.50 „Paslaptingas balta uo-

degio elnio gyvenimas“.
13.45 „Puaro 13“. „Heraklio 

žygiai“ (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“.
18.00 Laisvės vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Romantinė drama 

„Šulinkasio duktė“ 
(N-7).

22.50 Trumposios žinios.
22.55 „Stalingradas. Šuns-

nukiai, jūs norite 
gyventi amžinai? (N-7).

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionato IV 
 etapas. Rokiškis.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Baltijos galiūnų 

čempionato finalas. 
Sidabravas.

10.05 TV serialas „Džekas 
Hana kviečia į 
gamtą“.

10.35 „BBC dokumentika. 
Liūčių sezono  
belaukiant“.

11.50 Herbas arba skaičius.
13.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
13.35 Sveikinimai.
16.10 Kas žudikas? 

Baudžiamosios bylos 
(N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.40 Veiksmo komedija 
„Beverli Hilso  
policininkas 3“ 
(N-7).

23.50 Premjera. „Akloji 
zona“ (N-14).

1.45 Veiksmo f.  „Padan-
gių riteriai“ (N-14).

3.25 Trileris „Laukinės 
aistros“ (N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio 

chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai (N-7).
18.00 Žinios. 
18.00 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Taip toli ir taip arti“ 

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

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. 
23.00 „Baltoji strėlė“ 

(N-7).
1.10 Auksinė daina.
2.50 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
4.20 „Visatos stebuklai“.
5.10 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).
6.00 „Gamtos magija“.
6.15 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai.
6.55 ARTi.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Moksleivių kūrinių kon -

kursas „Mano nata“.
12.00 Šventadienio mintys.
12.30 Mažesnieji broliai. 
13.00 Sekminių šv.Mišios 

iš Vilniaus Kalvarijų. 
Tiesioginė transliacija.

14.45 „Pirmosios lietuviš-
kos knygos akibrokš-
tas. Reformacijos 
katekizmų žinia“.

15.30 „Kengyras. 40 laisvės 
dienų“. „Gulago 
belaisviai“.

16.50 „Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 3“ (N-7).

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Amerikos italai“. 

„Ištikimi amerikiečiai 
(1930-1945)“.

21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE.
23.15 ARTi.

 9.00   Šiandien kimba

laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 47

birželio 4 d.

 15.55  „Bitė Maja“ 14.00  Bjauriausi darbai
     pasaulyje

 7.45   Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
6.36 Šimpanzė. 7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 8.15 Liūtė karalienė. 9.10 
Laukiniai gyvūnai. 10.05 Šunų gelbėtojai. 11.00 
Afrikos tankmėje. 11.55 Majamio gyvūnų poli-
cija. 12.50, 0.45 Neištirtos salos. 15.35 Daktarė 
Dy. 18.20, 22.00 Mirtinos salos. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas. 5.49 
Upių pabaisos. 

 SPort1
7.00 Lengvosios atletikos pasaulio taurė. Japo-
nija. 1 etapas. 10.40 NBA krepšinio lyga. Fina-
las. Pirmas žaidimas. 12.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. Vakar. 14.40 Pasaulio 
spidvėjaus čempionatas. Latvija. 17.40 Lengvoji 
atletika. Pasaulio taurė. Brazilija. Vakar. 19.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Pusfinalis. 21.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Pirmas žaidimas. 23.40 KOK World series. Vil-
nius. 2 d. 1.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Belgija. 4 etapas. 2.50 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi savaitės momentai. 3.00 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Antras žaidimas. 
5.40 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
6.10 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 36 turas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juven-
tus“ - „Real“. 9.15 Boksas. 10.35 Motosportas. 
Italijos MotoGP apšilimas. Tiesioginė translia-
cija. 11.15 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 11.45 
Motosportas. Italijos MotoGP Moto3 lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 13.10 Motosportas. 
Italijos MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 14.50 Motosportas. Italijos MotoGP 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.10 Smigi-
nis. Pasaulio taurė. Ketvirtoji diena. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Latvija - JAV. 21.00 Smiginis. Pasaulio 
taurė. Ketvirtoji diena. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
6.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 euroSPort
6.30, 11.00, 12.00, 22.30 Tenisas. Prancūzi-
jos atvirasis čempionatas. 8.45 Futbolas. FIFA 
U-20 pasaulio čempionatas. Pietų Korėja. 
11.30, 22.00 Teniso apžvalga. 22.25 Sporto 
naujienos. 23.30 Dviračių sportas. Prancūzija.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
12.25 Gardžiausi Merės 

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

laimingi“.
15.00 „Senojo Tilto 

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

„Anželika ir sultonas“ 
(N-7).

21.00 „Diktė. Artimi 
ir tolimi“ (N-14).

22.50 Komedija 
„Meilės punšas“ 
(N-7).

0.40 „Begėdis“ (N-14).
1.45 „Diktė. Aistros ir 

pančiai“ (N-14).
3.15 „Pasisvėrę 

ir laimingi“.
4.05 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

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

lenktynės (N-7).
12.00 72 valandos 

(N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Ledo kelias 

(N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos finalo serijos 
rungtynės.  
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 Komedija 
„Blondinės“ (N-7).

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

Vasara (N-14).
23.00 „Legendos“ 

(N-14).
24.00 Kvailiausi 

pasaulio  
nutrūktgalviai (N-14).

1.45 „Tironas“ (N-14).
9.00 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai  
ir simboliai.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

11.30 „Robinzonas
Kruzas“.

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.35 „Dikensiada“.
14.15 Animacinis 

nuotykių f.  
„Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

15.55 Animacinė 
nuotykių komedija  
„Bitė Maja“.

17.30 Naujas veidas 
(N-7).

18.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

18.30 „Manekenė“
(N-7).

19.30 „Karališkosios 
paslaptys“.

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Nesunaikinamieji“ 
(N-14).

22.50 Pinigai iš nieko.
23.50 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
0.50 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.

„melo PinKlĖS“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong.

CŽV agentas Rodžeris Ferisas suseka pagrindinį teroristų lyderį, įtaria-
mą veikla iš Jordanijos. Su CŽV agento Edo Hofmano pagalba jie imasi 
operacijos. Tačiau, jam bandant pasinaudoti intelektu, Ferisas nepasitiki 
niekuo, netgi artimiausiais žmonėmis.

lnK
22.30

„trAnSPorteriS“
Veiksmo trileris. Prancūzija, 
JAV. 2002.
Režisierius: Corey Yuen.
Vaidina: Jason Statham, Matt
Schulze, Francois Berleand.

Buvęs JAV specialiųjų pajėgų ope-
ratorius Frenkas Martinas pragy-
venimui užsidirba konfidencialiai 
gabendamas krovinius, o kartais 
ir pavojingus siuntinius...

„meilĖS PunŠAS“
komedija. Prancūzija, JAV. 2013.
Režisierius: Joel Hopkins.
Vaidina: Emma Thompson, 
Pierce Brosnan, Timothy Spall.

Ričardas ir Keitė - buvę sutuokti-
niai. Jų kandūs juokeliai išduoda, 
kad buvusių santykių ugnis dar ne-
visiškai užgesusi. Deja, to negalima 
pasakyti apie jų pensijai sukauptus 
pinigus, kurie buvo nugvelbti, kai 
buvo pradangintas pensijų fondas. 

„BeVerli HilSo 
PolicininKAS 3“
Veiksmo komedija. JAV. 1994.
Režisierius: John Landis.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Jon Tenney, Joey Travolta.

Detroito policininkas Akselis Foulis 
vėl priverstas atvykti į Beverli Hilsą. 
Jis ieško kolegos žudiko. Dažnai 
apsimeta kvaileliu, tačiau lemiamą 
akimirką tampa sumanus ir drąsus.

tV3
21.00

BtV
21.40

tV1
22.50

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

„Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

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

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Nuotykių f. „Broliai 

Grimai“ (N-14).
0.55 TV serialas „Kaulai“ 

(N-14).
1.45 „Imperija“ (N-14).
2.40 TV serialas 

„Amerikiečiai“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

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

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.35 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Visi vyrai - kiaulės... 
2“ (N-7).

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

„Apsuptyje“ (N-14).
0.25 TV serialas 

„Įkaitai“ (N-14).
1.20 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.15 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas 

14“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.05 Bėdų turgus 

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

gestų k.). Sportas. 
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

„Erdoganas. Kelias į 
sultono sostą“  (N-14).

23.10 Trumposios žinios.
23.15 „Medičiai, Floren-

cijos valdovai“ (N-7).
0.10 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10  „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).

 19.30   Nacionalinė
   paieškų tarnyba

 11.55  „Kobra 11“  12.35  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.10 Senoji 
animacija. 10.10 Romantinė drama „Kai skrieja 
kibirkštėlės“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pa-
sikeisk! (N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Svo-
tai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Melodrama „Likimo suvesti“ 
(N-7). 22.55 „Kerštas“ (N-7). 23.55 „Detektyvė 
Klara“ (N-7). 0.55 Pasikeisk! (N-7). 

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

 PBK
6.25, 9.00, 12.00, 14.50 Naujienos. 6.30 Vaikų 
klubas. Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.55 
Gyvenk sveikai! 12.20 Idealus remontas. 13.15 
Šiandien vakare. 15.05 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.05, 23.15 Vyriška/Mo-
teriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orų prog-
nozė (rusų k.). 20.45 Eurologija. Baltijos kelias 
(su subtitrais lietuvių k.). 21.10 „O mūsų kieme“. 
0.10 Vakaras su Urgantu. 0.40 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tėvas Matvejus“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ideali 
auka“. 23.15 Specialusis korespondentas. 1.45 
Žinios. Sankt Peterburgas.  

