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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kartą pasakėte, kad atsisukote į lie-
tuvišką senąją kultūrą, kuri byloja, kad 
žiema apmąstymų, pavasaris - idėjų ge-
neravimo, vasara - jų įgyvendinimo, o 
ruduo - derliaus metas. Ar laikantis šio 
principo galima sakyti, kad jūsų naujas 
albumas pasirodys rudenį?

- Rudenį jau bus derlius, grįžtamoji 
reak cija. Iš tiesų gamtoje viskas vyksta pa-
gal panašų ciklą, ypač čia, Lietuvoje, kur 
ryškūs visi keturi metų laikai. Pats specia-
liai nieko nedarau, bet pasąmoningai išeina. 
Įrašinėti albumą pradėjau gegužę. Pasiro-
dyti jis turėtų vasaros viduryje, gal antroje 
pusėje. Norisi padaryti gerai. Metams bė-
gant sau keli vis didesnius kokybės reika-
lavimus. Norisi, kad viskas būtų išgyventa, 
išmąstyta, atrasta ir ištobulinta. Tam skiriu 
daug laiko. Įrašinėju žinomo Lietuvos mu-
zikanto Sauliaus Prūsaičio įrašų studijoje. 
Man jis yra labai netikėtas atradimas. Ma-
nau, kad Sauliaus tikrasis pašaukimas yra 
įrašinėti muziką. Matau, kaip jis dega tuo 
darbu, kurį atlieka.

- O ar savo tikrąjį pašaukimą jau at-
radote?

- Mano pašaukimas turbūt yra rašyti dai-
nas. Prie to aš vis bandau sugrįžti, bet kuo 
toliau, tuo daugiau atsiranda visokiausios pa-
pildomos veiklos. Kasdien atsisakau maždaug 
vieno dviejų pasiūlymų kur nors dalyvauti, 
paskaityti paskaitą, prisidėti prie iniciatyvos. 
Jei priimčiau visus, turbūt nustočiau rašyti 
dainas ir koncertuoti. Per pastaruosius metus 
laiko kūrybai beveik nepasilikau, todėl nu-
sprendžiau šiek tiek pertvarkyti savo dienot-

varkę. Pasilikau tik kelias iniciatyvas, kurio-
mis save realizuoju.

- Nepavargstate būti Andriumi Ma-
montovu?

- Matyt, tą hiperaktyvumą paveldėjau iš 
savo tėvo. Jis visada buvo aktyvus ir atsidavęs 
savo darbui. Jei, pavyzdžiui, su šeima išeida-
vome pasivaikščioti, mes su mama ir broliu 
bėgdavome iš paskos, o tėtis eidavo dideliu 
tempu į priekį ir sakydavo: „Greičiau, kur jūs 
ten atsiliekate.“ Be abejo, maloniausios aki-
mirkos, kai gali nieko neveikti, bet jei aš nie-
ko neveikiu vieną dieną, kitą turiu ką nors 
daryti. Pavyzdžiui, važiuoti degintis prie jūros 
aš negaliu. Imu galvoti, ką galėčiau veikti - 
parašyti, įrašyti, susitikti su kuo nors, aptar-
ti, pakalbėti. Visada jaučiu tam poreikį. Matyt, 
tokia mano prigimtis.

- O nepavargstate nuo atsakomybės? 
Juk viskas, ką jūs pakomentuojate, su-
laukia didelio dėmesio internetinėje erd-
vėje, žiniasklaidoje.

- Jei ką nors parašau feisbuke, tikrai ne-
manau, kad kas nors ims tai ir perspausdins. 
Noriu tiesiog padiskutuoti su žmonėmis, ku-
rie prisijungę, bet staiga, po kelių minučių, 
visa tai jau matau portaluose. Kartais tai ner-
vina, nes tai tas pats, lyg tu nusprendei susi-
tikti pasikalbėti su keliais draugais, o to po-
kalbio klausosi visi. Tai šiek tiek nejauku. 
Buvo net keletas absurdiškų situacijų. Kartą 
mano mama paprašė, kad parduočiau knygas, 
nes po tėčio mirties liko didžiulė biblioteka. 
Aš automatiškai įdėjau apie tai žinutę į feis-
buką. Po keliolikos minučių viename portale 
skaitau tokią antraštę: „A.Mamontovas pel-
nosi parduodamas savo mamos pensininkės 
knygas“. Tai jau yra negražu. Išeina, kad esu 
kažkoks niekšas, kuris pelnosi iš savo ma-
mos. Tokiais atvejais imi galvoti, ką rašai, kaip 
tai atrodys, jei kas nors perspausdins. Nebe-
gali laisvai reikšti savo minčių. Kita vertus, 
iš dalies ten dėl to ir esu, kad galėčiau tiesio-
giai bendrauti su savo gerbėjais. Juk neturiu 

nei vadybininkų, nei spaudos atstovų. Viską 
savo gyvenime darau pats.

- Keista...
- Kodėl? Nekeista. Visą gyvenimą taip da-

rau. Tam tikra prasme esu tas, kuris vadinamas 
anglišku terminu „control freak“ (išprotėjęs 
dėl kontrolės  - red. past.). Gal su manimi kar-
tais būna sunku dirbti, nes bandau aprėpti vis-
ką. Yra tik keli žmonės, kuriais pasitikiu ir 
kuriems laisvai patikiu tam tikrus darbus. Ban-
džiau turėti vadybininkus, bet kaskart supras-
davau, kad pats geriau įsivaizduoju, kaip galima 
padaryti. Tokia mano prigimtis. Kartais būna 
sunku, bet kitaip nemoku.

- Sunku pelnyti jūsų pasitikėjimą?
- Nežinau. Kartais esu linkęs net per daug 

pasitikėti žmonėmis. Visada į pirmą susitikimą 
einu su pasitikėjimu. Jei išaiškėja, kad pasiti-
kėti negalima, atgauti pasitikėjimą jau būna 
sunku. Nesu iš tų žmonių, vadinamųjų „deg-
tukų“. Supykdyti mane sunku, bet jei jau su-
pykstu, atleidžiu negreitai. Man reikia laiko, 
kad įsiliepsnočiau, bet kai užsidegu, degu ilgai.

- Ar nesunku atskirti tikrą nuoširdu-
mą nuo, kaip kartą pats pasakėte, „sa-
vireklamos“?

- Metams bėgant išmoksti atpažinti žmo-
nes. Kartais matau, kad naudojasi, bet kartais 
nekreipiu dėmesio, jei matau didesnį tikslą. 
Dažniausiai iškart matau, kas nuoširdus, o 
kas ne. Apskritai pasitikiu intuicija. Kartais 
būname linkę išgalvoti atsakymus, išmąstyti 
sprendimus, apipiname juos visokiais proti-
niais išvedžiojimais, bet iš tikrųjų visada in-
tuityviai jaučiame, reikia eiti į tą pusę ar ne. 
Juk net jei metame monetą, kai nežinome, ką 
nuspręsti, vis tiek kažkur giliai žinome, kuria 
puse labiau norėtume, kad ji nukristų. Tai ir 
yra intuicija. Bandau sprendimus daryti taip 
ir pastebiu, kad dažniausiai jie pasitvirtina.

- O tie sprendimai - vegetarizmas, al-
koholio atsisakymas - ar jie irgi buvo in-
tuityvūs?

- Iki 20 metų nei rūkiau, nei gėriau. Kai 
grįžau iš kariuomenės, atėjo toks periodas, 
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n Andrius Mamontovas gimė 1967 m. 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje
n 1983 m. su bendraminčiais įkūrė grupę 
„Foje“, kuri gyvavo iki 1997 m. Paskui pradėjo 
solinę karjerą
n Yra išbandęs save ir aktoriaus amplua: 
1997 m. sukūrė pagrindinį vaidmenį 
režisieriaus Eimunto Nekrošiaus spektaklyje 
„Hamletas“, 2008 m. vaidino Mario Martinsons 
filme „Nereikalingi žmonės“, 2010 - „Amaya“
n Yra vedęs, augina du vaikus - dukrą Viktoriją 
(20) ir sūnų Andrių (16)

Dosjė

Labiau norėčiau 
atvirauti per 
savo kūrybą ir 
būti žinomas dėL 
savo dainų, o ne iš 
pasakojimų, kokios 
mano buto sienos
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Savo naująjį albumą Andrius 
Mamontovas įrašinėja dainininko 
Sauliaus Prūsaičio studijoje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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kai neva jau galėjau sau tai leisti. „Foje“ ėmė 
lydėti sėkmė, pradėjome daug koncertuoti, po 
koncertų - visokie vakarėliai, kvietimai, pasiū-
lymai. Paskui pusę metų gyvenau Amerikoje, 
kiekvieną savaitgalį eidavau į įvairias vietas, 
kur groja muziką, mačiau geriausius Detroito 
ir Čikagos „techno“, „house“ klubus. Kelerius 
metus gyvenau gana pašėlusiai, bet kadangi 
paauglystėje neturėjau tų žalingų įpročių, man 
jie niekada stipriai neprigijo. Supratau, kad blo-
giausius sprendimus gyvenime priimi būdamas 
apsvaigęs, o geriausias dainas esu parašęs bū-
damas blaivaus proto. Man norisi gyvenimą 
matyti tokį, koks jis yra. Jei vartojame svaiga-
lus, aplinką matome pro to svaigalo prizmę.

- Ar neliūdina jūsų pasaulis toks, koks 
yra?

- Pasaulis yra toks, kokį jį matome. Tau 
gali nepatikti kai kurie dalykai, kai kurie - labai 
nepatikti. Bet ką nors pakeisti gali tik savyje. 
Daugiau niekur. Kartais gali pakeisti požiūrį, 
su kai kuriais dalykais gali susitaikyti. Tai pir-
mas žingsnis į gražesnį pasaulį. Reikia tiesiog 
pasirinkti, į ką fokusuoti savo dėmesį.

- Kas šiandien jus labiausiai liūdina?
- Niekada nebuvau politiškai aktyvus žmo-

gus, bet, tarkime, ta situacija su Rusija, kuri 
tęsiasi jau kurį laiką, iš tikrųjų yra ir skaudi, 
ir nemaloni, ir dvilypė. Mano tėtis kilęs iš Ar-
changelsko, todėl pakankamai gerai jaučiu ru-
sų mentalitetą, suprantu, kodėl kai kurie da-
lykai ten vyksta. Man skaudu tai matyti. Esu 
padalytas į dvi puses. Padėtis Ukrainoje iš tie-
sų yra nejauki. Gyvename šalia tokios uždels-
to veikimo bombos, ir kai turi vaikų, galvoji, 
kokiame pasaulyje jie kurs savo ateitį.

- O kaip ekologijos temos?
- Esu už visus saugius ir ekologiškus da-

lykus, bet pastebiu, kad ta tema yra siaubingai 
spekuliuojama. Kad parduotų produktus, ant 
jų uždeda lipdukus „eko“, todėl negali viena-
reikšmiškai vertinti. Bet ekologija prasideda 
nuo paprasto dalyko - nešiukšlinkime. Ir, tiesą 
sakant, dėl to pažengėme stipriai į priekį. 
Anksčiau gyvenome labiau apsišiukšlinę. Da-
bar žmonės bent jau suvokia, kad jei nori, jog 
jų kieme būtų švaru, patys ir išsišluoja. Aišku, 
skaudu, kai nuvažiuoji į mišką, o ten randi 
kažkieno išmestus šiukšlių maišus. Nesupran-
tu tokių žmonių. Nesuprantu, kokias vertybes 
jie turi, kuo remiasi savo gyvenime.

- Grįžkime prie jūsų kūrybos. Kuris 
gyvenimo etapas jums buvo palankiau-
sias, o kuris sudėtingiausias?

Jei eini į 
kompromisą, 
kuris tau 
nepatinka, tada 
Jau blogai

„LaisvaLaikio“ interviu

Pats geriausias etapas,  
anot Andriaus Mamontovo,  
yra čia ir dabar
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- Pats geriausias etapas yra čia ir dabar. 
Nėra geresnės akimirkos nei šita. Be abejo, 
buvo laikotarpis, kai kažkas išėjo geriau, bu-
vo, kai nelabai pasisekė. Tai nesibaigiantis 
bangos pavidalo procesas. Būna periodų, kai 
nežinai, ką nori pasakyti, kai reikia susidėlio-
ti save iš naujo. Pavyzdžiui, prieš kelerius 
metus iš naujo perrašiau savo albumą „Visi 
langai žiūri į dangų“, nes man niekada nepa-
tiko, kaip jį buvau įrašęs. Šiuo metu man labai 
patinka mano naujas albumas. Bet nežinau, 
ar mano klausytojai galvos taip pat.

- Kuo jis bus kitoks?
- Grįžtu prie savo romantiškosios pusės. 

Kurį laiką romantikas manyje buvo pasislė-
pęs, laukė savo akimirkos ir kaupė medžiagą. 
Matyt, paskutinis romantiškesnis mano albu-
mas buvo „Saldi juoda naktis“. Paskui buvo 
„Geltona žalia raudona“ - labiau pilietinis, 
tokių lengvai revoliucingų nuotaikų. Paskui - 
filosofinis „Elektroninis dievas“. Ten yra ke-
lios romantiškos dainos, bet bendra dvasia 
nėra romantiška. O naujas albumas bus... ba-
nalu sakyti, kad apie meilę, gal net ir negaliu 
taip sakyti, bet jame bus 10 romantiškų dainų.

- Kokių pokyčių šiuolaikinėje lietu-
viškoje muzikoje matote į gera, o kokių 
į bloga?

- Jei kalbėsime apie populiariąją muziką, 
kuri skamba per televizorių, ypač įvairiuose 
televizijos talentų projektuose, ją net sunku 
vertinti kaip muziką. Tai televizinis produk-
tas. Žiūrovams, atėjusiems į tų atlikėjų kon-

certą, matyt, turėtų trūkti ten komisijos. Gal 
iš tiesų koncerte turėtų sėdėti komisija, kuri 
po kiekvienos dainos vertintų, supeiktų ar 
pagirtų. Tokių projektų dalyviai įsivaizduoja, 
kad ateis į tuos šou, išgarsės ir gros savo so-
linius koncertus „Siemens“ arenoje. Bet nė 
vienas, kuris surenka tokias arenas klausy-
tojų, neišgarsėjo per realybės šou. Man atro-
do, šiek tiek užsižaidėme tuo atrinkinėjimu 
ir reikėtų dažniau nueiti pasižiūrėti, kas vyks-
ta Lietuvos klubuose, kur groja jaunos, nie-
kam nežinomos grupės. Ten galima rasti labai 
įdomių vardų ir veidų. Pavyzdžiui, šiemet bu-
vau pakviestas į Lietuvos hiphopo apdovano-
jimus. Net neįsivaizdavau, kad yra tiek puikių 
hiphopo atlikėjų. Dar yra elektroninė lietu-
viška muzika, kuri irgi gauna nepakankamai 
viešumos. Yra roko grupės, tokios kaip „ba“, 
„Garbanotas Bosistas“, „Freaks on Floor“. 
Jos turi kažką savito, savo energiją, nuotaiką, 
muziką, dainas. Jas išgirdus sugrįžta tikėji-
mas, kad Lietuvoje yra daug puikios muzikos. 
Bet kol jie nepataikauja žiniasklaidai, kol ne-
duoda tų „perliukų“, iš kurių galima daryti 
antraštes, tol visuomenė apie juos nežino. 
Bet kaip padaryti, kad jiems nereikėtų par-
duoti savo sielos žiniasklaidai, o jų muziką 
išgirstų didelis žmonių ratas, - tai yra didžiau-
sia užduotis ir iššūkis.

- Kaip manote, kodėl ir kada taip iš-
sikreipė muzikos industrijos pasaulis?

- Manau, kad iš dalies taip nutiko dėl to, 
kad Lietuva yra maža šalis. Jei nori pragyven-
ti iš muzikos, privalai turėti kuo didesnį klau-
sytojų ratą, todėl bandai bet kokiu būdu juos 
sudominti.

- Ar jums pačiam būti nuoširdžiam 
toje muzikos rinkoje nesunku?

- Turi būti lankstus. Visada stengiesi, kad 
padaryti sprendimai neatrodytų parsidavėliš-
kai. Net jei tai yra kompromisas, jis turi pa-
tikti tau pačiam. Jei eini į kompromisą, kuris 
tau nepatinka, tada jau blogai.

- Jūsų asmeninis gyvenimas žinias-
klaidoje niekada neliečiamas, bet kartą 
minėjote, kad jūsų albumai yra tarsi jūsų 
dienoraštis. Labiau asmeniško nieko ir 
negali būti...

- To aš ir linkiu tiems Lietuvos atlikėjams, 
apie kuriuos žinome tik iš to, kad jie nusirė-
žė plaukus, užsivilko naują suknelę ar pasi-
rodė kokiame nors pristatyme, tačiau mes 
negalime pašvilpauti nė vienos jų dainos. La-
biau norėčiau atvirauti per savo kūrybą ir bū-
ti žinomas dėl savo dainų, o ne iš pasakojimų, 
kokios mano buto sienos.

Kartais būname 
linKę išgalvoti 
atsaKymus, 
išmąstyti 
sprendimus, 
bet iš tiKrųjų 
visada intuityviai 
jaučiame, reiKia 
eiti į tą pusę ar ne

„LaisvaLaikio“ interviu

Žmonija vystosi 
per Klaidas, jos 
motyvuoja mus 
tobulėti
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- Nebaisu šitaip tūkstantinei miniai 
atsiverti?

- Kiekvieną dainą vis tiek kiekvienas 
žmogus supranta savaip. Prie manęs dažnai 
prieina žmonės ir sako: „Žinote, ta „Laužo 
šviesa“ nuostabi daina apie Sąjūdį.“ Kai ją 
rašiau, visai ne tai turėjau omeny. Bet čia 
ir yra visas grožis. Kiekvieną kūrinį visi 
supranta savaip. O štai kai imame kalbėti 
apie tą supratimą, tada mes ir kalbame apie 
save.

- Koks jausmas, kai tūkstantinė minia 
dainuoja jūsų dainą?

- Tai yra didžiausias narkotikas, dėl kurio 
lipi į sceną. Tais momentais aš užmirštu save, 
išnykstu minioje. Tai pačios geriausios aki-
mirkos.

- Yra dalykų, kuriems jaučiate nos-
talgiją?

- Visada yra dalykų, kuriuos smagu pri-
siminti, bet neprisirišu prie jų. Praeitis yra 

tai, ko nebėra ir nebebus. O bandymai ką 
nors pakartoti dažnai baigiasi skausmingai. 
Galbūt geriau yra paleisti praeitį, užuot jos 
ilgėjusis.

- Ar nesunku šiandien, kai gyvenimo 
tempas yra milžiniškas, o vartotojišku-
mas skatinamas kiekviename žingsnyje, 
naujai žvelgti, ieškoti, atrasti?

- Kai atsirado internetas, iš tikrųjų man 
tapo daug sunkiau rašyti dainas. Internete 
yra tiek daug įdomios informacijos, bendra-
vimo, kad kartais jaučiu, jog tampu nuo to 
priklausomas. Džiaugiuosi, kai būnu privers-
tas atsijungti. Pavyzdžiui, balandį keliavau po 
Tibetą, ten neveikė „Facebook“, „Instagram“, 
„Youtube“ ir „Google“. Fantastika. Per dvi 
savaites atpratau. Kai grįžau, į viską pažiūrė-
jau naujomis akimis. Be abejo, po kurio laiko 
grįžau į įprastas vėžes. Nieko nepadarysi, gy-
vename tokiame pasaulyje. Jaunai kartai, ma-
tyt, taip nėra, jie gimė, kai jau buvo mobilie-
ji telefonai, internetas. Jiems tai toks pats 
daiktas, kaip mums buvo rašiklis ir popieriaus 
lapas. Jų tai netrikdo, atvirkščiai, jie naudoja 
tai kaip įrankį. Aš nežinau, ar išmokau rasti 
tinkamą santykį su elektronine erdve. Man 
ji patinka, bet, man atrodo, aš ten praleidžiu 
per daug laiko.

- Optimistiškai žiūrite į pasaulio ateitį?
- Manau, kad taip. Yra žmonės, kurie 

vis dar turi vertybes, ir ant jų laikosi mūsų 
pasaulis. Tikiu, kad kažkaip kažką galima 
pakeisti. Gal tai ir naivu, bet kartais galiu 
sau leisti būti naivus, neteisus. Turiu teisę 
klysti.

- Andrius Mamontovas klysta?
- Taip. Aš klystu daugiau negu bet kuris 

iš jūsų. (Šypsosi.) Man labai patinka toks an-
gliškas posakis: „Fail, fail again, fail even bet-
ter“ („Klysk, klysk dar kartą, klysk dar ge-
riau“). Juk mokomės per klaidas. Apskritai 
žmonija vystosi per klaidas, jos motyvuoja 
mus tobulėti. Tik apie jas mažai kas kalba. 
Mums visada rodomi idealūs žmonės, pasa-
kojamos jų sėkmės istorijos, tačiau apie klai-
das nutylima. Mes bijome klysti, ypač dabar, 
kai viskas labai greitai keičiasi, kur turi iš 
pirmo karto pataikyti. Tuose pačiuose TV 
talentų konkursuose jaunas žmogus patiria 
neįtikėtiną stresą, nes iš pirmo karto turi pa-
dainuoti be klaidų. O tai ir užmuša muziką, 
nes muzika irgi atsiranda iš klaidų.

„LaisvaLaikio“ interviu

Praeitis yra 
tai, ko nebėra 
ir nebebus. o 
bandymai ką 
nors Pakartoti 
dažnai baigiasi 
skausmingai

Darydamas sprendimus dainininkas 
labiausiai pasitiki savo intuicija

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Praėjusį trečiadienį - birželio trečią 
dieną, trečią valandą - Vilniaus  
santuokų rūmuose aukso žiedus  
sumainė dainininkė Vilija 
Pilibaitytė-Mia (31) ir jos širdies 
draugas verslininkas Nerijus 
aNtaNaVičius (32). Prie altoriaus 
pora nusprendė žengti po mažiau nei 
metus trukusios draugystės. Mijai tai 
jau antroji santuoka.

Savo vestuvių dieną Mia buvo pasi-
puošusi balta ilga suknele. Jaunikis vil-
kėjo mėlyną kostiumą. Po ceremonijos 
Santuokų rūmuose jiedu išvyko į šventę 
Trakuose. Po ten vykusios fotosesijos jų 
ir svečių laukė vakarienė viename Trakų 
restorane. Povestuvinės kelionės pora 
kol kas neplanuoja, mat, anot Mijos, me-
daus mėnesiui trukdo suplanuoti daini-
ninkės koncertai.

Paklausti apie gandrus, Mia ir Neri-
jus atvirauti nebuvo linkę, bet prasitarė, 
kad kol kas šeimos pagausėjimo nepla-
nuoja. Iš pirmosios santuokos su Edgaru 
Macnoriumi Mia turi sūnų. Nors Nerijui 
tai pirmoji santuoka, iš Švenčionėlių ki-
lęs vyras su ankstesne savo širdies drau-
ge susilaukė dviejų atžalų - 2008 m. gimė 
dukra, 2009 m. - sūnus.

Mia ir Nerijus susižadėjo vos po ke-
lių mėnesių draugystės - 2014 m. rude-
nį. Iš pradžių planavo vestuves gruodį, 
tačiau, pradėjusi dalyvauti atrankoje į 
„Euroviziją“, dainininkė nutarė svarbią 
šventę nukelti. Po vestuvių jaunieji 
džiaugėsi žengtu žingsniu ir teigė, kad 
sau šventę dar pasidarys vasarai įsibė-
gėjus.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Vilija Pilibaitytė-Mia ir Nerijus 
Antanavičius aukso žiedus sumainė po 
mažiau nei metus trukusios draugystės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Į Santuokų rūmus pora 
atvyko retro automobiliu 

Mia antrą kartą sumainė aukso žiedus
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10 faktų, 
kurių nežinojote  

apie Maksą Melmaną 
Ko bijo dainininkas, grupės „Biplan“ lyderis  
MaKsas MelManas (37)? Kokias knygas skai-
to, kuo domisi ir apie ką svajojo vaikystėje? 
„laisvalaikis“ pateikia 10 faktų, kurių galbūt ne-
žinojote apie Makso norus, sportą, silpnybes ir 
gyvenimo įvykius, kuriuos norisi pakartoti.
n Mėgstamiausia sporto šaka - futbolas. Maksas pa-
laiko tris komandas: Vilniaus „Žalgirį“, Lietuvos rink-
tinę ir „Manchester United“.
n Dainininkas tiki tik gerais prietarais: „Net ir blogus 
prietarus galima paversti gerais. Seniau labai vengiau 
juodos katės, manydamas, kad ji neša nelaimes. Bet 
po to, kai mūsų namuose atsirado juodas katinas, ir 
vienas toks kažkada man priešaky prabėgo prieš kon-
certą, o šis puikiai pavyko, pradėjau galvoju, kad juodi 
katinai man neša tik laimę. O iš gerųjų prietarų žinau, 
kad kai niežti kairį delną, reiškia, kad gausiu pinigų.“ 
n Blogas Makso įprotis - ryte pusę valandos persuk-
ti žadintuvą ir atidėti lipimą iš lovos. 
n Vaikystėje M.Melmanas labai norėjo turėti žaislinį 
traukinuką su bėgiais, kuris pats važinėtų. „Aš tokio 
neturėjau, tačiau tokį dovanų gavo mano dukra. Tai 
manau, kad iš dalies ši svajonė išsipildė“, - sakė dai-
nininkas. 
n Gyvenime yra daug įvykių, kuriuos norisi pakarto-
ti, tačiau Maksas mano, kad būtų labai gera dar kartą 
patirti tą pirmojo koncerto jausmą ir vaiko gimimą. 
n Maksas negali atsispirti batams. Jis jų turi daugiau 
nei 10 porų: „Batams jaučiu ypatingą silpnybę, nes jei 
parduotuvėje pamatau gražius sportbačius, tai na kaip 
nepirkti? Ir po trijų dienų istorija gali pasikartoti.“ 
n Dainininkas save laiko romantiku ir mėgsta skaity-
ti praėjusio amžiaus rašytojų knygas. Jam labiausiai 
patinka Ėricho Marijos Remarko (Erich Maria Remar-
que), Ernesto Hemingvėjaus (Ernest Hemingway) ir 
Fransio Skoto Ficdžeraldo (Francis Scott Fitzgerald) 
kūryba. O mėgstamiausias poetas - Josifas Brodskis. 
n Užsienio kalbos: „Labai gerai moku rusų kalbą, 
manau, kad susitarčiau su lenkais, šiek tiek pramokau 
ukrainiečių kalbą, o vokiškai suprantu beveik viską, 
tik kiek sunkiau sekasi šnekėti pačiam. O štai gilio-
mis anglų kalbos žiniomis pasigirti, deja, negaliu.“ 
n Maksas nesupranta, kur žiemos metu dingsta visos 
musės ir uodai. 
n Didžiausios fobijos ir baimės - karas ir aukštis: 
„Nežinau, ar tai fobija, bet labai bijau karo. Tiesiog 
manau, kad tai vienas baisiausių dalykų. O dabar su 
amžiumi, rodos, atsiranda ir aukščio baimė. Kai lipau 
į Eifelio bokštą, kojos jau drebėjo. Tai keista, nes yra 
tekę ir su parašiutu šokti, tuomet baimės nebuvo. O 
dabar atsirandančią mėginsiu išgyvendinti skrisdamas 
su draugu oro balionu.“ 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Ringailė StulPinaitė
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dabar atsirandančią mėginsiu išgyvendinti skrisdamas 
su draugu oro balionu.“ 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Ringailė StulPinaitė
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Veidai

„Mis Lietuva 2010“ Gritė Maruškevičiūtė (25) 
praėjusį sekmadienį po dvejų metų draugystės  
susituokė su širdies draugu verslininku  
andriuMi taMošiūnu (27). Pora susižadėjo 
vasarį, o vestuvėms pradėjo ruoštis balandį.  
Sutuoktiniai džiaugiasi, kad nors laiko turėjo  
nedaug, viskas pavyko puikiai.