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45, 17.30 Tinkama prie-
monė. 9.40 „Šeimos dramos“. 11.30 Mums 
net nesisapnavo. 14.15 Dar ne vakaras. 15.10 
Žiūrėti visiems! 15.40 „Kardas“. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.27 Izmai-
lovo parkas. 24.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

„BRolIaI GRIMaI“
Nuotykių filmas. Jungtinė Karalystė, Čekija, JAV. 2005.
Režisierius: Terry Gilliam.
Vaidina: Matt Damon, Heath Ledger, Petr Ratimec.

XIX a., prancūzų okupuota Vokietija. Du broliai - jauni ir neturtingi rašy-
tojai Vilhelmas ir Jakobas Grimai - keliauja per šalį ir uždarbiauja išvary-
dami raganas, demonus ir kitas piktąsias dvasias. Broliams išties neblogai 
sekasi, tačiau tik tol, kol jie atklysta į Marbadeno kaimą. Kaimelio gyven-
tojai mano esą prakeikti, nes šalia esančiame miške dingsta merginos.

„lIKIMo SUVeSTI“
melodrama. Vokietija. 2002.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Susanne Michel, Dirk
Mierau, Karl Heinz Vosgerau.

Suzana Terner atvyksta į Dorse-
tą norėdama surasti vaiką, kurį 
būdama jauna atidavė įvaikinti. 
Šis žingsnis pakeis jos gyvenimą 
negrįžtamai. Suzanos vyras, suži-
nojęs apie žmonos planus, pasi-
rodo esąs negarbingas žmogus, 
apsišaukėlis, o biologinis vaiko 
tėvas net nenutuokia, kad kažkur 
pasaulyje auga jo dukra. 

„neŠIoTojaI“
siaubo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: David Pastor, 
Alex Pastor.
Vaidina: Lou Taylor Pucci, 
Chris Pine, Piper Perabo.

Po labai užkrečiamo viruso prot-
rūkio du broliai pasprunka su savo 
merginomis. Jie ketina prisiglausti 
nuošaliame paplūdimyje, tačiau 
pakeliui sugenda automobilis. Jau-
nuoliai sutinka Frenką, gabenantį 
dukterį į ligoninę, ir nusprendžia 
keliauti kartu. Kai visi užsikrečia viru-
su, viskas pakrypsta negera linkme.

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

Fatmagiul yra mergina, kartu su bro-
liu gyvenanti kaime ant jūros kranto. 
Jos brolis valdo pieninę. Ji ruošiasi 
ištekėti už žvejo  Mustafa ir svajoja 
pabėgti nuo savo priekabiaujančios 
įseserės. Fatmagiul ateina susitikti su 
Mustafa prieš jam išplaukiant į jūrą, 
ir čia nutinka kai kas baisaus.

TV3
22.30

TV1
22.55

rekomenduoja

TV6
23.00
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TV8
21.00

6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.40 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.30 „Savas žmogus“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

Firma. I d.“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Pabėgimas“ (N-14).
22.50 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso polici-
ninkas 3“ (N-7).

0.55 TV serialas „Akloji 
zona“ (1) (N-14).

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

3.15 Dokumentinis f. 
„Liūčių sezono 
belaukiant“ (1).

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

gatvės“ (N-7).
12.35 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Auksinė daina“. 

Grupė „Vairas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Likimo 

melodija“ (1) (N-7).
0.45 „Ilga kelionė 

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

Aplenkiantis  
laiką“ (1) (N-7).

6.05 Legendos.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 Lietuva mūsų lūpose.
8.20 Durys atsidaro.
8.45 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
12.55 Nacionalinis turtas.
13.25 Linija, spalva, forma.
13.55 Atspindžiai.
14.25 Baltijos gitarų 

kvarteto koncertas. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Kultūrų kryžkelė. 
17.30 Laiko ženklai. Vazų 

karaliavimas Lenkijos 
ir Lietuvos valstybėje.

18.20 Poezija. 
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Varom į 

kalėjimą“ (N-14).
22.30 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
24.00 LRT OPUS ORE. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

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

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės XVII. Durklo 
klubas“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 Kas namie 

šeimininkas?
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.30 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
3.15 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Avarijų TV (N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Naujakuriai“ 

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

policijos  
tarnyba“ (N-7).

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

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Nešiotojai“ (S).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.35 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

2.35 „Greislendas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Naujas veidas 
(N-7).

11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Fantastinis 

veiksmo trileris  
„Metalinis  
tornadas“ (N-7).

13.40 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.10 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

15.10 „Manekenė“ 
(N-7).

16.10 Animacinė 
fantastinė  
komedija  
„Keista magija“.

17.55 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Greisės  
belaukiant“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 Trileris 
„Aklavietė“  
(N-14).

 20.15   Euromaxx 18.40  Lietuva tiesiogiai 18.00   Info diena  11.00  Pinigai iš nieko 18.00  „CSI Majamis“  17.55  „Širdele mano“

TV PROGRAMAbirželio 5 d.

 NTV Mir
6.00, 8.00, 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Susisti-
kimo vieta. 16.30 „Mentų karai 6“. 18.30 Ypatin-
gas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Teisėtas mokytojas. 
Susirėmimas“. 21.40 „Pakrantės apsauga“. 23.45 
Dienos apžvalga. 0.15 „Pozdniakovas“. 0.30 
„Skalikai5“. 2.25 Susitikimo vieta. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.05, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 8.15 
Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta 
ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Pano-
rama. 12.00 „Jadzė“. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Raganos“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 J.Novako Jezioranskio 
apdovanojimas 2017. 16.40, 6.50 Medicina ir 
tu. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.50 „Pelenė“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Maršalas Pilsudskis“. 22.45, 5.15 
Polonija 24. 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.10 Didysis testas 
apie Vyspianskį. 6.35 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
6.10, 17.35 „Naujausias testamentas“. 8.30 „Ri-
terio žvaigždė“. 11.10 „Tamsusis slėnis“. 13.25 
„Rimtas žmogus“. 15.30 „Pavojingi žaidimai“. 
20.10 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas“. 
1 d. 22.25 „Žiemos miegas“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35, 22.00 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pa-
gaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Karai dėl bagažo. 10.05, 1.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 21.00 Nuogi ir išsigandę.  

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 
Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 12.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinko-
je. 18.00 Neįprastas maistas. 21.00 Kelionė auto-
mobiliu. 22.00 Žvejyba Majamyje. 23.00 Muziejų 
paslaptys. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 14.40 Neištirtos salos. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Majamio gyvūnų policija. 13.45, 16.30, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40 
Didžiausi ir blogiausi. 18.20, 22.00, 5.49 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 20.10, 4.15 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 

 sPorT1
7.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Šiandien. 
9.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos 
„Unicaja“ - Madrido „Real“. Vakar. 10.50 Lengvoji 
atletika. Pasaulio taurė. Brazilija. 12.40 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - An-
doros „Morabanc“. 14.30, 21.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 15.00 ATP tenisas. 
Miunchenas. Pirmasis pusfinalis. 17.00 Pasaulio 
spidvėjaus čempionatas. Latvija. 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempiontas. Kinija. 1, 2 d. 21.30 Tiesio-
giai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos 
„Valencia“ - Vitorijos „Baskonia“ (Pastaba: rung-
tynių transliacija priklauso nuo serijos rezultato). 
23.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos 
„Unicaja“ - Madrido „Real“. Vakar. 1.10 KOK 
World series. Vilnius. 1 d.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Italijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 8.25 Motosportas. Italijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 9.50 Motosportas. Italijos 
MotoGP lenktynės. 11.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 13.30 
Smiginis. Pasaulio taurė. Ketvirtoji diena. 
17.30 Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 19.20 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - 
„Real“. 21.35 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. 23.40 Motosportas. Spidvėjus. Daugpi-
lio GP lenktynės. 2.45 Motosportas. Nascar 
400 mylių lenktynių apžvalga. 5.00 Futbolas. 
Anglijos Championship lygos atkrintamųjų 
varžybų finalas. 

 eurosPorT
6.30, 10.30, 12.00, 22.05, 1.00, 2.30 Teni-
sas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 8.30, 
23.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 9.30 Fech-
tavimasis. „Grand Prix“ serija, Rusija. 11.30, 
21.30, 2.00 Teniso apžvalga. 21.55, 23.55 
Sporto naujienos. 0.05 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 0.30 FIFA futbolas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.30   „Savas žmogus“  20.30  „Auksinė daina“  23.30  Dabar pasaulyje 17.10  Klauskite daktaro 20.00   „Visi vyrai - 
    kiaulės... 2“

 21.00  „Šviesoforas“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Melodrama „Likimo suvesti“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Melodrama „Meilės įrodymas“ (N-7). 22.55 
„Kerštas“ (N-7). 23.50 „Detektyvė Klara“ (N-7). 
0.50 Pasikeisk! (N-7). 

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

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 
14.45, 0.25 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 
„O mūsų kieme“. 15.00 Kartu su visais. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.45 „O mūsų 
kieme“. 22.55 Vyriška/Moteriška. 23.50 Vakaras 
su Urgantu. 1.00 „Paprastas stebuklas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Tėvas 
Matvejus“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 Tiesioginis 
eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ideali auka“. 
23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 1.45 Žinios. Sankt 
Peterburgas. 2.00 „Dvi žiemos ir trys vasaros“.