Gritė ir Andrius tuokėsi vienoje Vilniaus bažnyčių. 
Nuotaka buvo pasipuošusi dizainerio Egidijaus Rainio 
siūta suknele. Jaunuosius palaimino vienuolis Pijus, 
o dainas per ceremoniją atliko žinoma dainininkė Gir-
mantė Vaitkutė. Šventė vyko senamiesčio širdyje - 
kiemelyje šalia Vilniaus universiteto. Čia svečiams 
koncertavo grupė „Bon Jeans“. Po vestuvių Gritė pa-
ėmė vyro pavardę ir tapo Maruškevičiūte-Tamošiūne.

Kaip tvirtino gražuolė, vestuvės jiems yra labai 
svarbi, intymi ir asmeniška šventė, todėl jie nenorėjo, 
kad čia dalyvautų žiniasklaidos atstovai. „Labai verti-
name santuoką ir priesaikas, kurias tarėme vienas 
kitam. Mums vestuvės yra šventas ir pats svarbiausias 
įvykis gyvenime“, - po vestuvių sakė Gritė. Ji džiau-
gėsi, kad šią dieną ją supo patys artimiausi žmonės, 
todėl sukti galvos dėl įvairiausių smulkmenų jai ne-
reikėjo. „Nesame tradiciniai jaunieji, kurie nerimauja 
dėl torto papuošimo ar ne taip styrančios gėlės ant 
stalo. Jaudulys kilo tik pamačius šeimos narius baž-
nyčioje“, - šypsojosi mergina.

Tiesa, porą sieja ne tik šilti jausmai, bet ir verslas. 
Kartu su Andriumi Gritė yra įkūrusi tarptautinę grimo 
akademiją „SLA Academy Vilnius“. Kadangi laiko dėl 
įtempto darbų grafiko jaunieji turi nedaug, medaus 
mėnesiui pasirinko trumpas atostogas Graikijoje, Ro-
do saloje.

Susituokė gražuolė G.Maruškevičiūtė

Savo vestuvių dieną Gritė  
pasipuošė  Egidijaus Rainio suknele

Olgos Polomarenko nuotr.
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žvaigždės apie abitūros egzaminus...

nuomonė

Laikiau lietuvių, anglų kalbos, matematikos egzaminus, dar 
laukia fizika. Manau, kad geriausiai pavyko anglų kalba, sun-
kiausias buvo lietuvių kalbos egzaminas. Gerai parašiau, bet 
buvo sudėtinga. Apskritai egzaminai nebuvo lengvi, bet sudaryti 
gana sąžiningai, ne taip kaip bandomieji egzaminai. Šie buvo 
sudaryti mokykloje ir buvo akivaizdžiai per sunkūs, todėl rezul-
tatai buvo prasti. Nors kasmet diskutuojama apie nusirašinėjimą, 
nemanau, kad tai įmanoma. Patalpa akylai stebima. Kita vertus, 
ne kartą girdėjau, kad abiturientai mokyklos tualete pasideda 
paruoštukes. Penkioms minutėms išeiti leidžiama bet kada, tad 
galima tuo pasinaudoti, bet pati niekada šitaip nerizikuočiau.

Abitūros egzaminų sistema, manau, yra sąžiningas būdas pa-
tikrinti abiturientų žinias, todėl nieko nekeisčiau. Mokykla egza-
minams mus paruošia, nors yra silpnų pedagogų, kuriems tam 
neužtenka žinių. Manau, kad ši problema niekada nebus išspręsta.

Pati stosiu į fiziką. Ten stojamųjų nėra, bet manau, kad ir į 
kitas specialybes turėtų užtekti abitūros egzaminų rezultatų. Kam 
abiturientams dar kartą ruoštis? Pavyzdžiui, jei stoji į mediciną, 
turi laikyti biologiją mokykloje, o paskui dar kartą tą patį uni-
versitete. Tai yra abituriento kankinimas.

Evita MalaškEvičiūtė

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

Abitūros egzaminai - tai, kas šiandien jaudina bene kiekvieną abiturientą. Būtent jie lems daugumos ateitį. Apie juos, jų svarbą,  
sistemą, nusirašinėjimą ir užduotis „Laisvalaikis“ kalbėjosi su aktore EvitA MALAškEvičiūtE ir atlikėja, vizažiste MiLitA DAikErytE.

Egzaminus rengia profesionalai, tad jie žino, ką daro. Ma-
nau, kad sistema yra gera, bet man nelabai suprantama, kodėl 
kuo toliau, tuo labiau yra didinamas privalomųjų egzaminų 
skaičius. Kiekvienas žmogus yra skirtingas, turi skirtingus in-
teresus, vienam geriau sekasi matematika, kitam - kalbos. Ma-
nau, kad buvo geriau, kai privalomųjų egzaminų buvo mažiau, 
o laisvai pasirenkamų - daugiau. Kita vertus, žinias patikrina 
ne tik abitūros egzaminai, bet ir stojamieji. Manau, kad jų rei-
kia, nes mokyklų lygiai skiriasi ir jei vienoje esi stiprus, dar 
nereiškia, kad toks būsi ir kitoje.

Pati po dvyliktos klasės dar konkrečių planų neturiu, mano 
gyvenime viskas vyksta labai spontaniškai, todėl sunku planuo-
ti. Savo ateitį noriu sieti su mados industrija, grožiu, stiliumi, 
galvoju apie rūbų arba interjero dizaino studijas. Tačiau tokiu 
atveju studijuočiau ne Lietuvoje. Kita vertus, nenoriu išvažiuo-
ti iš Lietuvos. Todėl stoviu tokioje kryžkelėje. Čia yra dalykų, 
kuriuos pasiekiau, būtų gaila palikti savo klientus, muzikinę 
veiklą. Manau, kad baigusi mokslus padarysiu pertraukėlę ir 
per tuos metus nuspręsiu, ką noriu veikti.

Milita DaikErytė

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Ką manai?
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Eimantė Juršėnaitė

- Kaip prasidėjo kiekvieno iš jūsų mu-
zikinis kelias? 

Einius: Mano kelias prasidėjo, kai man 
buvo 13 metų. Draugas parodė kompiuterinę 
muzikos programą, ir ji mane labai „užkabino“. 
Taigi, kai mano bendraamžiai paaugliai žaidė 
kompiuterinius žaidimus, aš žaidžiau muziką. 
Tai tapo mano hobiu, o galiausiai supratau, kad 
tai kelias, kuriuo noriu eiti, tad baigęs mokyklą 
įstojau į Kauno technologijos universitetą mo-
kytis muzikos technologijų specialybės. 

Artūras: O mano kelias prasidėjo, kai 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LM-
TA) studijavau aktorystę ir pantomimą. Teat
ras  kolektyvinis menas, tačiau aš jau tada 
labiau jaučiausi solistu. Gaudavau barti, nes 
dažnai eidavau į repeticijas, nesusijusias su 
paskaitomis LMTA. Keldavau nedideles anar-
chijas ir sabotažus, ir taip pradėjau rašyti kū-
rinius. O kūryba suvedė su Einiumi.

- Kaip tapote duetu?
Einius: 2010 m. Kaune surengėme pir-

mąjį bendrą koncertą iš keturių kūrinių. Vie-
no jų autorius buvo Artūras, kitų  aš su ko-
lega. Visą pasirodymą turėjome atlaikyti tik 
su keturiais kūriniais, tad ištęsėme juos kaip 
gumą. Tada pradėjome bendrauti, tobulėti ir 
keliaujame kartu. Dovana  muzikos srityje 
rasti žmogų, kuris mąsto taip pat. Mes tą do-
vaną priėmėme ir sėkmingai ja naudojamės.

Artūras: Tiesiog supratome, kad vienas be 
kito negalime. Tokį patį suvokimą apie kūrybą 
turi labai mažai žmonių, o jei ir turi, jo dažniausiai 
pakanka savaitei, o po pirmos nesėkmės jis iš-
blėsta. Mes buvome labai atkaklūs, užgrūdinti. 

- Nors daugelis žavisi jūsų kūryba, 
nusakyti, kokią muziką kuriate, sunku...

Artūras: Labai savęs neapribojame. Mū-
sų kūryboje yra barokinio „popso“, elektroni-
kos ar net repo elementų. Galbūt vienu žodžiu 
žanrą nusakyti sunku, bet stengiamės nebūti 

Pažintis

ArtūrAs ŽAbAs-beissoul

■ Jis gimė Ukrainoje, tačiau kai jam buvo vieneri, 

jo šeima persikraustė į Lietuvą

■ LMTA studijavo aktorystę ir pantomimą

■ 2012 m. su daina „Why“ dalyvavo nacionalinėje 

„Eurovizijos“ atrankoje ir pateko į finalą

einius JArutis
■ Gimė 1988 09 05, Panevėžyje

■ Kauno technologijų universitete studijavo 

muzikos technologijas

Duetas beissoul ir einius drauge koncertuoja 

nuo 2010 m. Jo nariai Artūras Žabas-Beissoul ir 

Einius Jarutis

DOsJė

Duetas, žavintis muzikos ir mados gurmanus
Vienas įdomiausių muzikos projektų  
Baltijos šalyse Beissoul ir Einius  
klausytojus stebina analogų neturinčiu 
skambesiu ir originaliais sprendimais.  
Dueto nariai ArtūrAs ŽABAs-BEissoul  
ir Einius JArutis jau sužavėjo ne tik 
lietuvos melomanus, bet ir kitų Europos 
šalių publiką. Jų kūryba jau seniai  
peržengė muzikos ribas ir įgijo kvapą  
bei tvirtus ryšius su mados pasauliu.
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Pažintis

visiškai meniški eksperimentiški, kai net pats 
savęs nesupranti. Penkeri metai scenoje davė 
savotišką suvokimą apie tai, ko tikimės iš sa-
vęs, kaip norime skambėti ir kaip tai pateikti. 

- Balandį pristatėte savo mini albumą 
„Chamillion“. Koks tai albumas?

Einius: Tai mini albumas, kuriame kiek 
atitrūkstame nuo ankstyvosios savo kūrybos 
ir pereiname prie brandesnės. „Chamillion“ 
filosofija - būti visur vienu metu, keliais pa-
vidalais ir nuolat keistis.

Artūras: Taip jau nutiko, kad „Chamillion“ -
ne tik muzika. Turėjome planą išleisti EP forma-
to albumą. Tuo metu kaip tik išvykome į Ukrainą 
ir ten susipažinome su drabužių dizainere Jelena 
Burenina. Ji žinoma dizainerė, rengianti žymiau-
sius Ukrainos ir užsienio atlikėjus, dirbanti su 
Lady Gaga, Madona ir kitais. Įkvėpta mūsų nau-
jo albumo, ji sukūrė drabužių liniją, taip pat pava-
dintą „Chamillion“. Tai buvo sąsaja su žmogumi, 
kuris netiesiogiai leido prisiliesti prie globalaus 
suvokimo, jog viskas įmanoma. Žmonių, su ku-
riais dirba J.Burenina, pavardės tapo puikia ins-
piracija ir mums. O vėliau atsirado ir kvepalai. Tai 
buvo sena mano svajonė, ir ji netikėtai virto rea-
lybe. Kadangi visa tai sutilpo į vieną laikotarpį, 
tai, ką mes jau sukūrėme, pavertė dideliu dalyku.  

- Viena opiausių problemų, su kuria šiuo 
metu aktyviai kovoja šalies atlikėjai, - kū-
rinių piratavimas. 

Einius: Po koncertų Ukrainoje supratome, 
kad Lietuvoje piratų nėra. Buvome nustebinti, kai 
po vieno koncerto praėjus vos 20 minučių visas 
mūsų albumas jau buvo paskelbtas socia liniame 
tinkle. Netgi radau instrumentinę dainos versiją, 
kurios mūsų albume nebuvo. Patyrėme šoką. Ta-
čiau mūsų šalyje piratavimas, manau, labiausiai 
susijęs su tam tikrų atlikėjų muzika. Mūsų ger-
bėjai kultūringi, jie nenori vogti ir mieliau nusi-
perka kompaktinę plokštelę. Gražūs žmonės ne-
vagia. (Juokiasi.) Dažnai po koncertų prieina mū-
sų albumą įsigiję gerbėjai ir prašo pasirašyti. Dau-
gelis vis dar nori turėti apčiuopiamą daiktą.

- Sėkmės sulaukėte ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje?

Einius: Anksčiau važinėdavome po Baltijos 
šalis, tačiau dabar mūsų keliai pasuko į Ukrainą, 
Prancūziją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Gruziją. 
Nors publika visur skirtinga, visur ją vienija mu-
zikos pojūtis. Stengiamės nustebinti ir save, ir 
kitus. Taip surinkome savo auditoriją ir toliau ją 
renkame Europos šalyse. Birželį mūsų laukia 
Berlyno videoapdovanojimuose, vėliau koncer-
tuose Ukrainoje, o rudenį vyks turas ir po kitas 
Europos šalis. Taigi turėsime galimybę skleisti 
žinią apie save ir Lietuvą.

- Bene didžiausios sėkmės sulaukėte 
Ukrainoje. Jūsų kūrinys „Kaip tu ir sakei“ 
pateko į Ukrainos metų „Top 5“, atsiran-
da ir ukrainietiškų jūsų dainų versijų.

Artūras: Tai įvyko visiškai netikėtai, nie-
kada negalvojome, kad būtent ten sulauksime 
tokios sėkmės. Nustebinome ukrainiečius ir 
patys likome nustebinti. Viskas prasidėjo prieš 
pusmetį, kai vykome į „Sziget“ festivalį. Daly-
vavome festivalio išvakarėse surengtame kon-
certe, kuriame daugelis žinomų Ukrainos gru-
pių rungėsi dėl patekimo į festivalio sceną.

Einius: Mūsų pasirodymas tapo geriausiu 
vakaro šou. Po jo į mūsų koncertus Ukraino-
je išpirkdavo visus bilietus. Surenkame sales, 
talpinančias kelis tūkstančius gerbėjų.

- Teko atsidurti ir prestižiškiausių už-
sienio žurnalų puslapiuose?

Artūras: Taip, apie mus rašė „Vogue“, du-
kart „Playboy“, „Marie Claire“, „Harper’s Ba-
zaar “, „OOPS“, „Styleinsider“ ir kiti. Tai tam 
tikras pripažinimas ir galimybė kalbėti ne tik 
apie muziką, bet ir apie madą, nors ir nesame 
šios srities profesionalai. Tai labai padeda mums 
kaip kūrėjams ir atlikėjams. Kai žmonės pama-
to, kad gebame sujungti muziką, kvapą ir madą, 
o galbūt kada nors ir skonį, tai tampa vizitine 
kortele, su kuria gali keliauti per žurnalus.

Einius: Kad patektum į tokius žurnalus, 
reikia daug pastangų, kryptingai dirbti. Yra atli-
kėjų, norinčių būti visur, visada ir visaip. Galiau-
siai jie patys nesupranta, kur jie nori būti, o tada 
ir publika pradeda nesuprasti, kur jų mėgstami 
atlikėjai nori būti.

- Esate scenos maištininkai?
Artūras: Nemanau, kad esame maištinin-

kai. Vadovaujamės taisykle „pasakyta - padary-

ta“. Nuolat keliame sau tikslus, braižome len-
teles ir siekiame užsibrėžtų uždavinių. Jei vie-
ną kartą nepavyko, bandysime tol, kol pavyks. 

- Vis dėlto esate išsiskiriantys, kito-
kie. Užsienis jus priima, bet ar lengvai 
jus priėmė Lietuvos publika?

Artūras: Tam reikėjo laiko. Žmones reikė-
jo įtikinti. Jie buvo kiek atbukę nuo vienadienių 
televizijos projektų, rodos, jau buvo praradę 
gebėjimą nuspręsti, kas jiems patinka. Tas ke-
lias link publikos simpatijų buvo gana skaus-
mingas, tačiau užgrūdino. Pamatėme, kas žmo-
nėms yra įdomu, surinkome savo auditoriją. 

Einius: Niekada nekūrėme dėl tam tikros 
žmonių grupės, darome tai, kas patinka mums. 
Matome, kad mus vertina gerai, vadinasi, dirbame 
kryptingai ir teisingai. Nepradėsime kurti kitokio 
pobūdžio muzikos vien tam, kad ją suprastų visi. 
Yra žmonių, kurių nesuprantame mes, todėl ne-
norime, kad jie suprastų mus. Galiu pasidžiaugti, 
kad į mūsų koncertus ateina labai gražūs, stilingi, 
saviti žmonės. Jie žino, kodėl jie ateina į koncertą, 
žino, ką nori išgirsti. Lietuviai tikrai nėra konser-
vatyvūs, jie drąsiai prieina, pasako daug gražių 
žodžių. Kartais svarstome, kas tie pikti interneto 
komentatoriai. Savo koncertuose tokių nematėme.  

- Tiesa, kad socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ kartais apžiūrite savo gerbėjus?

Artūras: Ne visada tam yra laiko, tačiau 
pasižiūriu. Labai įdomu, kiek galima pasakyti 
iš paskyros nuotraukos. Pastebėjome, kad mū-
sų gerbėjai yra ypatingi, dažnas turi išskirti-
nius veido bruožus, stilių.

Duetas, žavintis muzikos ir mados gurmanus

Diskografija: 
„Laikas paikas“ (2014 m.)

„Chamillion“ (2015 m.)

Ši Beissoul ir Einiaus nuotrauka puikavosi prestižiniame „Vogue“ žurnale
Dmitrijaus Komisarenko nuotr.
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ŽvaigŽdės

Jos didenybė Helen Miren

Helen Miren (Helen Mirren) „Tony“ 
apdovanojimą skyrė vyrui režisieriui  
Teilorui Hakfordui (Taylor Hackford)

EPA-Eltos nuotr.

K.Kardašian laukiasi antrojo vaiko
JAV pramogų 

pasaulio žvaigždė 
Kim Kardašian 
(Kim Kardashian, 
34) laukiasi antrojo 
vaiko. Šią žinią gar-
senybė pranešė per 
savo realybės šou 
„Keeping Up With 
the Kardashians“. 
Vaikas turėtų gimti 
šiais metais. K.Kar
dašian ir jos vyras 
reperis Kanjė Vestas (Kanye West) kartu augina 
dukrą, kuriai birželį sukanka dveji metai.

K.Mos buvo išlaipinta iš lėktuvo
Supermodelis KeitĖ MoS (Kate Moss, 41) 

sekmadienį Lutono oro uoste dėl netinkamo el-
gesio buvo išlaipinta iš lėktuvo, pranešė BBC.

Skrydžių bendrovės „easyJet“ lėktuvas iš tur-
kijos miesto Bodrumo sekmadienio popietę nusi-
leido Londono Lutono oro uoste. Pareiškime Bed-
fordšyro policija nurodė, kad oro uosto personalas 
paprašė pareigūnų išlaipinti vieną keleivę iš lėk-

tuvo. Moteriai 
nebuvo pateikti 
jokie oficialūs 
skundai, ir ji ne-
buvo sulaikyta. 
„easyJet“ ben-
drovė patvirtino, 
kad dėl vienos 
netinkamos ke-
leivės elgesio pa-
reigūnai Lutono 
oro uoste pasitiko 
lėktuvą.

Sekmadienį Niujorke vykusiuose pres-
tižiniuose teatro apdovanojimuose „tony“ 
triumfavo britų aktorė HeLeN MireN 
(Helen Mirren, 69)  jai atiteko geriausios 
aktorės statulėlė už karalienės elžbietos ii 
(elizabeth ii) vaidmenį pjesėje „Audiencija“. 
Kino aktorė jau yra gavusi „oskaro“ statu-
lėlę už tos pačios monarchės vaidmenį filme 
„Karalienė“ („the Queen“), todėl, atsiim-
dama apdovanojimą, aktorė sakė: „Jūsų Di-
denybe, jūs tą padarėte dar kartą“.
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Liepos penktąją Kenterberio arkivys
kupas pakrikštys Didžiosios  
Britanijos princo Viljamo 
(William) ir jo žmonos Ket
rinos (Catherine) dukrelę 
ŠarLotę (Charlotte).

Praėjusį mėnesį gimu-
sios princesės Šarlotės 
krikšto ceremonija bus su-
rengta Šv.Marijos Magdale-
nos bažnyčioje, Sandringame, 
kur Kembridžo hercogas Vilja-
mas su hercogiene Ketrina turi 
užmiesčio namą privačioje karalie-
nės Elžbietos II (Elizabeth II) žemėje, 
Rytų Anglijoje. Ceremonijai vadovaus Angli-
konų bažnyčios vadovas Kenterberio arkivysku-
pas Džastinas Velbis (Justinas Welby), kuris taip 
pat krikštijo vyresnįjį princesės broliuką princą 
Džordžą (George) - liepos 22-ąją švęsiantį an-
trąjį gimtadienį.

Visai neseniai karališkoji šeima pasidalijo 
princesės Šarlotės nuotraukomis, kuriose ji nu-
fotografuota su broliuku princu Džordžu. Prane-
šama, kad Džordžą ir Šarlotę namuose Norfolke 
nufotografavo jų mama Kembridžo hercogienė 
Ketrina. „Twitter“ paskyroje Kensingtono rūmų 
atstovas nuotraukas pavadino „ypatingomis“.

Naująją britų karališkosios šeimos narę, ku-
rios pilnas vardas yra Šarlotė Elžbieta Diana 
(Charlotte Elizabeth Diana), pavadintą senelės 
ir prosenelės garbei, pasaulis paskutinį kartą 
matė gegužės 2-ąją, kai tėvai ją ką tik gimusią 
išsinešė iš ligoninės.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Princesė Šarlotė (Charlotte) su broliuku 
princu Džordžu (George) namuose

Kensingtono rūmų nuotr.

ŽvaigŽdės

Ruošiamasi Britanijos princesės
Šarlotės krikštynoms
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StiliuS

Kaip nepersistengti ir neprašauti pro 
šalį renkantis išleistuvių apdarus, 
pataria žinoma stilistė Agnė gilytė. 

- Ką svarbu žinoti renkantis 
drabužius išleistuvėms?
- Išleistuvės - viena pirmųjų didelių progų, 
savotiška repeticija prieš diplomų teikimą 
universitete, vestuves. Taigi svarbu, kad apranga 
nepranoktų Raudonojo kilimo įvaizdžio, kai 
šleifą neša pagalbininkės, tačiau drabužiai 
turi būti gana puošnūs ir nekasdieniški. Tą 
dieną reikia atrodyti bent keliais centimetrais 
aukščiau kasdienybės, kad neatrodytumėte kaip 
pirmadienį ar trečiadienį. Tą pakylėjimo pojūtį 
suteikia drabužių spalvos, audiniai, konstrukcija, 
kirpimai. Lengviau surasti, ko ieškote, kai 
žinote, ko norite. Todėl patarčiau abiturientėms 
gerai apgalvoti, kuo jos nori būti išleistuvių 
vakarą, tarsi susikurti savo personažą plačiąja 
prasme - nuo romantiškos mergaičiukės iki 
ekstravagantiškos maištininkės. Jei kursite 
romantišką įvaizdį, galbūt rinksitės pastelines 
spalvas, lengvai krintančius audinius. Jei 
esate klasikos gerbėja, veikiausiai ieškosite 
paprastesnių siluetų, rinksitės mažiau detalių, 
o jei norėsite atrodyti kiek ekstravagantiškiau, 
ieškosite netikėtos, nematytos, įdomios 
suknelės. Derinių variantų daug, tačiau iš anksto 
nusprendusios, kaip norite atrodyti, išvengsite 
nereikalingo blaškymosi tarp ištaigingos 
suknelės ir kelnių kostiumėlio. Viskas yra 
leidžiama, kol tai neperžengia sveiko proto.

- Ar didelė klaida išleistuvėms rinktis 
kelnių ar sijono ir palaidinės derinį?
- Žinoma, puošniau ir iškilmingiau atrodo 
suknelė ar bent jau sijono ir palaidinės 
derinys, tačiau ir pasirinkusios kelnes 
klaidos nepadarysite. Tik tokiu atveju svarbu 
neatrodyti kaip ką tik išėjus iš egzamino 
ar darbo vietos biure. Vis dėlto tai yra 
šventė, taigi jei norite dėvėti palaidinę, 
vietoj medvilnės rinkitės šilką ar prabangiai 
atrodantį poliesterį. Kelnės taip pat neturėtų 
būti medvilninės ar, Dieve gink, lininės, o 
puikios vilnos su šilku, kad gražiai kristų, 
gerai stovėtų kantas, galbūt galėtų būti 
paaukštintas liemuo ir panašiai. Svarbu, kad 
tai nebūtų džinsų tipo kelnės. Kaip ir minėjau, 
bent centimetru pakilkite nuo kasdienybės.