 Ren
7.20 „Turistai“. 8.05 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama 
priemonė. 9.45 „Šeimos dramos“. 11.30 Gyva 
tema. 12.30 Izmailovo parkas. 14.50 Dar ne 
vakaras. 15.45 „Kardas“. 17.30 Tinkama prie-
monė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 „Keista byla“. 23.25 Rusiškas 
vairavimas. 0.20 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05, 7.05 „Gydytojų byla“. 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 Susitikimo vieta. 16.30 „Mentų karai 6“. 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Teisė-
tas mokytojas. Susirėmimas“. 21.40 „Pakrantės 
apsauga 2“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 „Ska-
likai 5“. 2.05 Susitikimo vieta. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30 Pasakų šalyje. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Po-
lonijos pokalbis. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 
17.05 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Naktys ir dienos“. 15.30 Didysis testas 
apie Vyspianskį. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55, 2.15 
Pasakų šalyje. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40, 
6.50 Pamatyta pakeliui. Nieko nesigailiu. 20.25 
Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 
0.10 J.Novako Jezioranskio apdovanojimas 2017. 
0.40 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
7.55 „Žiemos miegas“. 11.35 „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas“. 1 d. 13.55 „Marija An-
tuanetė“. 16.15 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 
18.20 „Pasmerkti sužadėtiniai“. 20.10 „Astro-
nauto žmona“. 22.15 „Tuštybių mugė“. 0.50 
„Psichoterapija“. 2.45 „Nužudyk mane švelniai“. 

 DIscoVeRy 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios 
statybos. 22.00, 3.40 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
23.00, 4.30 Todo Sampsono eksperimentai. 24.00 
Vis dar gyvas. 1.00 Aliaska. Paskutinė riba.

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

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

(N-7).
10.00 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Kalėjimo bėgliai“ 
(N-14).

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

0.30 TV serialas 
„Kaulai“ (N-14).

1.30 TV serialas 
„Imperija“ (N-14).

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

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

(N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas 
„Dvi širdys“.

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

„Visi vyrai -  
kiaulės... 2“ (N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Snaiperis 2“  
(N-14).

0.05 TV serialas 
„Įkaitai“ (N-14).

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

1.55 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 14“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Seserys“ (N-7).
11.05 Stilius.
11.50 „Šunų ABC 2“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Rezistentai“ (N-14).
0.15 Klausimėlis.lt.
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

7.40 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.30 „Savas žmogus“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.30 „Voratinklis. 

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

(N-7).
21.00 Komedija 

„Vaiduoklių  
namas 2“ (N-14).

22.45 Veiksmo trileris 
„Pabėgimas“ (N-14).

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

ir šuo“ (N-7).
2.15 „Penktoji pavara“.
3.00 Pasienio sargyba 

(N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Auksinė 

daina“. Romas 
Dambrauskas.

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

(N-7).
0.45 „Ilga kelionė namo“ 

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

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko ženklai. Vazų 

karaliavimas Lenkijos 
ir Lietuvos valstybėje.

6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 Euromaxx.
8.20 Stambiu planu.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Šokio pasaka „Sva jo -

nių pilis debesyse“.
14.20 ARTi.
14.35 „Amerikos italai“. 3 d.

„Ištikimi amerikiečiai 
(1930-1945)“.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.50 Mokslo sriuba.
17.05 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Poezija. 
18.20 „Lemtinga diena“. 1 d.

„Žmonijos griūtis“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Romantinė drama 

„Šulinkasio duktė 
(N-7).

22.50 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 51

birželio 6 d.

 14.25  „Kai šaukia širdis“ 18.00  Lietuvos krepšinio
    lygos rungtynės

 19.00    „Garbės reikalas“

 AnimAl PlAnet
9.10, 14.40, 22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Majamio gyvūnų policija. 12.50 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šuns gelbėjimo misija. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos 
„Valencia“ - Vitorijos „Baskonia“. Vakar. 8.40 Pa-
saulio galiūnų čempionatas. Kinija. 9.40 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Ispanija. 11.20 „Čempionai 
LT“. 11.40 „NBA Action“. 12.10 KOK World series. 
Vilnius. 1 d. 14.30 „Road to glory“. 15.00 ATP teni-
sas. Miunchenas. Antrasis pusfinalis. 18.00 Lengvoji 
atletika. Pasaulio taurė. Brazilija. 20.00 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Klaipėda. 3 d. Premjera. 20.30 
„Penktasis kėlinys“. 21.30 Tiesiogiai. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Madrido 
„Real“. (Rungtynių transliacija priklauso nuo serijos 
rezultato). 23.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
State „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Pirmos 
rungtynės. 1.40 KOK World series. Vilnius. 2 d. 2.40 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos „Va-
lencia“ - Vitorijos „Baskonia“. 4.20 „Road to glory“. 
4.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglija. Championship atkrin-
tamųjų varžybų finalas. 9.00 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Pusfinalis. 13.00 Ledo ri-
tulys. Pasaulio čempionatas. Mačas dėl 3 vie-
tos. 15.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Finalas. 18.00 Futbolas. Anglijos FA taurės 
finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 20.00 Futbo-
las. Vokietijos taurės finalas. „Eintracht“ - 
„Borussia“. 22.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Juventus“ - „Real“. 0.15 Motosportas. 
Italijos MotoGP Moto3 lenktynės. 1.40 Mo-
tosportas. Italijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
2.05 Motosportas. Italijos MotoGP lenktynės. 
4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 23.00 Dviračių sportas. Prancūzija. 
7.30, 10.30, 12.00, 15.00, 18.15, 21.35, 1.00, 
2.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempio-
natas. 11.30, 14.30, 18.00, 21.00, 2.00 Teniso 
apžvalga. 21.25, 23.55 Sporto naujienos. 22.30 
Jojimas. 0.05 Automobilių lenktynės. „Blanc-
pain Sprint“ serija. 0.30 Automobilių sportas. 
FIA Europos ralio čempionatas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Žudanti magija“ 
(N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 Kas namie 

šeimininkas?
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

lygos rungtynės dėl 
1 vietos. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

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

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Veiksmo f. 

„Raudonoji aušra“ 
(N-14).

23.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.40 „Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

2.45 „Greislendas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas Kruzas“.
12.10 Naujas veidas 

(N-7).
12.40 Animacinė 

nuotykių komedija 
„Mėnulio  
užkariautojai“.

14.25 „Kai šaukia širdis“.
15.25 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
16.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
17.00 Animacinė 

fantastinė komedija 
„Igoris“.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Manekenė“ 

(N-7).
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„rAuDonoJi AuŠrA“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Dan Bradley.
Vaidina: Chris Hemsworth, Isabel Lucas, Josh Hutcherson.

Staiga vieną Vašingtono miestelį sudrebina sprogimai. Broliai Džedas ir 
Matas, išbėgę į gatvę, pamato degančius namus ir iš dangaus krentan-
čius lėktuvus. Tai, kas ką tik buvo jų namai, virsta pragaru - Ameriką puola 
puikiai ginkluotos Šiaurės Korėjos pajėgos. Buvęs karininkas Džedas su 
paaugliu broliu Matu pabėga į mišką ir suformuoja pasipriešinimo būrį.

tV6
22.00

rekomenduoja

„meilĖS ĮroDYmAS“
melodrama. Vokietija. 2002.
Režisierius: Richard Engel.
Vaidina: Horst Naumann, 
Rolf Becker, Jeannette Arndt.

Karolinos gyvenimas teka įprasta 
vaga, kol vieną gražią dieną gim-
tojoje Kornvalio grafystėje ji išvysta 
namo sugrįžusį savo pirmąją gyve-
nimo meilę - Leo. Šis sugrįžta čia pa-
miršti žmonos netekimo skausmo.

„cSi. niuJorKAS“
TV serialas. JAV, 
Kanada. 2009.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusi-
kaltimo vietos tyrėjas, manantis, 
kad viskas susiję. Jo darbas - jo 
gyvenimas: jis skiria visą savo dė-
mesį byloms tol, kol jas išnarplioja. 

„SnAiPeriS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius: Craig R.Baxley.
Vaidina: Tom Berenger, Bokeem
Woodbine, Erika Marozsan.

Buvusiam snaiperiui Tomui Beketui 
siūloma pašalinti Serbijos generolą, 
Balkanuose vykdantį etninį geno-
cidą. Pavojingoje operacijoje daly-
vauja ir nuteistasis, kuriam sėkminga 
užduoties baigtis reikštų laisvę...

tV8
21.00

lnK
22.15

tV1
1.50
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

(N-7).
10.00 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
17.30 „Kerštas ir meilė“ 

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

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Fantastinis trileris 

„Vaizdo dienoraštis“ 
(N-14).

0.10 „Kaulai“ (N-14).
1.10 TV serialas 

„Imperija“ (N-14).
2.00 TV serialas 

„Amerikiečiai“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Visi vyrai -  
kiaulės... 2“ (N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Plastikas“ (N-14).
0.20 TV serialas 

„Įkaitai“ (N-14).
1.15 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
9.10 „Komisaras 

Reksas 14“  
(N-7).

10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Emigrantai.
11.50 Svarbios detalės.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Premjera. 

Drama „Pianinas“ 
(N-14).

1.35 „Komisaras 
Reksas 14“  
(N-7).

2.25 Klauskite daktaro.
3.10 Gyvenimas.
4.00 Auksinis protas.

 18.00  Kas ir kodėl? 13.30  „Simpsonai“  15.35  „Dvi širdys“

trečiadienis

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

Kai Brenda Li Džonson išeina iš darbo, vadovauti Los Andželo ypač pa-
vojingų nusikaltimų tyrimo skyriui imasi kapitonė Reidor. Jai teks dirbti 
komandoje, jaučiančioje jai išankstinę antipatiją. Juk neprielankumą jai 
jautė ir viršininkė Džonson.

rekomenduoja

TV1
20.00

„HOBITAS. NELAUKTA 
KELIONĖ“
FanTasTinis nuoTykių Filmas. JAV, 
Naujoji Zelandija. 2012.
Režisierius: Peter Jackson.
Vaidina: Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage.