- Ar tinka abiturientėms itin 
seksualūs drabužiai?
- Mini sijonėliui ar labai giliai iškirptei - 

išleistuvėse ne vieta ir ne laikas. Mano 
galva, abiturientės jaunos, žavios ir joms 
pakanka natūralaus, kuklaus grožio. 
Vulgarybes vertėtų palikti už durų. Žinoma, 
nesakau, kad kaip davatkoms reikia 
užsisagstyti apykakles, dėvėti sukneles 
iki žemės, plokščiapadžius batelius ir 
panašiai. Tačiau jei ką nors atidengiate, 
reikia tai kompensuoti. Pavyzdžiui, jei 
renkatės suknelę su dekoltė, ji turėtų būti 
gan ilga. Jei pasirinkote suknelę virš kelių, 
rinkitės ilgesnes rankoves ir kuklesnę 
iškirptę. Tiesa, kuo trumpesnis sijonas, tuo 
žemesnis turėtų būti batelių kulnas. Taip 
nutolinama riba į vulgarumą. 

- Ar išleistuvėms tinkami gausiai 
kristalais ir įvairiomis detalėmis 
dekoruoti drabužiai?
- Yra du būdai: gretinimas arba kontras-
tas. Jei dėvėsite ryškius savo charakteris-
tika drabužius - įmantrių kirpimų, silueto, 
detalių ar spalvų apdarus, parinkite kūno 
spalvos pėdkelnes ir viską derinkite 
tarpusavyje. Kitas būdas - pasirinkti 
ramią, galbūt kūno spalvos suknelę ir 
prie jos derinti įdomius, ryškių spalvų 
batelius ir pavasariškai gaivių spalvų ar 
ryškų žiedlapių lankelį. Tačiau svarbu, 
kad detalių gausa neužgožtų abiturientės 
grožio. Kiti šventės dalyviai turėtų pagirti 
merginą, o ne jos suknelę. Kaip žinoma, 
drabužiai gerai atrodo ir ant pakabos.

- Dabar, kai ir nuotakos dažnai ren-
kasi pastelinių, o ne baltos spalvos 
apdarus, kaip nesusipainioti ir abi-
turientei neatrodyti kaip nuotakai?
- Labai gražu, kai nuotakos renkasi nebūtinai 
akinamo baltumo, bet pudros ar panašias 
spalvas. Tačiau išleistuvės ne ta diena, kai 
visi šventės dalyviai bažnyčioje atsisuka į 
nuotaką. Tai abiturientės ir jos bičiulių šventė. 
Išleistuvių suknelė gali būti balta, tačiau ne 
vestuvinės suknelės silueto. Jei mergina nori 
„princesiškos“, nėriniuotos trumpos, pūstos 
suknelės, ji turėtų būti mėlyna, violetinė ar 
raudona, tačiau ne balta. Jei ir spalva, ir silue-
tas primins vestuvinę suknelę, abiturientė per 
savo išleistuves atrodys kaip nuotaka.

- Kokie pagrindiniai makiažo ir 
šukuosenos derinimo principai?
- Dar prieš išleistuves verta pabandyti kelis 
skirtingus šukuosenų ir makiažų variantus, 
kad išsirinktumėte tinkamiausią. Renkantis 
šukuoseną svarbu atkreipti dėmesį į drabužio 
dekoltė, merginos kaklo liniją ir panašiai. 
Tačiau nesiūlau rinktis įmantrių kuodų, 
šukuosenų iš daugybės detalių. Jaunoms 
merginoms puikiai tinka pynimai, kasos, 
puoštos kuklia gėlyte, ar palaidi plaukai, 
permesti į vieną pusę, ir panašiai. Tačiau jei 
renkatės įmantresnę šukuoseną, makiažas 
turėtų būti kuklesnis, gaivesnis. Jei norite 
ryškių lūpų ar akių, verčiau rinkitės kuklesnę 
šukuoseną. Turi išlikti pusiausvyra. 

Kaip suspindėti išleistuvių vakarą

Mados namų „Madam pareis 
vėliau“ įkūrėjas dizaineris 
liutAurAs sAlAsevičius

Išleistuvės - tai jaunystės šventė. 
Dvyliktokės suknelė turėtų būti 
švelni, pastelinių spalvų. Žinoma, 
ir vestuvinės suknelės jau retai 
būna baltos spalvos: nuotakos 
renkasi švelniai rausvas, rusvas, 
šviesiai violetines. Tad riba tarp 
nuotakos ir dvyliktokės suknelių 
yra slidi, svarbu nenuvažiuoti į 
lankas. Patariu nesivaikyti mados 
tendencijų ir pasirinkti tai, kas 
tinka ir patinka. Atsižvelkite į savo 
kūno formas.

Agnė Gilytė: bent centimetru pakilkite nuo žemės

Jei aplinkybės ir šventės vieta diktuoja 
itin griežtą ir ištaigingą aprangos 
kodą, suknelė gali būti ir ilgaModelis Agnė Kavaliauskaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kaip suspindėti išleistuvių vakarą

Mados namų „Tiulio fėja“ 
dizainerė VikTorija 
jakučinskaiTė

Siūlau rinktis trumpas sukne
les, nes jos jaunatviškos ir 
netrukdys šokiams iki paryčių. 
Dažnai panelės dar nemoka 
dėvėti ilgų suknelių ir gali atro
dyti juokingai ar per daug pretenzingai, taip pat vyresnės 
ir griežtesnės. Išleistuvių suknelė neturi būti akį rėžianti, 
tad siūlau atsisakyti vulgariai atrodančių gilių iškirpčių. 
Neieškokite per daug seksualių, gundančių suknelių, 
geriau rinktis romantišką, lengvutę suknelę iš nėrinių 
ir šifono. Be to, tai yra puiki proga trumpam tiuliniam 
sijonui. Nepatarčiau rinktis blizgančios suknelės su sva
rovskiais ar blizgių atlasinių audinių. 

Išleistuvės - šventė, vykstanti tik kartą gyvenime, tad jai reikia skirti ypatingą  
dėmesį. Juk kiekviena abiturientė nori tapti tikra vakaro karaliene, o ne pajuokos 
objektu. Žinomi šalies dizaineriai ir stilistai pataria, ką pasirinkti šiai ypatingai  
progai, ir siūlo keletą idėjų, kaip atrodyti jaunatviškai ir stilingai.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

V.Jakučinskaitė išleistuvėms siūlo 
nerėkiančias, jaunoms panelėms itin 

tinkančias spalvas - švelniai žydrą, 
sendintą rožės, pieno baltumo, pudros 

spalvos, tamsiai mėlyną ar mėtų žalią
Modelis Milita Daikerytė

Dariaus Gražio nuotr.
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Vasaros „topas“
vakarėliui

grožio paletė
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Šiltėjantys orai įkvepia moteris ir merginas puoštis gaivių, ryškių 
spalvų makiažu. Šią vasarą itin madinga puoštis žaliu dūminiu  
makiažu, nepriklausomai nuo aprangos spalvos. Žalias dūminis  
makiažas tiks ir prie juodos, ir prie raudonos ar kreminės suknelės. 
Šis makiažas itin tinka, jei norite sužibėti vakarėlyje!
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grožio paletė

Pirmieji bandymai

Dažytis pradėjau būdama 15-16 metų. Ma-
mai tai nelabai patiko, todėl aš sugalvodavau, 
kaip jai nematant pasigražinti. Tiesa, pirmieji 
bandymai dažytis buvo ne-
sėk mingi ir neskoningi, tačiau 
veikiausiai kiekviena paauglė 
išgyvena tokį laikotarpį.  Da-
bar net nemalonu žiūrėti į se-
nas savo nuotraukas. Pamenu, 
paauglystėje sekiau madą. Tuo 
metu kaip tik buvo madinga si-
dabrinė spalva, tad pasidažyda-
vau sidabriniais akių šešėliais, 
netgi sidabriniais lūpų dažais ir 
su tokiu makiažu eidavau į mo-
kyklą. Ne visoms mokytojoms 
toks mano įvaizdis darė įspūdį, 
viena netgi pasigavo mane ko-
ridoriuje ir liepė viską nusivaly-
ti. Dabar man gėda dėl tokio sa-
vo poelgio, tačiau tuomet akiplė-
šiškai atšoviau, kad neaiškinu 
mokytojai, kokį kostiumėlį jai 
rengtis, todėl ir ji neturėtų mo-
kyti manęs dažytis. 

Pokytis

Dabar mano požiūris į makia-
žą pasikeitė. Nesu iš tų moterų, 
kurioms laikas prie veidrodžio tei-
kia malonumą, tad namuose būnu be makiažo, 
o ir į parduotuvę galiu nueiti nepasidažiusi. 
Netgi jei einu į susitikimą naudoju tik toninį 
veido kremą, skaistalus ir blakstienų tušą. 
Netgi lūpų neryškinu. O ir madų taip aklai 
nesivaikau, dabar manau, kad madas šalyje 
diktuojame mes, atlikėjai, pasirodantys sceno-
je, televizijos laidose ir žurnalų puslapiuose. 
Jei turiu laiko, žiūriu vaizdo medžiagą ir mo-
kausi grimo subtilybių, pavyzdžiui, kaip pro-
fesionaliomis priemonėmis formuoti veidą, 
skirtingus akių šešėlių dažymo būdus ir pana-
šiai. Tačiau tai aktualu dėl mano darbo.

Bagažas

Sceninis makiažas atlikėjams - kaip uni-
forma. Per daugelį metų scenoje daug ko iš-

mokau, pažinau savo veidą, atradau, kas man 
labiausiai tinka. Puikiai žinau, ko reikia sce-
nai.  Profesionalių vizažistų paslaugomis prieš 
koncertus beveik nesinaudoju, juokauju, kad 
pati galiu pamokyti profesionalus. Manau, pa-
ti greičiau ir kokybiškiau pasidarau sau tin-
kantį makiažą. Be to, mano, kaip ir kitų gru-
pės „Pop Ladies“ merginų, kosmetikos krep-
šeliai yra labai dideli, ten rastumėte ir visą 
lūpų dažų spalvų gamą, ir milžiniškų akių še-
šėlių palečių, po kelis blakstienų tušus ir dau-
gybę kitų priemonių. 

aukso dulkės

Jei kalbame apie odos priežiūrą, galiu pasi-
džiaugti, kad mano oda ganėtinai stora. Tai di-
delis pranašumas turint omenyje, kiek grimo 
darbo metu tenka naudoti. Apskritai nesu iš tų, 
kurios daug laiko skiria odos priežiūrai. Nesu 
dažna kosmetologų kabinetų lankytoja, tačiau 
kartais apsilankau, kai noriu skaistinamosios 
veido kaukės su aukso dulkėmis ar specialių 
odai skirtų kokteilių. Namuose tikrai neekspe-
rimentuoju. 

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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galėčiau pamokyti ir profesionalus
Dainininkė ir grupės „Pop Ladies“ narė NataLija BuNkė (32) pripažįsta, jog 
makiažas - darbo dalis, tačiau ne kasdienybė. Gatvėje ją veikiausiai sutiksite  
nepasidažiusią, tačiau išskirtiniai veido bruožai išduos, kad prieš jus žinoma  
atlikėja. Natalija papasakojo, kaip puoselėja savo grožį. 

n Kosmetikos priemonės, kurios 
visuomet rankinėje: lūpų blizgis
n Kosmetikos priemonė Nr.1: 
blakstienų tušas
n Mėgstami kvepalai: „Montale“

Natalijos favoritai
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Daugiau nei keturi espreso kavos puode-
liai per dieną gali pakenkti sveikatai, tei-
gia specialistai.

Remdamasi šiomis išvadomis Europos 
Sąjungos maisto saugumo tarnyba (EFSA), 
pranešusi, kad daugiau nei keturi espreso 
kavos puodeliai per dieną gali pakenkti svei-
katai (ypač nepilnamečių ir nėščiųjų), pateikė 
rekomendacijas. EFSA pareiškė, kad tai pir-
mas kartas, kai kofeino keliamas pavojus bu-
vo įvertintas ES lygmeniu. EFSA rekomen-
duoja, kad suaugusieji per dieną suvartotų 
mažiau nei 400 miligramų kofeino.

Europos Komisija paprašė EFSA pateik-
ti ir išsamesnes rekomendacijas. Pasak spe-
cialistų, besilaukiančios moterys neturėtų 
suvartoti daugiau nei 200 miligramų kofeino, 
o vaikai gali suvartoti ne daugiau nei 3 mili-
gramus vienam kilogramui kūno svorio.

EFSA atliktame tyrime taip pat aptaria-
mas energetinių gėrimų vartojimas.

ES atstovai pabrėžė, kad EFSA pateikto-
je ataskaitoje raginama atkreipti dėmesį į ne 
tik iš kavos gaunamą kofeiną.

„Laisvalaikio“ inf.

Rekomendacijos nepadauginti kavos
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Apie espreso kavą
Espreso kava (it. „espresso“ - išspaustas) - labai stipri ir tonizuojanti kava, kilusi iš Milano. Manoma, kad kava 

taip pavadinta dėl virimo technologijos: ją verdant leidžiamas aukšto slėgio verdantis vanduo arba garai, kitaip 

tariant, kava tarsi išspaudžiama ar išsunkiama. Šis kavos gaminimo būdas atsirado XIX amžiuje. 1822 metais buvo 

išrastas pirmasis espreso kavos virimo aparatas.

Espreso kavai paruošti naudojami ypatingi kavos mišiniai - dažniausiai iš arabikos kavos pupelių. Kuo tirštesnė 

sumalta kava, tuo lėčiau vanduo per ją sunkiasi, dėl to gėrimas iš tirščiau sumaltos kavos bus kartesnis ir sodresnis. 

Jei kavos tirštumas nedidelis - gėrimas bus silpnas. Tikrajame itališkame esprese tėra 20-30 mililitrų gėrimo, tačiau 

jam paruošti sunaudojama apie 50 kavos pupelių. Gėrimas ruošiamas santykiu 1/3 kavos ir 2/3 vandens, pilamas 

į mažą kavos puodelį, kuriame kavos dar mažiau - vos vienas ar du gurkšniai. Gerai paruošta espreso kava yra su 

švelniai karamelinės spalvos puta, susidariusia virš gėrimo. Kuo puta tirštesnė ir storesnė, tuo kavos kokybė geresnė.
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Daugiau nei keturi espreso kavos puode-
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pranešusi, kad daugiau nei keturi espreso 
kavos puodeliai per dieną gali pakenkti svei-
katai (ypač nepilnamečių ir nėščiųjų), pateikė 
rekomendacijas. EFSA pareiškė, kad tai pir-
mas kartas, kai kofeino keliamas pavojus bu-
vo įvertintas ES lygmeniu. EFSA rekomen-
duoja, kad suaugusieji per dieną suvartotų 
mažiau nei 400 miligramų kofeino.

Europos Komisija paprašė EFSA pateik-
ti ir išsamesnes rekomendacijas. Pasak spe-
cialistų, besilaukiančios moterys neturėtų 
suvartoti daugiau nei 200 miligramų kofeino, 
o vaikai gali suvartoti ne daugiau nei 3 mili-
gramus vienam kilogramui kūno svorio.

EFSA atliktame tyrime taip pat aptaria-
mas energetinių gėrimų vartojimas.

ES atstovai pabrėžė, kad EFSA pateikto-
je ataskaitoje raginama atkreipti dėmesį į ne 
tik iš kavos gaunamą kofeiną.

„Laisvalaikio“ inf.

Rekomendacijos nepadauginti kavos
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Apie espreso kavą
Espreso kava (it. „espresso“ - išspaustas) - labai stipri ir tonizuojanti kava, kilusi iš Milano. Manoma, kad kava 

taip pavadinta dėl virimo technologijos: ją verdant leidžiamas aukšto slėgio verdantis vanduo arba garai, kitaip 

tariant, kava tarsi išspaudžiama ar išsunkiama. Šis kavos gaminimo būdas atsirado XIX amžiuje. 1822 metais buvo 

išrastas pirmasis espreso kavos virimo aparatas.

Espreso kavai paruošti naudojami ypatingi kavos mišiniai - dažniausiai iš arabikos kavos pupelių. Kuo tirštesnė 

sumalta kava, tuo lėčiau vanduo per ją sunkiasi, dėl to gėrimas iš tirščiau sumaltos kavos bus kartesnis ir sodresnis. 

Jei kavos tirštumas nedidelis - gėrimas bus silpnas. Tikrajame itališkame esprese tėra 20-30 mililitrų gėrimo, tačiau 

jam paruošti sunaudojama apie 50 kavos pupelių. Gėrimas ruošiamas santykiu 1/3 kavos ir 2/3 vandens, pilamas 

į mažą kavos puodelį, kuriame kavos dar mažiau - vos vienas ar du gurkšniai. Gerai paruošta espreso kava yra su 

švelniai karamelinės spalvos puta, susidariusia virš gėrimo. Kuo puta tirštesnė ir storesnė, tuo kavos kokybė geresnė.
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RESTORANAI

„Bora Bora“ lauko restoranas - tai pen-
kios ant ežero bangų besisupančios šiaudi-
niastogės pavėsinės, sujungtos mediniais til-
teliais, atvira terasa, lauko virtuvė, baras.

Čia pat galima mėgautis kepamais sultin-
gais grilio patiekalais ir džiaugtis gamtos ra-
mybe, paežerės paplūdimiu, valčių nuoma, 
žaisti tinklinį, tenisą ar tiesiog ramiai leisti 
karštąsias vasaros dienas.

2015 m. vasarą „Bora Bora“ meniu siūlo 
įvairiausius grilio kepsnių variantus: lanky-
tojų pamėgtus kiaulienos šonkauliukus, sul-
tingus mėsainius, ant grilio keptą sprandinę, 
vištienos vėrinukus. Žuvies mėgėjams - jūrų 
karšis, menkė, o norintieji lengviau užkąsti 
galės rinktis gaivias traškias salotas su pasi-
rinktais ant grilio keptais priedais (kiauliena, 
vištiena, sūriu ar kt.). Meniu tęsia platus gė-
rimų pasirinkimas - nuo gaivinančių šviežiai 
spaustų sulčių iki populiariųjų kokteilių ar 
stipresnių gėrimų. Smaližiams - ledai kokoso 
riešute, sezoniniai vaisiai.

Romantiškas vakaras ar smagi šeimos po-
pietė - „Bora Bora“ grilio restorane praleistos 
akimirkos ilgam išliks vienu gražiausių ir 
spalvingiausių vasaros prisiminimų.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Vaizdingame gamtos kampelyje įsikūru-
siame „Vilnius Grand Resort“ duris atvė-
rė atsinaujinęs sezoninis restoranas ant 
vandens - „Bora Bora“. Vos už kelių mi-
nučių nuo Vilniaus miesto centro galima 
mėgautis gamtos ramybe elegantiškoje 
aplinkoje, puikiai tinkančioje tiek šeimos 
poilsiui, tiek ir kolegų susibūrimui.
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Platesnė informacija 

www.vilniusgrandresort.com

l „Vilnius Grand Resort“ siūlo svečiams 

nemokamą erdvią automobilių aikštelę.

l Restoranas yra sezoninis, tad rekomenduojame 

užsakyti vietas iš anksto telefonu +370 5 2739 700.

Atvykimas ir vietų 
REzERvAvImAS

Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai

„Bora Bora“ - 
jūsų poilsis gamtos apsuptyje

„Bora Bora“ restoranas siūlo ne tik įvairius grilio kepsnius, bet ir žuvį ar salotas
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RestoRanai

Tikriausiai ne vienas iš mūsų prie stalo nors 
kartą esame pasijautę nejaukiai vien todėl, 
kad nežinojome pagrindinių etiketo taisyk
lių. Retas iš mūsų žino visus stalo kultūros 
niuansus, tačiau jei einate į svarbų susitiki
mą ir norite palikti gerą įspūdį, svarbu ži
noti bent jau pagrindinius principus. Taigi, 
kaip elgtis ir kaip nesielgti prie stalo? 

Jei į susitikimą kavinėje pakvietėte jūs, 
leiskite savo svečiui užsisakyti pirmam. 

Jei teiraujatės padavėjo, kokį patiekalą ar gė-
rimą užsisakyti, jokiu būdu neklauskite jo 
apie patiekalo kainą ir nepasakokite, kiek no-
rite tam išleisti pinigų. Geriausia, jei užsisa-
kote tiek pat patiekalų, kiek ir jūsų kompa-
nionas, - nejauku, kai vienas žmogus prie 
staliuko valgo, o kitas žiūri.

Nesėskite per toli nuo stalo. Atstumas iki 
stalo - per plaštaką. Ant stalo dedamos 

tik plaštakos. Elementaru - alkūnėmis į stalą 
remtis negalima, kaip ir kalbėti pilna burna. 

Kol padavėjas neaptarnavo visų esančių 
prie jūsų staliuko, valgyti nepradėki-

te. Ši taisyklė negalioja tik tuo atveju, jei pie-
tų pakvietęs asmuo paragina pietauti nelau-
kiant, kol bus aptarnauti visi. Tokiu atveju 
valgyti pradėti derėtų iškart po paraginimo. 

Išskleisti servetėlę galite tik tada, kai pa-
tiekalai jau patiekti visiems svečiams. 

Jos vieta - ant kelių, bet ne po kaklu. Paval-
gius lūpos šluostomos lengvai prispaudžiant 
servetėlę, o ne smarkiai ja trinant kaip nosi-
ne. Panaudota servetėlė kelis kartus perlen-
kiama ir  gražiai padedama kairėje lėkštės 
pusėje.

Šakutės ir peiliai ant stalo dedami tokia 
tvarka, kokia bus naudojami. Įrankiai 

sulygiuojami pagal kotų galus. Pirmiausia rei-
kia imti toliausiai nuo lėkštės gulinčius įran-
kius. Taurės statomos už peilių mažėjančia 
pagal dydį tvarka (iš kairės į dešinę). Vande-
niui, vynui ir taip toliau.

Jei nukrinta šakutė ar peilis, nedera lįsti 
po stalu ir jų ieškoti. Patarnautojų pa-

prašykite kito įrankio.

Neberkite druskos ir prieskonių, kol 
neparagavote patiekalo, tai didelis 

įžeidimas virtuvės šefui.

Valgant sriubą, negalima lenkti lėkštės 
nei į save, nei nuo savęs. Nekąskite iš 

visos duonos riekės, o atsilaužkite po gaba-
liuką.

Jei valgote kepsnį ar žuvį, atsipjaukite 
nedidelį gabalėlį, ir kol jo nesuvalgėte, 

kito nepjaukite. 

Jei maistas, kurį valgote, turi elementų, 
kurių negalite nuryti (kauliukų, žievelių ir 

pan.), atsiprašykite svečių ir juos ištraukite ki-
tiems nematant. Nei kauliukų, nei sėklyčių, nei 
kitų panašių dalykų negalima dėti ant servetė-
lės ar savo lėkštės, nes kiti to matyti neturėtų.

Jeigu ant staltiesės nukrenta valgio ga-
balėlis, jį pakelkite švaraus peilio galiu-

ku ir įsidėkite į savo lėkštę, o suteptą stal-
tiesės vietą uždenkite švaria servetėle.

Įvairūs užkandžiai, vieno kąsnio sumuš-
tiniai visada turi atsidurti lėkštėje, bent 

sekundei. Negalima paėmus nuo padėklo juos 
dėti tiesiai į burną. 

Pokalbis - neišvengiama pietų dalis, ta-
čiau jei susitikote daugiau nei su vienu 

žmogumi, stenkitės bendrauti tyliau ir  nekal-
bėkite kontroversiškomis ir dideles diskusijas 
keliančiomis temomis (politika, religija ir kita).

Kaip žinoma, telefonu kalbėti prie stalo 
nemandagu. Tad mobilųjį, kaip ir pi-

niginę ar raktus, pietų metu pasidėkite į ran-
kinę ar švarko kišenę, kad neblaškytumėte 
savo kompanionų. 

Suvalgius patiekalus, šakutė ir peilis de-
dami ant lėkštės vienas greta kito kotais 

į dešinę 45 laipsnių kampu stalo krašto atžvilgiu.
Parengė Eimantė Juršėnaitė

kaip elgtis prie stalo?
15 taisyklių,
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Tikriausiai ne vienas iš mūsų prie stalo nors 
kartą esame pasijautę nejaukiai vien todėl, 
kad nežinojome pagrindinių etiketo taisyk
lių. Retas iš mūsų žino visus stalo kultūros 
niuansus, tačiau jei einate į svarbų susitiki
mą ir norite palikti gerą įspūdį, svarbu ži
noti bent jau pagrindinius principus. Taigi, 
kaip elgtis ir kaip nesielgti prie stalo? 

Jei į susitikimą kavinėje pakvietėte jūs, 
leiskite savo svečiui užsisakyti pirmam. 

Jei teiraujatės padavėjo, kokį patiekalą ar gė-
rimą užsisakyti, jokiu būdu neklauskite jo 
apie patiekalo kainą ir nepasakokite, kiek no-
rite tam išleisti pinigų. Geriausia, jei užsisa-
kote tiek pat patiekalų, kiek ir jūsų kompa-
nionas, - nejauku, kai vienas žmogus prie 
staliuko valgo, o kitas žiūri.

Nesėskite per toli nuo stalo. Atstumas iki 
stalo - per plaštaką. Ant stalo dedamos 

tik plaštakos. Elementaru - alkūnėmis į stalą 
remtis negalima, kaip ir kalbėti pilna burna. 

Kol padavėjas neaptarnavo visų esančių 
prie jūsų staliuko, valgyti nepradėki-

te. Ši taisyklė negalioja tik tuo atveju, jei pie-
tų pakvietęs asmuo paragina pietauti nelau-
kiant, kol bus aptarnauti visi. Tokiu atveju 
valgyti pradėti derėtų iškart po paraginimo. 

Išskleisti servetėlę galite tik tada, kai pa-
tiekalai jau patiekti visiems svečiams. 

Jos vieta - ant kelių, bet ne po kaklu. Paval-
gius lūpos šluostomos lengvai prispaudžiant 
servetėlę, o ne smarkiai ja trinant kaip nosi-
ne. Panaudota servetėlė kelis kartus perlen-
kiama ir  gražiai padedama kairėje lėkštės 
pusėje.

Šakutės ir peiliai ant stalo dedami tokia 
tvarka, kokia bus naudojami. Įrankiai 

sulygiuojami pagal kotų galus. Pirmiausia rei-
kia imti toliausiai nuo lėkštės gulinčius įran-
kius. Taurės statomos už peilių mažėjančia 
pagal dydį tvarka (iš kairės į dešinę). Vande-
niui, vynui ir taip toliau.

Jei nukrinta šakutė ar peilis, nedera lįsti 
po stalu ir jų ieškoti. Patarnautojų pa-

prašykite kito įrankio.

Neberkite druskos ir prieskonių, kol 
neparagavote patiekalo, tai didelis 

įžeidimas virtuvės šefui.

Valgant sriubą, negalima lenkti lėkštės 
nei į save, nei nuo savęs. Nekąskite iš 

visos duonos riekės, o atsilaužkite po gaba-
liuką.