Bilbas Beginsas leidžiasi į kelionę 
padėti susigrąžinti prarastos nykš-
tukų karalystės Ereboro, kurią laiko 
užgrobęs drakonas Smogas. Ma-
go Pilkojo Gandalfo sugrąžintas iš 
liūdesio, Bilbas prisijungia prie le-
gendinio kario Torino Oukenšeldo 
vadovaujamos nykštukų grupės.

„PLASTIKAS“
Veiksmo Filmas. Jungtinė 
Karalystė. 2014.
Režisierius: Julian Gilbey.
Vaidina: Edward Speelers, 
Will Poulter, Alfie Owen-Allen.

Filmas sukurtas pagal tikrus įvykius 
apie draugų kompaniją, nuspren-
džiusią įvykdyti nusikaltimą su kre-
dito kortelėmis. Gavę prieigą prie 
informacijos iš naujos draugės, jie 
išsirenka auką ir daro viską, kas tik 
įmanoma, kad gautų jos kredito 
korteles ir jas ištuštintų. Tačiau jie 
neįtaria, su kuo teks susidurti.

 „VAIZDO DIENORAŠTIS“
FanTasTinis Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Josh Trank.
Vaidina: Dane DeHaan, 
Alex Russell, Michael B.Jordan.

Trys aukštesniųjų klasių moksleiviai 
padaro stulbinamą atradimą, su-
teikiantį jiems dar nesuprantamų 
neįtikėtinų galių. Kol kompanija 
mokosi naudotis savo naujais ge-
bėjimais, jų gyvenimuose pradeda 
dėtis kai kas keista, ir viršų pradeda 
imti jaunuolių tamsioji pusė.

TV6
22.00

LNK
22.15

TV3
22.30

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Melodrama „Meilės įrodymas“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Vestuvių planuotoja“ (N-7). 22.55 
„Kerštas“ (N-7). 23.50 „Detektyvė Klara“ (N-7). 
0.50 Pasikeisk! (N-7). 

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

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45, 
1.05 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „O mūsų kieme“. 
15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
20.45 „Diletantas“. 22.35 „Mažoras“. 0.35 Vakaras 
su Urgantu. 1.40 „Mano drauge, Kolka!“

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tėvas Matvejus“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ideali 
auka“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 1.45 Ži-
nios. Sankt Peterburgas. 2.00 Kinotauras. 

 REN
7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama 
priemonė. 9.45 „Šeimos dramos“. 11.35 Gyva tema. 
12.30 „Keista byla“. 14.20 Dar ne vakaras. 15.15 
Žiūrėti visiems! 15.40 „Kardas“. 16.40 „KGB smo-
kinge“. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.26 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 23.15 „Kiekvienam po 
katinėlį“. 0.05 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.40 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.30 „Savas žmogus“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.30 „Voratinklis. 

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

(N-7).
21.00 Siaubo trileris 

„Požeminis garažas“ 
(N-14).

23.00 Komedija 
„Vaiduoklių  
namas 2“ (N-14).

0.45 „Okupuoti“ (N-14).
1.35 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.25 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

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

(N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Auksinė daina“. 

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

(N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“  
(1) (N-7).

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

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Paulavos 

respublika“.
7.00 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 „Smarkuolis Tašis“.
8.05 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lemtinga diena“. 

„Žmonijos griūtis“.
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.00 „Kengyras. 

40 laisvės dienų“.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.45 Vilniaus albumas.
17.00 Trembita.
17.15 Kultmisijos.
18.00 „Mulos Omaro 

pėdsakais“.
19.00 Projektas Pi.
19.30 Labanaktukas.
20.00 „Šimtas reginių se -

no  viniame mieste“. 
„Kirindziši - liūto 
šokis“. „Macujės pilis“.

20.30 K.Sabaliauskaitės 
knygos „Silva Re- 
rum IV“ pristatymas.

21.20 Mistinė drama „Išgy  -
vena tik mylintys“ 
(N-14).

23.20 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Midsomerio grafys-
tės baladė“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 Kas namie 
šeimininkas?

1.50 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Avarijų TV (N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

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

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

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Fantastinis nuotykių f.

„Hobitas. Nelaukta 
kelionė“ (N-7).

1.20 „Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

2.10 „Greislendas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Noriu šio 

automobilio.
10.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai ir  
simboliai.

11.00 „Manekenė“ 
(N-7).

12.00 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.05 Animacinis 
nuotykių f. „Ilga 
mažo kikilio  
kelionė“.

14.45 Naujas veidas
(N-7).

15.15 „Dikensiada“.
15.55 „Robinzonas 

Kruzas“.
16.55 Biografinis 

dokumentinis f. 
„Cukrinio žmogaus 
beieškant“.

18.30 „Karališkosios 
paslaptys“.

19.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).

 15.30    „Rojus Lietuvoj“ 20.30   Grupė 
     „Mokinukės“

 13.50    „Diagnozė - 
     žmogžudystė“

 21.00  Pinigai iš nieko 18.00    Lietuvos krepšinio 
    lygos rungtynės

 12.05    „Ekspertė 
    Džordan“

TV PROGRAMAbirželio 7 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchataro sugrįžimas 
2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 Susitikimo vieta. 16.30 „Mentų karai 6“. 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Teisė-
tas mokytojas. Susirėmimas“. 21.40 „Pakrantės 
apsauga 2“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 „Ska-
likai 5“. 2.00 Susitikimo vieta.

 TV PoloNia
8.30, 2.15 ABC viską žino. 8.40, 18.05, 2.30 Mano 
žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Maršalas Pilsudskis“. 
15.25 „Teisininkas beteisiškumo laikais“. 16.40 
Turistinė kelionė. 16.55 Erdvės knyga. Sveikatos 
ir relaksacijos pagrindai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
17.55 Laukinių gyvūnų paslaptys. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 Zaolzė. 19.25, 1.10 Rytų studija. 
20.25, 6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Miesto centro 
karaliai“. 0.10 „Teisininkas beteisiškumo laikais“. 

 TV1000
8.35 „Astronauto žmona“. 10.45 „Psichoterapija“. 
12.45 „Tuštybių mugė“. 15.25 „Naujienų me-
džiotojas“. 17.40 „Ištikimasis sodininkas“. 20.10 
„Sveika, Džiule!“ 22.05 „Jaunystės pažadas“. 0.30 
„Geras melas“. 2.30 „Rimtas žmogus“.

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl 
bagažo. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 
1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių per-
pardavinėtojai. 14.30 Mirtinas laimikis. 21.00, 
2.50 Nesėkmių garažas. 24.00 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Baltųjų rūmų pa-
slaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnojamo-
jo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00, 
3.00 Iškyla gamtoje. 23.00, 4.00 Dženi ir Oli nuo-
tykiai. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Majamio 
gyvūnų policija. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40 Dr. Džefas. 18.20, 
22.00, 5.49 Šių laikų daktaras Dolitlis. 

 sPorT1
7.00, 16.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Malagos „Unicaja“ - Madrido „Real“. 8.40 „Čem-
pionai LT“. 9.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
12.10 KOK World series. Vilnius. 2 d. 13.10 
Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. Maskvos 
„Khimki“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 15.00 ATP te-
nisas. Miunchenas. Finalas. 18.20 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Antros rungtynės. 21.30 Tiesiogiai. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Basko-
nia“ - Valensijos „Valencia“. (Rungtynių transliaci-
ja priklauso nuo serijos rezultato). 23.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - 
Madrido „Real“. Vakar. 1.10 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
36 turas. 2.10 KOK World series. Vilnius. 2 d. 3.30 
„NBA Action“. 4.00 Tesiogiai. NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden State „Warriors“ - Klivlando „Ca-
valiers“. Trečios rungtynės. 6.40 „Čempionai LT“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šan-
chajus. 9.05 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. 11.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 11.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Monaco“ - „Juventus“. 13.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Monaco“. 
15.20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ -
„Atletico“. 17.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Atletico“ - „Real“. 19.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Real“. 21.15 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - 
Danija. 23.15 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Latvija - Slovakija. 1.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono 
įvarčiai. 2.25 Motosportas. Italijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 4.50 Futbolas. Europos lygos 
finalas. „Ajax“ - „Manchester United“. 

 eurosPorT
6.30, 9.30, 22.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
7.30, 10.30, 12.35, 15.00, 18.15, 21.35, 23.35, 
2.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempio-
natas. 11.30, 14.30, 18.00, 21.00, 2.00 Teniso 
apžvalga. 12.00 Automobilių sportas. FIA Eu-
ropos ralio čempionatas. 21.25, 23.25 Sporto 
naujienos.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55    „Muchtaro 
     sugrįžimas“

 20.30  Steponas Januška  16.25   „Kaip atsiranda 
   daiktai 9“

 21.30   „Greiti ir įsiutę 4“ 17.35  24 valandos 1.00   „Kaulai“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba. 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
Komedija „Vestuvių planuotoja“. 12.00 „Tu - 
mano likimas“ . 13.00 „Svotai“. 15.00 Pasikeisk! 
16.00 „Detektyvė Klara“. 17.00 „Tu - mano liki-
mas“. 18.00 „Svotai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Romantinė drama „Šimto žingsnių kelio-
nė“. 23.20 „Kerštas“. 0.20 „Detektyvė Klara“ . 

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

 PBK
6.00, 1.10 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.55 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.55 Gyvenk sveikai! 12.20 „Mažoras“. 
15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 20.40 „Diletantas“. 22.25 „Mažoras“. 0.25 
Vakaras su Urgantu. 1.30 „Ėjimas žirgu“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tėvas Matvejus“. 14.55 „Čerčilis“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Idea li 
auka“. 23.15 „Dvikova“. 1.15 Žinios. Sankt 
Peterburgas. 1.30 „Dvi žiemos ir trys vasaros“. 