Jei valgote kepsnį ar žuvį, atsipjaukite 
nedidelį gabalėlį, ir kol jo nesuvalgėte, 

kito nepjaukite. 

Jei maistas, kurį valgote, turi elementų, 
kurių negalite nuryti (kauliukų, žievelių ir 

pan.), atsiprašykite svečių ir juos ištraukite ki-
tiems nematant. Nei kauliukų, nei sėklyčių, nei 
kitų panašių dalykų negalima dėti ant servetė-
lės ar savo lėkštės, nes kiti to matyti neturėtų.

Jeigu ant staltiesės nukrenta valgio ga-
balėlis, jį pakelkite švaraus peilio galiu-

ku ir įsidėkite į savo lėkštę, o suteptą stal-
tiesės vietą uždenkite švaria servetėle.

Įvairūs užkandžiai, vieno kąsnio sumuš-
tiniai visada turi atsidurti lėkštėje, bent 

sekundei. Negalima paėmus nuo padėklo juos 
dėti tiesiai į burną. 

Pokalbis - neišvengiama pietų dalis, ta-
čiau jei susitikote daugiau nei su vienu 

žmogumi, stenkitės bendrauti tyliau ir  nekal-
bėkite kontroversiškomis ir dideles diskusijas 
keliančiomis temomis (politika, religija ir kita).

Kaip žinoma, telefonu kalbėti prie stalo 
nemandagu. Tad mobilųjį, kaip ir pi-

niginę ar raktus, pietų metu pasidėkite į ran-
kinę ar švarko kišenę, kad neblaškytumėte 
savo kompanionų. 

Suvalgius patiekalus, šakutė ir peilis de-
dami ant lėkštės vienas greta kito kotais 

į dešinę 45 laipsnių kampu stalo krašto atžvilgiu.
Parengė Eimantė Juršėnaitė

kaip elgtis prie stalo?
15 taisyklių, Brangiai 

superkame 
skolas

Skambinkite

1669
Skambučio kaina 0,99 Eur/min.



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

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kai prieš daugiau nei 20 metų JAV prodiu-
serinė kompanija pasiūlė surengti pirmąją Lie-
tuvoje transliuojamą loteriją, niekas net neįsi-
vaizdavo, kad ji taps bene daugiausia loterijos 
bilietų parduodančiu žaidimu. „Pirmoji loterija 
buvo „Jėga“, paskui sekė „Keno“. Pamenu, 
pirmajame lošime buvo laimėti 400 tūkst. litų. 
Tais laikais tokia suma buvo tikrai didelė, bet 
žmonės dažniausiai už laimėtus pinigus norė-
davo arba 2 kambarių butą keisti į 3, arba 7 
metų senumo automobilį - į 5 metų“, - pasa-
kojo A.Muraška.

Pirmasis „Teleloto“ žaidimo filmavimas 
įvyko 1996 m. Tuomet į generalinę repeticiją 
Kaune per Velykas susirinko ir amerikiečiai, 
ir lietuviai. Viskas vyko pagal griežtas ameri-
kiečių taisykles, suderintos buvo net smul-
kiausios detalės - asistentės apranga ir kt. 
„Amerikiečiai stebėjosi, kad katalikiškame 

krašte per Velykas žmonės susirinko dirbti. 
Klausinėjo, ar mums mokės už tai dvigubai, 
ar kaip čia bus“, - prisiminimais dalijosi ir pir-
masis „Teleloto“ vedėjas, aktorius Sigutis Ja-
čėnas. Jis į žaidimo vedėjo kėdę pateko visiš-

ĮDOMYBĖS

„Teleloto“: 1000 lošimų - 63 milijonieriai
Vienas seniausių žaidimų nepriklausomos Lietuvos istorijoje „Teleloto“ praėjusį savait-
galį paminėjo savo 1000-ąjį lošimą. Beveik 20 metų gyvuojančio žaidimo įkūrėjas,  
UAB „Olifėja“ generalinis direktorius Antanas Muraška džiaugėsi, kad per šitiek laiko 
pavyko ne tik išdalinti daug prizų, bet ir nenukrypti nuo pagrindinio loterijos įkūrimo 
tikslo - padėti šalies sportininkams.

l „Teleloto“ yra vienas seniausių 
žaidimų nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje. Jis vyksta nuo 1996 m. 
balandžio mėnesio.

l Loterija buvo įkurta tam, kad paremtų 
Lietuvos olimpinį judėjimą. Iš viso 
Lietuvos sportui lošimų bendrovė jau yra 
skyrusi 48 mln. Eur - 165,6 mln. Lt.

l „Teleloto“ bilieto viršuje esančios 
raidės M J R G Ž reiškia olimpinių  
žiedų spalvas - mėlyną, juodą,  
raudoną, geltoną ir žalią. Šios  

spalvos panaudotos ir kuriant  
„Teleloto“ logotipą.

l Pirmasis žaidimo vedėjas buvo 
aktorius Sigutis Jačėnas.

ar žinojote, kad

Dabartinis „Teleloto“  

vedėjas -  Vytenis Sinkevičius
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kai atsitiktinai. „Tuo metu buvau bedarbis, 
pastebėjau skelbimą, kad ieškomas vedėjas, 
nuėjau į atranką ir sulaukiau skambučio“, - 
pasakojo S.Jačėnas.

Ėmęs vesti „Teleloto“, aktorius tapo tikra 
TV žvaigžde. „Žmonės net siųsdavo man sa-
vo nukopijuotus bilietus ir prašydavo, kad 
iškristų tie skaičiai. O tie, kurie atvažiuodavo 
pasiimti laimėto „Aukso puodo“, atvykdavo 
su apsauga, mat galvodavo, kad čia, studijoje, 
ir gaus pinigus“, - šypsojosi S.Jačėnas. Tiesa, 
jis ir pats ne kartą mėgino laimę pirkdamas 
„Teleloto“ bilietą. „Vieną kartą nupirkau bi-
lietą žmonai ir ji laimėjo planšetinį kompiu-
terį“, - pasakojo aktorius. Anot jo, nors po 
„Teleloto“ ir buvo bandymų vesti kitus žaidi-
mus, niekas nebeprilygo šiam.

Loterijos įkūrėjas A.Muraška šiandien 
džiaugiasi, kad kitados sutiko veltis į tokią 
„avantiūrą“ - stoti prie loterijos vairo, ir tikisi, 
kad dar po 20 metų bus galima minėti 2000-ąjį 
lošimą.

„Teleloto“: 1000 lošimų - 63 milijonieriai
ĮDOMYBĖS

l Žaidimą taip pat yra vedę 
Dainius Martinaitis, Marijus  
Žiedas, Rimas Valeikis, Marius 
Jampolskis, Jonas Radzevičius,  

Gabrielė Bartkutė ir kiti.
l Kasmet loterija skiria apie pusę 

milijono eurų (1,5 mln. litų)  
įvairiems rėmimams.

ar žinojote, kad laimėjimai

Pirmąsias „Teleloto“ laidas kūrė JAV prodiuserinė 

kompanija „Goodson productions“, tačiau žaidimas 

buvo statiškas ir neazartiškas. Pagal tokį patį 

formatą žaidimai buvo kuriami ir Belgijoje bei 

Naujojoje Zelandijoje, tačiau ten neišliko. Lietuvoje 

2002 m., kai loterija tapo UAB „Olifėja“ kūriniu, 

pereita prie dabartinio - interaktyvaus - formato, 

atsirado daugybė prizų, pasikeitė vizualizacija, 

nuolatos keitėsi salės žaidimai.

IStOrIja

l 33 namai, 11 butų ir 8 čekiai 
butui pirkti

l 157 aukso puodai, iš jų 113 - 
milijoniniai (litais)

l Dešimtys tūkst. daiktinių prizų
l Daugiau nei 4200 automobilių
l 63 žaidėjai tapo milijonieriais 

(skaičiuojama litais)
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Pirmasis „Teleloto“ vedėjas Sigutis Jačėnas ir  
loterijos įkūrėjas Antanas Muraška tikisi sulaukti  

ir 2000-ojo „Teleloto“ lošimo
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kai atsitiktinai. „Tuo metu buvau bedarbis, 
pastebėjau skelbimą, kad ieškomas vedėjas, 
nuėjau į atranką ir sulaukiau skambučio“, - 
pasakojo S.Jačėnas.

Ėmęs vesti „Teleloto“, aktorius tapo tikra 
TV žvaigžde. „Žmonės net siųsdavo man sa-
vo nukopijuotus bilietus ir prašydavo, kad 
iškristų tie skaičiai. O tie, kurie atvažiuodavo 
pasiimti laimėto „Aukso puodo“, atvykdavo 
su apsauga, mat galvodavo, kad čia, studijoje, 
ir gaus pinigus“, - šypsojosi S.Jačėnas. Tiesa, 
jis ir pats ne kartą mėgino laimę pirkdamas 
„Teleloto“ bilietą. „Vieną kartą nupirkau bi-
lietą žmonai ir ji laimėjo planšetinį kompiu-
terį“, - pasakojo aktorius. Anot jo, nors po 
„Teleloto“ ir buvo bandymų vesti kitus žaidi-
mus, niekas nebeprilygo šiam.

Loterijos įkūrėjas A.Muraška šiandien 
džiaugiasi, kad kitados sutiko veltis į tokią 
„avantiūrą“ - stoti prie loterijos vairo, ir tikisi, 
kad dar po 20 metų bus galima minėti 2000-ąjį 
lošimą.

„Teleloto“: 1000 lošimų - 63 milijonieriai
ĮDOMYBĖS

l Žaidimą taip pat yra vedę 
Dainius Martinaitis, Marijus  
Žiedas, Rimas Valeikis, Marius 
Jampolskis, Jonas Radzevičius,  

Gabrielė Bartkutė ir kiti.
l Kasmet loterija skiria apie pusę 

milijono eurų (1,5 mln. litų)  
įvairiems rėmimams.

ar žinojote, kad laimėjimai

Pirmąsias „Teleloto“ laidas kūrė JAV prodiuserinė 

kompanija „Goodson productions“, tačiau žaidimas 

buvo statiškas ir neazartiškas. Pagal tokį patį 

formatą žaidimai buvo kuriami ir Belgijoje bei 

Naujojoje Zelandijoje, tačiau ten neišliko. Lietuvoje 

2002 m., kai loterija tapo UAB „Olifėja“ kūriniu, 

pereita prie dabartinio - interaktyvaus - formato, 

atsirado daugybė prizų, pasikeitė vizualizacija, 

nuolatos keitėsi salės žaidimai.

IStOrIja

l 33 namai, 11 butų ir 8 čekiai 
butui pirkti

l 157 aukso puodai, iš jų 113 - 
milijoniniai (litais)

l Dešimtys tūkst. daiktinių prizų
l Daugiau nei 4200 automobilių
l 63 žaidėjai tapo milijonieriais 

(skaičiuojama litais)
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Pirmasis „Teleloto“ vedėjas Sigutis Jačėnas ir  
loterijos įkūrėjas Antanas Muraška tikisi sulaukti  

ir 2000-ojo „Teleloto“ lošimo
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Ringailė Stulpinaitė 

- Kaip sužinoti, ką apie mus žino „Google“?
- Vienas iš būdų būtų sukurti savo profi-

lį „Google“ platformoje. Tie, kurie turi 
„Gmail“ elektroninį paštą, tokį profilį turi 
automatiškai. Prisijungus prie savo profilio 
ir gerai pasiknaisiojus po nustatymus galima 
pamatyti, kokius duomenis apie mus turi 
„Google“, ką jie fiksuoja, ką seka, kokia nar-
šymo istorija, atsiskaitymai ir panašiai. Jeigu 
pats nepakeiti ir neišjungi tam tikrų nusta-
tymų, „Google“ apie mus gali žinoti iš esmės 
viską. Jeigu profilio neturime, tai neturime 
ir galimybės reguliuoti tuos nustatymus ir 
ribas, ką apie mus gali žinoti. 

- Ką galvojate apie programėles, ku-
rias įdiegiant į telefoną reikalaujama pa-

skyrą susieti su kokio nors socialinio tin-
klo paskyra?

- Tai reiškia, kad mes savo duomenis 
platiname bet kam. Taip tam tikri mūsų so-
cialiniame tinkle esantys duomenys su mū-
sų sutikimu pereina į parsisiųstos progra-
mos duomenų bazę. Kartais nurodoma, ko-
kių kategorijų duomenų prieiga jiems reika-
linga, bet tiksliai neįvardijama. Tad suteikia-
me galimybę prieiti prie gana gausaus mūsų 
duomenų kiekio. Tokia informacija dažniau-
siai naudojama reklamos platinimo tikslais. 
Pradedame gauti naujienlaiškius į el. paštą 
apie tam tikras prekes arba interneto lange 
iššoka įvairios įkyrios reklamos. Beje, tokios 
programėlės dažnai yra nemokamos (angl. 
„free app“), tad duodama suprasti, kad pri-
eiga prie mūsų duomenų viso labo yra nedi-
deli mainai. Tačiau nereikia apsigauti, nieko 

nemokamo nėra. Viskas yra mainais į mūsų 
asmeninius duomenis, kurie dažnai gali bū-
ti neįkainojami. 

- Kiek mūsų kompiuteriai yra pasie-
kiami ir prieinami kitiems asmenims, 
programišiams? Juk pasitaiko atvejų, 
kai pastebime, kad ekrane juda „pelė“ 
ir atidaro failus, o mes kompiuterio nė 
neliečiame. 