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.50 
„Šeimos dramos“. 11.35 Gyva tema. 12.15 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 14.05 Dar ne vakaras. 
15.00 Žiūrėti visiems! 15.50 „KGB smokinge“. 17.35 
Tinkama priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 23.20 
Žiūrėti visiems! 0.05 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo 
vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 18.30 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 19.50 „Teisėtas mokytojas. Susirėmi-
mas“. 21.40 „Pakrantės apsauga 2“. 23.45 Dienos 
apžvalga. 0.15 „Skalikai 5“. 2.05 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Miesto 
centro karaliai“. 16.10 Prie Tatrų. 16.40 Vilnote-
ka. 16.55 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
18.00, 2.20 Lenkijos gamtos lobiai. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 2.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Kelionės su is-
torija. 20.25, 6.35 Laida iš Amerikos. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Žmogžudysčių komisija“. 
0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 6.50 
Klajūno užrašai. 6.55 Dienos receptas. 

 TV1000
6.10 „Jaunystės pažadas“. 8.35 „Geras melas“. 
11.05 „Sveika, Džiule!“ 13.05 „Riterio žvaigž-
dė“. 15.40 „Tamsusis slėnis“. 18.05 „Rimtas 
žmogus“. 20.10 „Atgal į ateitį I“. 22.30 „Atgal 
į ateitį II“. 0.40 „Atgal į ateitį III“. 2.50 „Žiemos 
miegas“. 

 DIscoVeRy
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl 
bagažo. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automobilių perparda-
vinėtojai. 22.00, 3.40 Senienų medžiotojai. Di-
džioji Britanija. 23.00, 4.30 Sandėlių medžioto-
jai. 24.00 Turto gelbėtojai. 1.00 Greitai ir garsiai. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilno-
jamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas maistas. 
22.00, 3.00 Varžovai kelyje. 23.00, 4.00 Pavojingi 
lėktuvai. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anIMal PlaneT
8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 14.40, 17.25, 21.05, 
22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Majamio gyvūnų 
policija. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 2.05, 5.49 Laukiniai gyvūnai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

(N-7).
10.00 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
17.30 „Kerštas ir meilė“ 

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

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Nuotykių drama 

„Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio 
sakmė“ (N-14).

1.00 „Kaulai“ (N-14).
1.55 „Imperija“ (N-14).
2.45 „Amerikiečiai“ 

(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

(N-7).
11.35 24 valandos 

(N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“ 

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

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Nakties įkaitas“ 
(N-14).

0.40 „Įkaitai“ (N-14).
1.35 „Judantis objektas“ 

(N-7).
2.30 Sveikatos ABC 

televitrina.
2.55 Alchemija. VDU 

karta. 2013 m.
3.25 Retrospektyva.

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

Reksas 14“ (N-7).
10.00 Respublikos Prezi-

dentės Dalios 
Gry  bauskaitės 
metinis pranešimas. 
Tiesioginė transliacija 
iš LR Seimo.

10.35 „Seserys“ (N-7).
11.35 Gyvenimas.
12.25 Klausimėlis.lt.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Greiti ir įsiutę 4“ 

(N-14).
23.15 Trumposios žinios.
23.20 Drama „Kai baigiasi 

melas“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).

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

7.40 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.30 „Savas žmogus“ 

(N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Firma. IV d.“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Komedija „Mirtina 

žmogžudystė“ (N-7).
22.55 Siaubo trileris 

„Požeminis garažas“ 
(N-14).

0.55 „Okupuoti“ (N-14).
1.45 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

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

(N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Auksinė daina“. 

Steponas Januška.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
10.00 Respublikos Prezi den-

t ės Dalios Grybaus  -
kaitės metinis prane ši-
mas. Tiesioginė trans-
liacija iš LR Seimo.

10.30 Labas rytas, Lietuva.
12.30 DW naujienos rusų k.
12.40 „Mulos Omaro pėd-

sakais“ (subtitruota).
13.40 Muzika gyvai. 

„Kremerata Baltica“ 
20-mečiui ir Gidono 
Kremerio 70-mečiui.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.50 Kultūrų kryžkelė..
17.05 LRT Kultūros 

akademija.
18.00 „ArtVilnius’17“. 

Tiesioginė transliaci-
ja iš LITEXPO.

19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Pianinas“ 

(N-14).
23.00 Nacionalinis turtas.
23.30 DW naujienos rusų k.
23.45 Dabar pasaulyje.
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birželio 8 d.

 13.00   Noriu šio 
   automobilio

 0.30  „Daktaras Hausas“ 16.30   „Mano gyvenimo
     šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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

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

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

Kelnas. Namai 
namučiai“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 Kas namie 
šeimininkas?

1.50 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.35 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Naujakuriai“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Mokslinės

fantastikos f. 
„Žvaigždžių kelias“ 
(N-7).

0.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.25 „Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

2.20 „Greislendas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
11.00 „Kai šaukia 

širdis“.
12.00 „Judriausios 

pasaulio vietos“.
13.00 Noriu šio 

automobilio.
14.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Zarafa“.

15.25 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

15.55 Komedija 
„Deklaruotinų  
daiktų nėra“  
(N-7).

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Naujas veidas 

(N-7).
19.00 „Manekenė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
21.35 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.35 Balticum TV 

žinios.
23.05 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.05 „Kai šaukia 

širdis“.

 Sport1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios 
rungtynės. Šiandien. 9.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Valensijos 
„Valencia“. Vakar. 11.00 „NBA Action“. 11.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 36 turas. 12.10 KOK World series. 
Vilnius. 2 d. 13.30 ATP tenisas. Marakešas. 
Dvejetų finalas. 15.30 „Road to glory“. Laida apie 
kovos sportą. 16.00 „Hunt the wolf 2017“. Laida 
apie keturračių sportą. 16.10 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden State „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Trečios rungtynės. Šiandien. 18.20 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momen-
tai. 18.30 „Penktasis kėlinys“. 19.30 Tiesiogiai. 
Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA - Sankt 
Peterburgo „Zenit“/Maskvos „Khimki“. 21.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Malagos „Unicaja“. (Pastaba: 
rungtynių transliacija priklauso nuo serijos rezul-
tato). 23.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden 
state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios 
rungtynės. Šiandien. 1.40 KOK World series. 
Ryga. 1 d. 3.50 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Pirmos rungtynės. 6.00 Pasaulio spidvėjaus 
čempionatas. Latvija. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Daugpilio GP 
lenktynės. 10.05 Futbolas. Europos lygos fi-
nalas. „Ajax“ - „Manchester United“. 12.15 
Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 14.35 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. sezono 
apžvalga. 15.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 
16.35 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 17.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„West Bromwich“ - „Chelsea“. 18.55 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. 21.00 Lengvoji atle-
tika. Deimantinė lyga. Roma. Tiesioginė trans-
liacija. 23.00 Futbolas. Europos lygos finalas. 
„Ajax“ - „Manchester United“. 1.10 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Roma. 3.15 Motos-
portas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Roma. 

 EuroSport
6.30, 9.30, 21.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
7.30, 13.00, 16.00, 18.15, 20.30, 0.05, 2.30 
Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 
10.15, 15.45, 18.00, 20.00, 2.00 Teniso apžval-
ga. 10.45, 22.30 Futbolas. FIFA U-20 Pasaulio 
čempionatas. Pietų Korėja. 20.25, 23.55 Sporto 
naujienos. 

 

„ŽVaiGŽDŽiŲ KEliaS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2009.
Režisierius: Jeffrey Jacob Abrams.
Vaidina: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg.

Romulanui Nero atvykus iš ateities atkeršyti Federacijai, konkurentai Kirkas 
ir Spokas privalo dirbti drauge, kad sustabdytų visa ko sunaikinimą. Šioje 
gaivinančioje kelionėje, pilnoje įspūdingų nuotykių, komiškų elementų ir 
kosminių pavojų, laivo „Enterprise“ naujokai keliaus per neįsivaizduojamus 
pavojus, drąsiai žengdami ten, kur dar niekas nebuvo įžengęs.

tV6
22.00

rekomenduoja

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

Piktoji Arzu iki šiol grasino visiems, 
dabar ji pati užspeista į kampą, jai 
grasinama. Kartu su savo tėvu Nedž
detu Arzu bando nuslėpti didžiąją 
paslaptį nuo savo vyro Kenano.

„KaraliauS VarDu. 
poŽEMiŲ paSaulio SaKMĖ“
nuotykių draMa. Vokietija, 
JAV. 2007.
Režisierius: Uwe Boll.
Vaidina: Jason Statham, Leelee 
Sobieski, John Rhys-Davies.

Žmogus, vardu Farmeris, gyvena 
Ebo karalystėje. Vieną dieną jo 
gimtąjį kaimą užgrobia piktieji 
kariaižvėrys kragai. Farmeris išsi
ruošia ieškoti pagrobtos žmonos...

„NaKtiES ĮKaitaS“
VeiksMo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Michael Mann.
Vaidina: Tom Cruise, Jamie Foxx,
Jada Pinkett Smith.

Samdomas žudikas Vincentas pri
verčia taksi vairuotoją Maksą jį vežti. 
Prasideda didžiulė naktinė medžiok
lė. Kruopščiai likviduojami liudinin
kai. Maksas su siaubu suvokia, kad 
anksčiau ar vėliau ateis ir jo eilė...lNK

22.15

tV3
22.30

tV1
17.55
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Kinas 

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 2-8 d. 10.20, 12.30, 15.35, 
18.30, 21.50, 23 val. (23 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 17.50, 20.10, 22.50 val.  
(22.50 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 2-8 d. 
15.50, 20.45, 22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Mumija“ (mistinis trileris, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 
18.30 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 2-8 d. 10.30, 13.20, 16.10, 17.40, 19, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 val. (8 d. 16.10, 19 val. seansai 
nevyks; 17.40, 20.30 val. seansai vyks 8 d.; 22.30,  
23.30 val. seansai vyks 2-3 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 14.10, 17, 20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2-8 d. 10.10, 13.10, 15.30 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 2-8 d. 11.20, 13.40,  
15.40 val. (7 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 2-8 d. 10.40, 12.50, 15.20 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-8 d. 13.30, 15, 
18.40 val. (8 d. 15 val. seansas nevyks).
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2-8 d. 
17.30, 20.15, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 2-3 d.).

„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) -  
2-8 d. 10.50, 18 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 15, 17.20 val. (15 val. 
seansas vyks 8 d.; 8 d. 17.20 val. seansas nevyks).
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 2, 4, 6 d. 20.20 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 3, 5, 
7 d. 20.20 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 13 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 2-8 d. 21 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11.20, 12 val.  
(vasaros akcija vaikams). (11.20 val. seansas vyks 7 d.;  
7 d. 12 val. seansas nevyks).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 2-8 d. 12.15, 15.15, 18.20,  
21.20 val.
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 15.55, 19.15, 21.40 val.
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 2-8 d. 
15.50, 18.45, 21 val.
„Mumija“ (mistinis trileris, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 19 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 6 d. 19 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 2-8 d. 12, 14.50, 17.40, 21.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 13.10, 16.10, 19, 20.30,  

21.45 val. (6, 8 d. 20.30 val. seansas nevyks; 21.45 val. 
seansas vyks 6, 8 d.).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-8 d. 11.45, 14, 
16.20, 18.40 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 2-8 d. 11, 13.30, 16 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 2-8 d. 11.30, 13.40 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 2-8 d. 15.40, 21 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2-8 d. 
18.10, 20.50 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 11.25, 13.50 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 14.15, 
21.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 2-8 d. 18.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2-8 d. 13.30, 16.55 val.
„Boss Baby“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
2-8 d. 11.30 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 11.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 2-8 d. 18.20 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 2-8 d. 
21.15 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11.10 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Meilė ir draugystė“ (komedija, Airija, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 2 d. 17 val. 3 d. 21 val. 6 d. 17 val. 7 d. 
20.50 val. 8 d. 20.50 val.

Kai kurie žmonės niekada nesubręsta. 
Tokia yra ir pagrindinė filmo herojė - Mado. 
Jos trisdešimtmetė duktė Avrilė žiūri į 
gyvenimą daug rimčiau ir atsakingiau, o 
vėjavaikiškas mamos charakteris tiesiog 

varo ją į neviltį. Tačiau gyvenimas mėgsta 
pajuokauti. Viskas susiklosto taip, kad abi 
moterys pasijunta nėščiomis tuo pačiu 
metu... Mado niekaip negali susitaikyti su 
mintimi, kad ji greitai taps močiute, o Avrilė 
negali patikėti, kad jos mama vėl taps 
mamyte. Situacija komplikuojasi, giminės ir 

artimieji raunasi plaukus, o būsimos mamos 
tiesiog stengiasi nepasiduoti panikai.

Geriausias prancūziškos komedijos tradici-
jas puoselėjantis filmas tiesiog kunkuliuoja 
gera nuotaika, o keblios situacijos sprendžiamos 
greitai ir linksmai. Pasitikite vasarą su šypsena.

„Forum Cinemas“ inf.

 „Mano mama ir mūsų kūdikiai“
Kino teatruose nuo birželio 2 d.
n Komedija, Prancūzija, 2017
n Režisierius: Noemie Saglio
n Vaidina: Juliette Binoche, Camille 
Cottin, Lambert Wilson ir kiti

„Telle mere, Telle fille“

Premjera
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Pasikeitimai“ (trumpametražiai f., Lietuva) - 2 d. 19 val.
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija) - 2 d. 21.10 val. 5 d. 17 val. 6 d. 21 val. 7 d. 
19 val. 8 d. 17.10 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva) - 3 d. 
15.40 val.
„Antro vaidybinio kurso diplominiai darbai“ (trum-
pametražiai f., Lietuva) - 3 d. 18 val.
„Pirmo dokumentinio kurso filmų programa mei-
lės tema“ (trumpametražiai f., Lietuva) - 4 d. 17 val.
„Pirmo vaidybinio kurso filmų programa keršto 
tema“ (trumpametražiai f., Lietuva) - 4 d. 18.30 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva) - 4 d. 20.30 val.
Uždaras vakaras - 5 d. 19 val.
„Senekos diena“ (drama, Lietuva) - 6 d. 18.50 val.
„Pelenų sanatorija“ (drama, Latvija, Lietuva) - 7 d. 17 val.
„Amžinai kartu“ (ironiška drama, Lietuva, Rumunija) - 
8 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Mumija“ (mistinis trileris, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 19.30 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 2-8 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 2-4, 
6-8 d. 15.45, 18.45 val. 5 d. 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
originalo k., Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 17, 19 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 2-6, 8 d. 12, 14.45, 17.30, 19.15 val. 
7 d. 14.45, 17.30, 19.15 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 2-4, 6-7 d. 10.15, 13, 15.45, 18.30, 20.30, 
21.30 val. 5 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.30, 20.30,  
21.30 val. 8 d. 10.15, 13.15, 16.15, 18.30, 21.45 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės  
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, V) - 

2-4, 6-8 d. 10, 12, 16, 18.15 val. 5 d. 10, 12, 16 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 2-8 d. 11, 14 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-3 d. 15 val. 
4-8 d. 15, 17 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 2, 4, 6, 8 d. 
20.15, 22 val. 3, 7 d. 21.45 val. 5 d. 21.15 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-13) - 2, 4, 6, 
8 d. 21.45 val. 3, 7 d. 20.15, 22 val. 5 d. 22 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 10.15, 13 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-4, 6-8 d. 14, 
21.15 val. 5 d. 14, 21 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2, 4-6, 8 d. 10, 11.15, 13.30 val. 3 d. 10, 13.30, 
17 val. 7 d. 11.15, 13.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 2 d. 17 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.30, 12 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 3 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
originalo k., Prancūzija, N-13) - 7 d. 12 val.  
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Meilė ir draugystė“ (komedija, Airija, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 2 d. 17.30 val. 3 d. 20.40 val. 6 d. 18.50 val.
„Šlovė“ (drama, Bulgarija, Graikija) - 3 d. 17 val.
„Tobuli melagiai“ (komiška drama, Italija) - 3 d. 
18.50 val. 6 d. 17 val. 7 d. 20.10 val.

„Paskutinė šeima“ (drama, Lenkija) - 7 d. 18 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva) - 8 d. 17 val.
„Šokėja“ (drama, Prancūzija) - 8 d. 18.30 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 2-8 d. 11.50, 15.20, 17.50, 
18.50, 21.50, 23.30 val. (8 d. 17.50 val. seansas nevyks; 
23.30 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 17.20, 20.40 val.
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 2-8 d. 
19.35 val.
„Mumija“ (mistinis trileris, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 
18.30 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 13.10, 14.55, 19.20, 20.55, 21.30, 
23.50 val. (8 d. 20.55 val. seansas nevyks; 21.30 val.  
seansas vyks 8 d.; 23.50 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 2-8 d. 10.20, 12.35, 16, 18.20, 22.30 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-8 d. 11, 12.50, 
16.45, 19, 21.20 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 2-8 d. 9.40, 12, 14.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2-8 d. 9.30, 12.15, 14.30 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 10, 13.20, 15.10 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 2-8 d. 15.30, 21.10 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2-8 d. 
18, 22.50 val.

Filme „Betmenas prieš Supermeną. Tei-
singumo aušra“ pasirodžiusi karingoji ama-
zonė Nuostabioji moteris pati stoja į kovą už 
žmonijos ateitį. XX a. pradžia. Nuošalioje, su 
išorės pasauliu ryšių neturinčioje Amazonės 
saloje gyvena žavingų ir nuožmių amazonių 
gentis. Nuo pat mažų dienų mergaitės ima-
mos mokyti karo paslapčių, kad taptų nenu-
galimomis kovotojomis. Karalienės duktė Di-
ana - viena iš jų. Princesė turi ypatingų galių, 
apie kurias kol kas ir pati nenutuokia.

Alinančią jau suaugusios Dianos kasdie-
nybę sutrikdo netikėtai prie salos krantų 

sudužęs lėktuvas. Išgelbėjusi jo lakūną, mer-
gina sužino apie pasaulyje siaučiantį Pirmą-
jį pasaulinį karą, apie kurį jos gimtojoje sa-
loje niekas net nenutuokia. Pajutusi, kad 
sustabdyti šį karą yra jos tikrasis pašauki-

mas, Diana išvyksta į Londoną. Stojusi į ko-
vą, princesė pagaliau atras tikrąsias savo 
galias ir pasitiks savo likimą, lėmusį jai tap-
ti Nuostabiąja moterimi.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera
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 „Nuostabioji 
moteris“

„Wonder Woman“

Kino teatruose nuo birželio 2 d.

n Fantastinis veiksmo ir nuotykių filmas, 

JAV, 2017
n Režisierė: Patty Jenkins

n Vaidina: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, 

David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Ewen 

Bremner, Lucy Davis, Eugene Brave Rock ir kiti

n IMDB: 8,4/10

Filmas rodomas anglų kalba ir su lietuviškais 

subtitrais
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„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d.  
22.10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.45 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 2-3 d. 23.40 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 2-8 d. 16.20 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

CINAMON
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 20.15 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 2-8 d. 14, 19.40, 21.45 val.
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 
2-8 d. 19 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 2-8 d. 11.15, 16.30, 19.15, 21, 22 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 15.30, 18.15 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
V) - 2-8 d. 10, 11, 17 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 2-8 d. 22.15 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-8 d. 12.30, 
15.45 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 2-8 d. 14.30, 
17.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 11.30, 13.30 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2-8 d. 
22.30 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 2-8 d. 13 val.

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2-8 d. 12, 14.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 2-8 d. 17.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 2-8 d. 11, 12.50, 15.50, 18.50, 
21.50 val. 2-3 d. 23 val.
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 18.20, 20.40 val. 2-3 d.  
23.55 val. (8 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 2-8 d. 
18.20, 21.10 val.
„Mumija“ (mistinis trileris, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 
18.30 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 2-8 d. 10.50, 12.20, 15.10, 18, 20.50, 
21.20 val. 2-3 d. 23.35 val. (8 d. 20.50 val. seansas 
nevyks; 21.20 val. seansas vyks 8 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 12.30, 15.20, 18.10, 21 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 2-8 d. 10.10, 14, 16.10 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 2-8 d. 12.50, 15 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-8 d. 10.20, 
17.10, 19.25 val. 2-3 d. 23.45 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2-8 d. 10.30, 15.50 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 13.40 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2, 4, 6, 
8 d. 21.40 val.

„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 3, 5, 7 d. 21.40 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.40 val.  
(vasaros akcija vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 2-8 d. 12.50, 15, 18, 21 val.
„Pažadas“ (istorinė drama, Ispanija, JAV, N-13) - 2-8 d. 
18.20, 20 val.
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 2-8 d. 17.45, 21.15 val.
„Mumija“ (mistinis trileris, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 
18.30 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 2-8 d. 10.10, 15.50, 21.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 13, 18.40 val. (8 d. 18.40 val. 
seansas nevyks).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 2-8 d. 13.20, 
15.40, 18.10 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 2-8 d. 10.30, 12.40, 15.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2-8 d. 10.50, 13.10, 16 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 2-8 d. 10.40 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 2, 4, 6, 8 d. 20.30 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
3, 5, 7 d. 20.30 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11 val. (vasaros akcija 
vaikams).

Premjera

 „Pažadas“
„The Promise“

Kino teatruose nuo birželio 2 d.

n Istorinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: Terry George

n Vaidina: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, 

Christian Bale, Shohreh Aghdashloo, Angela 

Sarafyan, Jean Reno, James Cromwell, Daniel 

Giminez Cacho, Marwan Kenzari ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

PRISTATO:

BIRŽELIO 3 D. PALANGOJE, „Ramybės” kultūros centre

BIRŽELIO 7 D. VILNIUJE, Šv. Kotrynos bažnyčioje

GRAŽIAUSIOS 
BALSO IR SMUIKO 

MELODIJOS, 
KURIOS SUŽAVĖS IR 

NUSTEBINS

Dainininkė Vaida Genytė
Smuikininkas Zbignevas Levickis
Pianistė Lauryna Lankutytė

BILIETUS PLATINA

PARTNERIAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

Imperijos žlunga. Meilė išlieka. Tikrų 
įvykių įkvėptas, jaudinantis kino pasakoji-
mas dramoje „Pažadas“ atskleidžia iššūkių, 
pavojų ir išbandymų krečiamą meilės isto-
riją, supančiojusią... tris žmones.

Kai talentingas medicinos studentas 
Maiklas susipažįsta su Ana, tarp jų aki-
mirksniu įsižiebia kibirkštis. Jungiami ar-
mėniškos kilmės jaunuoliai tuoj pat randa 
bendrą kalbą, o ši netrukus virsta roman-
tišku susižavėjimu. Bet Ana Armėnijoje 

vieši ne viena: mergina čia atlydėjo savo 
vaikiną - garsų amerikiečių žurnalistą Kri-
są, atvykusį į Armėniją sekti įtemptų vie-
tinės politikos įvykių.

Meilės trikampiui įkaitus, jį netrukus 
atvėsina žlungančios Osmanų imperijos su-
kelti neramumai. Trijulė, siekdama padėti 
chaoso draskomos tautos žmonėms, savo 
jausmus atideda į šalį... Bet karas baigsis, o 
meilė liks.

„Forum Cinemas“ inf.„Forum Cinemas“ nuotr.
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 TeaTras/KoncerTai

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
5 d. 19 val. - Vilniaus festivalio 2017 atidarymo 
koncertas. Elina Garanča (mecosopranas, Latvija).  
Dir. K.M.Chichon (Didžioji Britanija).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
2 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis („Cezario grupė“).
3 d. 18 val. Mažojoje salėje - „State of flow“ 
(Eksperimental šokio spektaklis).
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Visuomenės 
priešas“. Rež. J.Vaitkus.
6 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Nutolę toliai“ 
(pagal Pauliaus Širvio poeziją). Rež. C.Graužinis.
7 d. 18.30 val. Erdvėje prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. G.Kriaučionytė.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
8 d. 19 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
8 d. 18 val. Didžiojoje salėje - P.Demirski „Nesistebėk, 
jei kas nors ateis padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Mažoji salė

3 d. 12 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.
MENŲ SPAUSTUVĖ

2 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! VYČIO JANKAUSKO 
ŠOKIO TEATRAS: „Agonija“. Choreogr. V.Jankauskas.
3 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - Premjera! ŠOKIO 
TEATRAS DANSEMA: „Šviesuliukai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
7, 8 d. 19 val. Juodojoje salėje - Autorinis Aistės 
Lasytės elektroninių jausmų koncertas.

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
7 d. 19 val. - D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. 
O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
2 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Labas, Lape!“ Rež. E.Kižaitė.
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ (pagal I.Simonaitytės 
„Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A.Jankevičius.
6 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
6, 7 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
7 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė-Diena 
„Žalgirės“. Rež. V.Bareikis.
8 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von Mayenburgas 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
2 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
3, 4, 8 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
4 d. 12 val. - A.Dilytė „Negalima!“ Rež. A.Dilytė.
4 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. Rež. G.Padegimas.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
7 d. 18 val. - „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias 
bernvakaris“ (N-16).
8 d. 18.30 val. - „Primadonos. Rež. O.Šapošnikovas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
2 d. 18 val. - „Visu greičiu atgal!“ (pagal P.Notte pjesę 
„Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A.Lebeliūnas.

Šį spektaklį nuo gegužės 23 dienos turė-
jo galimybę išvysti Šanchajaus, Sudžou, Gu-
angdžou ir Siameno miestų žiūrovai. Tai bu-
vo jau antrosios teatro gastrolės Kinijoje po 
daugiau nei 15 metų pertraukos, kuomet 
Šanchajaus „Grand operos“ teatre buvo pri-
statytas ACH šokio spektaklis „Tango in FA“.

Spektaklis „Ana Karenina“ sukurtas 
2010 m., jo premjera įvyko Lietuvos nacio-
naliniame dramos teatre. 2011 m. spektaklis 
buvo įvertintas „Auksiniu scenos kryžiumi“ 
už geriausią choreografiją.

„Visos gastrolės į kitokio mentaliteto ša-
lį yra iššūkis. Tai tarsi savęs, savo idėjų pa-
tikrinimas. Po kiekvieno spektaklio norisi 
žiūrovo akyse išvysti gyvas emocijas, atver-
tą širdį. Ir visai nesvarbu, kinas jis ar lietu-
vis“, - sakė ACH teatro direktorė ir gastrolių 
Kinijoje organizatorė Greta Cholina.

ACH teatras yra vienas ryškiausių šo-
kio teatrų Lietuvoje. Jausmingi baleto, 
šokio ir vaidybos sinteze grindžiami spek-
takliai sulaukė žiūrovų ir teatro profesio-
nalų pripažinimo. Sėkmingas gastroles 
teatras organizuoja tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.

Nuo 2007 m. teatro įkūrėja A.Cholina 
bendradarbiauja su Maskvos valstybiniu 
akademiniu J. Vachtangovo teatru, kuriame 
sukūrė šokio spektaklius „Moterų krantas“, 
„Ana Karenina“, „Otelas“, „Vyrai ir mote-
rys“ bei choreografiją režisieriaus Rimo Tu-
mino spektakliams „Eugenijus Oneginas“, 
„Minetis“. 2016 m. choreografė dirbo Mask-
vos Didžiajame teatre - kartu su režisieriu-
mi Rimu Tuminu statė operą „Katerina Iz-
mailova“.

„Laisvalaikio“ inf.

Įspūdingose Kinijos scenose iki birželio 4 dienos svečiuojasi amžinos meilės simboliu 
tapęs ACH šokio teatro spektaklis „Ana Karenina“.

A.Cholinos šokio teatras -  
įspūdingose Kinijos scenose

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis 2017. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistas Mario 
Brunello (violončelė, Italija). Dir. M.Pitrėnas.
8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis 2017. 
Osvaldo Balakausko muzikinė odisėja. Lietuvos ansamblių 
tinklas, styginių kvartetas „Chordos“, R.Mataitytė 
(smuikas), R.Sviackevičius (akordeonas), Lietuvos 
kamerinis orkestras. Dir. V.Baltakas.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
7 d. 19 val. - Koncertas „Auksinės klasikos ir miuziklų 
dainos“. Atlikėjai: V.Genytė (vokalas), Z.Levickis (smuikas).

MOKYTOJŲ NAMAI
3 d. 15 ir 17 val. VMN Kiemelyje - XI Lietuvos senjorų 
dainų ir šokių šventė. Įėjimas - nemokamas.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
4 d. 16 val. - „Popietė su opera“. J.Karaliūnaitė (sopranas), 
T.Pavilionis (tenoras), A.Juozauskaitė (fortepijonas).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
7 d. 18.30 val. - „Muzika erdvėje“. Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vadovas ir dir. D.Katkus). 
Solistas Saulius Lipčius (gitara).

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
2 d. 19 val. Vilkaviškio r., Bartninkų bažnyčios 
griuvėsiuose - „Dainuojam ir grojam Lietuvai“. Veronika 
Povilionienė (dainininkė), Petras Vyšniauskas (saksofonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/Parodos

„Anos Kareninos“ premjera 
Lietuvoje įvyko 2010 metais

Stasio Žumbio nuotr. 

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės  
galerija

Konstitucijos pr. 22
LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3A
Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies  
menas

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė
Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

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

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

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

S.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos darbų paroda 
„Mano Vilnius“

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

Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“
UNESCO komisijos  

galerija
Šv.Jono g. 11

Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos paroda 
„Persijos atšvaitai“

Prospekto galerija
Gedimino pr. 43

Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Savaitgalis pragare“
Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g.1
Kunigundos Dineikaitės solinės kūrybos paroda  
„Nostalgia for Picture“
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055,  
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900,  
www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio 
paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite  
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi  
ekonomiškai. Netinkamas metas  
išlaidauti, jeigu tvarkote finansinius 
reikalus, būkite atidūs, kontroliuokite 
finansinius srautus. Savaitę praleiskite 
ramiai, klausykitės vidinio balso  
ir širdies poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus ves 
painiais gyvenimo keliais. Gal ne visada 
sprendimai ateis lengvai, bet verta 
paprakaituoti, kad ateityje gyventumėte 
lengviau. Daug energijos pareikalaus 
darbas su žmonėmis. Galite sutikti 
žmogų, susijusį su jūsų karmine  
praeitimi. Galbūt tai leis išspręsti seniai 
įsišaknijusias problemas. 

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime šiokia 
tokia renovacija jums tikrai būtų  
neprošal. Galite sužinoti mylimo  
žmogaus praeities paslapčių, tačiau jų 
nereikėtų sureikšminti. Jeigu esate  
vieniši, ne pats tinkamiausias laikas 
ieškoti antrosios pusės. Puikus laikas 
valstybės tarnautojams. Sveikatą  
stiprinkite daugiau laiko leisdami  
bundančioje gamtoje.

AVINUI

Prognozė birželio 2-8 d.

Sprendimus priimkite atsakingai, 
nesivelkite į avantiūras, rizikuokite  
protingi. Tai laikas, kai bet koks veiks-
mas turės pasekmių. Net jeigu prispaus 
finansiniai rūpesčiai, nepraraskite 
optimizmo, viskas priklausys nuo 
vidinio nusiteikimo, todėl tikėkite, kad 
viskas bus gerai. Susikoncentruokite į 
veiksmo kokybę, nesvarbu, kas tai būtų 
darbas - bendravimas ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą žmogų, kurio 
pagalba jums reikalinga kaip oras. 
Užimantiems aukštus postus gyvenimas 
kels naujų išbandymų, todėl skirkite 
dėmesio kolektyvui, kad prireikus  
galėtumėte juo pasitikėti. Sveikatą  
stiprinkite saunoje ir SPA procedūromis.

SKORPIONUI

Galima pažintis su vyriškiu, 
gyvenančiu svetur. Galite gauti žinią iš 
užsienio arba planuoti tolimesnę  
kelionę. Ilgalaikiai projektai bus  
sėkmingi. Atsiras netikėtų išlaidų,  
kurios kaip reikiant išmuš iš  
pusiausvyros ir apkartins gyvenimą. 
Svarbiausia, neklausykite aplinkinių, 
kurie savo kompleksus ir baimes  
supainioja su patarimais.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti. Atminkite - 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmąjį įspūdį. Bendraujant vertėtų 
prisiminti, kad tyla – gera byla.  
Antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
labai svarbių žinių dėl naujo darbo 
pasiūlymo. Neskubėkite, šią savaitę 
patartina nesiimti nieko naujo.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pat knygos puslapis, 
viskas po senovei. Savo darbo vietoje 
jausitės puikiai, nors norėdami įveikti 
užduotis turėsite paplušėti iš peties,  
tik taip jūsų darbo rezultatai bus  
puikūs. Būsite imlūs ir stropūs mokiniai. 
Pravartu pasirūpinti sveikata, išsitirkite 
echoskopu ar pasidarykite plaučių  
rentgeno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime viskas 
stabilu, be rimtesnių pokyčių,  
palankus metas užmegzti naujus  
santykius arba žengti pirmą žingsnį 
patinkančio žmogaus link. Geras laikas 
valstybės struktūrų darbuotojams,  
politikams. Bent kelias dienas skirkite 
sveikatai ir sveikatingumo procedūroms.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime vyks 
svarbus apsisprendimo procesas. 
Kai kas gali būti nuspręsta už jus. 
Tarpusavio santykiuose šeimininkaus 
ponas likimas. Tvarkydami piniginius 
reikalus būkite ypač atsargūs, nes  
galite priimti neadekvačius sprendimus, 
už kuriuos vėliau teks brangiai  
sumokėti. 

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami santykiai 
spindės naujais atspalviais, nauja  
pažintis tik patvirtins, kad egzistuoja 
meilė. Finansinius reikalus  
tvarkykite klausydamiesi intuicijos,  
tai padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai. Jeigu jaučiate, kad dabartinis 
jūsų netenkina, išdrįskite apie tai  
pasikalbėti su antrąja puse, galbūt ji  
jaučiasi taip pat, tad jūsų išsiskyrimas 
išeis abiem į naudą. Galite gauti kelis 
naujus pasiūlymus. Laikotarpis itin  
tinkamas pradėti naujus darbus pradžiai. 

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Dizainerė Jolanta Rimkutė
1973 06 03

Atlikėja, laidų vedėja
Goda Alijeva
1986 06 04

JAV aktorė Andželina Džoli 
(Angelina Jolie)
1975 06 04

Atlikėja Monika Linkytė
1992 06 03

GEROS DIENOS: birželio 6 d. BLOGOS DIENOS: birželio 4, 5 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Peikena. Apaštalas. 
Taiga. Abas. Ikona. manto. Ras. 
karai. Los. Ubas. Gr. Din. Posartas. 
kainas. Saks. kalnas. kam.  
Datatorius. Va. Sati. Ilava. inik. 
Obliuoti. kasa. Pakalnis. Tarpanas. 
Lapas. Avis. asoga.

Horizontaliai: Etalonas. Al. 
Lianos. marka. kitsas. Ap. Ego. 
Radiola. Ona. Utka. BNS. Bastili.  
Aras. Alisa. Sabas. Tau. Pas. kovoti. 
„SAS“. karatas. Gali. Ir. Tikrinu. Pa. 
Daka. Nasikas. Lordas. Nano. Anais. 
Visag. Sain. Pakasa.

Pažymėtuose langeliuose: 
Komanda.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį pienelį 

nuo saulės su bronzatu.

Atsakymą iki birželio  
6 d. siųskite  
SmS žinute numeriu 
1390. Rašykite:  
LV kR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja 
Veronika Jurkėnė 
iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktas 
apsauginis pienelis 
nuo saulės.

Dėl prizų 
teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26. 
Prizai laikomi tik 
dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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 - Praėjusią savaitę mano žmonai į akį 
šapas įkrito. Turėjo eiti pas gydytoją. 40 litų 
paaukojau.

- Tai niekis. O mano žmonai praėjusią 
savaitę į akį kailiniai krito. 4 tūkstančius 
paaukojau.

l

Policininkas žmogeliui:
- Už pareigūno įžeidimą jums bauda 500 

dolerių. Ar norite dar ką nors pasakyti?
- Taip, tikrai norėčiau, bet kai tokios 

kainos...
l

- Ko tu bijai gatvėse?
- Policininkų.
- O dar?
- Motociklininkų.
- O dar ko nors bijai?
- Na... Girtų vairuotojų...

- O moterų vairuotojų nebijai?
- Oo! Tai kaip girtas policininkas ant 

motociklo.
l

Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabine-
tą rėkia:

- Aš juk sakiau: darbo metu rūkyti drau-
džiama!!!

Visi choru:
- O kas dirba?!

l

Petriukas klausia tėčio: 
- Tėti, ar Jėzus turėjo uošvę? 
- Ne, sūnau, jis gyveno rojuje.

l

Mūsų, vyrų, gyvenimas sunkus:
- Kai mes gimstame, gėles gauna mūsų 

mamos.
- Kai mes vedame, dovanas gauna mūsų 

žmonos.

- O kai mes mirštame, žmonos gauna 
dar ir pašalpas...

l

- Tau net neįdomu, kodėl aš verkiu? - 
priekaištauja žmona vyrui. - Nori, pasa-
kysiu?

- Ne, ne, ne, neturiu tiek pinigų!
l

Eina girtas žmogelis per mišką. Atsitren-
kia į medį ir sako:

- Atsiprašau labai.
Tai kartojasi keletą kartų. Galų gale at-

sisėda ir sako:
- Aš pasėdėsiu, kol jūs praeisit.

l

Jaunoji sako būsimam vyrui:
- Po vestuvių aš leisiu tau pabučiuoti mane 

ten, kur dar niekas manęs niekada nebučiavo.
- Ir kur gi?
- Havajuose.

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

PAKRANTĖ. Lagūną supantys gyvenamieji namai Australi-jos Auksinėje pakrantėje iš aukštai žiūrint atrodo lyg širde-lė. Auksinėje pakrantėje - nuostabus smėlis, fantastiškos sąlygos banglenčių sportui ir daugybė kitų malonumų.  Ši pakrantė - ne tik paplūdimys: tiesiog galva apsisuka nuo dangoraižių, neįtikėtino dydžio apsipirkimo plotų ir brangių teminių parkų. Ši 35 km auksinio smėlio pakrantė yra labiausiai išsivysčiusi Australijos dalis, labai mėgstama turistų - jų čia kasmet apsilanko per 2 milijonus.