- Taip landžioti po mūsų asmeninius 
kompiuterius leidžia nuotolinio valdymo 
programos. Tiesa, dažniau jos naudojamos 
didelėse įmonėse, turinčiose daug filialų. 
Taip norima sekti, ką daro darbuotojai, ar-

internetas

Kaip dažnai susimąstome, kad per mūsų kompiuteryje integruotą kamerą mus mato 
ne tik draugai, su kuriais per programas galime kalbėti ir matyti vienas kitą visame pa-
saulyje? Ir kokia tikimybė, kad mūsų kompiuterio mikrofonas naudojamas tik mūsų? 
Kartais visi susiduriame su kokiais nors gąsdinančiais nesklandumais internete ar kom-
piuteryje. Apie tai, ką žinoti šiais technologijų laikais privalu, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su 
Vilniaus universiteto lektoriumi, žurnalistu ir IT apžvalgininku DžIugu PAršonIu.

Pavojai internete.
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ba tiesiog sutvarkyti neveikiančią progra-
mą darbuotojo kompiuteryje nuotoliniu bū-
du. Deja, tokias programas naudoja ir pro-
gramišiai piktiems tikslams. Jie gali atsiųs-
ti virusą, ir  šis „atidaro vartus“ - ima val-
dyti svetimą kompiuterį. Kartais tai būna 
taip įžūlu, kad sunku patikėti. Jums naršant 
internete iššoka lentelė, nurodanti, kad jū-
sų kompiuteris užkrėstas virusu ir ši pro-
grama jį padės panaikinti. Tai melas, tokia 
programa, jeigu mes ją parsisiunčiame, ir 
yra tas programišių sukurtas virusas, kuris 
jiems suteikia tam tikras prieigas prie mū-
sų duomenų. O jei programa, „valydama“ 
kompiuterį, paprašo įvesti kokį nors kodą 
ir jūs jį įvedate, tuomet gali būti, kad savo 
kompiuteriu ir duomenimis jame naudoja-
tės ne vieni. Ir programišių veikla jums 
nebūtinai taip akivaizdžiai matysis. 

- Kartais internete pasirodo praneši-
mų, kad žmonės yra stebimi per savo 
monitorių kameras arba klausomasi jų 
pokalbių. Kas iš tiesų mus gali matyti 
per mūsų kamerą?

- Nesinori labai gąsdinti, bet reikia, kad 
žmonės turėtų supratimą ir žinotų, jog tokie 
dalykai tikrai egzistuoja. Įmanoma įsilaužti į 
kompiuterį ir mus pačius stebėti per kamerą, 
galima klausytis mūsų pokalbių. Taip pat ga-
lima ir susekti, kokį tekstą renkama klavia-

tūra: tai ir mūsų laiškai, ir žinutės, ir net 
įvairūs slaptažodžiai ar elektroninės banki-
ninkystės kodai. Tad bent dėl šiokios tokios 
savisaugos reikėtų gerai pagalvoti prieš die-
giant kokias nors nežinomas, naujas ar įtar-
tinas programas į kompiuterį. 

- Tačiau kokiais tikslais reikia laužtis 
į paprastų žmonių kompiuterius ir juos 
stebėti?

- Dalykas labai paprastas - visi mūsų duo-
menys turi kokią nors vertę. Tarkim, surin-
kus tam tikrus duomenis, jų kiekį galima 
parduoti visokiems kenkėjams. Galbūt kam 
nors turint mūsų nuotrauką ir kai kuriuos 
duomenis pavyks sufabrikuoti kokį doku-
mentą. Juk kompiuteryje, internete neretai 
saugome socialinių draudimų numerius, pa-
vardes, gimimo datas ir panašiai. Jeigu pro-
gramišiai surenka kokių 10 tūkst. žmonių 
duomenis, juodojoje rinkoje tokia duomenų 
gausa įgyja gana svarią kainą. Ir paprastai tai 
nėra daroma dėl to, kad kažkam labai įdomu 
stebėti, ką mes valgome pusryčiams ar kaip 
susišukavome. Tai yra tiesiog atsitiktinių 
žmonių duomenų kaupimas. Tyčiniai atvejai 
dažniau nutinka garsiems, žinomiems žmo-
nėms, kai norima pasižiūrėti, kaip jų gyve-
nimai atrodo iš vidaus, kokios jų problemos, 
kasdienybė ir t.t. 

- Kokia tikimybė, kad bus įsilaužta į 
mūsų kompiuterį?

- Tikimybė, kad kažkas bandys laužtis į 
paprasto žmogaus kompiuterį, tikrai nėra di-
delė. Bet jei kyla įtarimų, kad kažkas jus ste-
bi, kameros akutės užklijavimas kokiu nors 
lipduku ar pleistru tikrai nepakenks, ir nema-
nau, kad tai bus didelė problema. Vis tiek tą 
kamerą eilinis žmogus greičiausiai naudoja 
tik pokalbiams programa „Skype“. Tiesiog 
taip jūs būsite saugesni. Tiesa, teoriškai, kai 
įjungiame kamerą, užsidega švieselė, bet įsi-
laužėliai moka tą švieselę ir išjungti, tad ga-
lite net ir nežinoti, kad esate stebimi. Inte-
gruotus mikrofonus taip pat turi visi kompiu-

teriai, o tai reiškia, kad įmanomas ir pasiklau-
symas. Nesinori įvaryti žmonėms visiškos 
paranojos, bet patartina tiesiog stebėti bendrą 
viso kompiuterio būklę, naudoti antivirusines 
programas. Bet visiškai nuo visko vis tiek 
nepabėgsime. 

- Ar esančios grėsmės ir pavojai mus 
įpareigoja labiau domėtis, būti atidesnius 
dirbant su kompiuteriu?

- Kad ir kaip tai atrodytų nesvarbu, mes 
gyvename laikais, kai jau reikia išmanyti, 
kaip veikia tie kompiuteriai, internetas ir 
įvairūs tinklai. Taip pat reikia žinoti ir tai, 
kokius pavojus visa tai slepia. Internetas ir 
kompiuteriai nėra kažkokia retenybė ar tik 
pomėgio dalykas. Tad kaip išmokstame elg-
tis su pinigais, atpažinti padirbtus, taip pat 
reikia neapleisti ir šios srities. Patartina do-
mėtis, sugebėti atpažinti grėsmes internete 
taip pat, kaip įtartiną žmogų pastebime ga-
tvėje. Reikia vengti įtartinų puslapių, pira-
tinių tinklalapių, nesaugių nemokamų pro-
gramėlių, lošimų ar pornografijos puslapių 
ir panašiai. Tiesiog, kaip ir visur, vadovautis 
sveiku protu. Vargu ar pasigausite virusą 
lankydamiesi orų, naujienų ar bankų pusla-
piuose. Beje, kažkas dėl įdomumo atliko ty-
rimus ir paaiškėjo, kad jokia ugniasiene ne-
apsaugotas kompiuteris internetinėje erdvė-
je jokiu virusu neužkrėstas išbūti gali apie 
7 sekundes. 

- Ką jūs manote apie Seimo svarsty-
mus riboti lietuvių galimybes naršant in-
ternete?

- Tai yra istorija iš absurdo srities. Pir-
miausia bandant ką nors apriboti, įvesti cen-
zūrą, susekti ir panašiai reikia turėti galvo-
je, kad visa tai bus labai brangu mokesčių 
mokėtojams, nes visa tai turės kažkas da-
ryti. Ir turiu galvoje ne tris žmones, o dide-
lius filia lus darbuotojų. Antra, tai bus visiš-
kai neveiksminga, nes žmonės moka labai 
lengvai apeiti visokius draudimus ir riboji-
mus, nes jie yra tikrai juokingai lengvai ap-
einami. Tokius ribojimus žmonės apeina net 
Kinijoje, kur cenzūros aparate dirba dešim-
tys tūkstančių žmonių. Tai ką jau kalbėti 
apie Lietuvą? Galiausiai tiesiog diskredituo-
sime dalį savo demokratijos, tai bus brangu 
ir vis tiek neveiks. Tokį dalyką apskritai 
gali siūlyti tik žmogus, kuris menkai išma-
no technologijas ir menkai žino, kas tas in-
ternetas yra. 

internetas

Ką pamirštame  
ir ko nežinome?Pavojai internete.

Įmanoma Įsilaužti 
Į kompiuterĮ ir  
mus pačius stebėti 
per kamerą, 
galima klausytis 
mūsų pokalbių

IT apžvalgininkas 
Džiugas Paršonis
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Ringailė Stulpinaitė 

- Kaip sužinoti, ką apie mus žino „Google“?
- Vienas iš būdų būtų sukurti savo profi-

lį „Google“ platformoje. Tie, kurie turi 
„Gmail“ elektroninį paštą, tokį profilį turi 
automatiškai. Prisijungus prie savo profilio 
ir gerai pasiknaisiojus po nustatymus galima 
pamatyti, kokius duomenis apie mus turi 
„Google“, ką jie fiksuoja, ką seka, kokia nar-
šymo istorija, atsiskaitymai ir panašiai. Jeigu 
pats nepakeiti ir neišjungi tam tikrų nusta-
tymų, „Google“ apie mus gali žinoti iš esmės 
viską. Jeigu profilio neturime, tai neturime 
ir galimybės reguliuoti tuos nustatymus ir 
ribas, ką apie mus gali žinoti. 

- Ką galvojate apie programėles, ku-
rias įdiegiant į telefoną reikalaujama pa-

skyrą susieti su kokio nors socialinio tin-
klo paskyra?

- Tai reiškia, kad mes savo duomenis 
platiname bet kam. Taip tam tikri mūsų so-
cialiniame tinkle esantys duomenys su mū-
sų sutikimu pereina į parsisiųstos progra-
mos duomenų bazę. Kartais nurodoma, ko-
kių kategorijų duomenų prieiga jiems reika-
linga, bet tiksliai neįvardijama. Tad suteikia-
me galimybę prieiti prie gana gausaus mūsų 
duomenų kiekio. Tokia informacija dažniau-
siai naudojama reklamos platinimo tikslais. 
Pradedame gauti naujienlaiškius į el. paštą 
apie tam tikras prekes arba interneto lange 
iššoka įvairios įkyrios reklamos. Beje, tokios 
programėlės dažnai yra nemokamos (angl. 
„free app“), tad duodama suprasti, kad pri-
eiga prie mūsų duomenų viso labo yra nedi-
deli mainai. Tačiau nereikia apsigauti, nieko 

nemokamo nėra. Viskas yra mainais į mūsų 
asmeninius duomenis, kurie dažnai gali bū-
ti neįkainojami. 

- Kiek mūsų kompiuteriai yra pasie-
kiami ir prieinami kitiems asmenims, 
programišiams? Juk pasitaiko atvejų, 
kai pastebime, kad ekrane juda „pelė“ 
ir atidaro failus, o mes kompiuterio nė 
neliečiame. 

- Taip landžioti po mūsų asmeninius 
kompiuterius leidžia nuotolinio valdymo 
programos. Tiesa, dažniau jos naudojamos 
didelėse įmonėse, turinčiose daug filialų. 
Taip norima sekti, ką daro darbuotojai, ar-

internetas

Kaip dažnai susimąstome, kad per mūsų kompiuteryje integruotą kamerą mus mato 
ne tik draugai, su kuriais per programas galime kalbėti ir matyti vienas kitą visame pa-
saulyje? Ir kokia tikimybė, kad mūsų kompiuterio mikrofonas naudojamas tik mūsų? 
Kartais visi susiduriame su kokiais nors gąsdinančiais nesklandumais internete ar kom-
piuteryje. Apie tai, ką žinoti šiais technologijų laikais privalu, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su 
Vilniaus universiteto lektoriumi, žurnalistu ir IT apžvalgininku DžIugu PAršonIu.

Pavojai internete.
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ba tiesiog sutvarkyti neveikiančią progra-
mą darbuotojo kompiuteryje nuotoliniu bū-
du. Deja, tokias programas naudoja ir pro-
gramišiai piktiems tikslams. Jie gali atsiųs-
ti virusą, ir  šis „atidaro vartus“ - ima val-
dyti svetimą kompiuterį. Kartais tai būna 
taip įžūlu, kad sunku patikėti. Jums naršant 
internete iššoka lentelė, nurodanti, kad jū-
sų kompiuteris užkrėstas virusu ir ši pro-
grama jį padės panaikinti. Tai melas, tokia 
programa, jeigu mes ją parsisiunčiame, ir 
yra tas programišių sukurtas virusas, kuris 
jiems suteikia tam tikras prieigas prie mū-
sų duomenų. O jei programa, „valydama“ 
kompiuterį, paprašo įvesti kokį nors kodą 
ir jūs jį įvedate, tuomet gali būti, kad savo 
kompiuteriu ir duomenimis jame naudoja-
tės ne vieni. Ir programišių veikla jums 
nebūtinai taip akivaizdžiai matysis. 

- Kartais internete pasirodo praneši-
mų, kad žmonės yra stebimi per savo 
monitorių kameras arba klausomasi jų 
pokalbių. Kas iš tiesų mus gali matyti 
per mūsų kamerą?

- Nesinori labai gąsdinti, bet reikia, kad 
žmonės turėtų supratimą ir žinotų, jog tokie 
dalykai tikrai egzistuoja. Įmanoma įsilaužti į 
kompiuterį ir mus pačius stebėti per kamerą, 
galima klausytis mūsų pokalbių. Taip pat ga-
lima ir susekti, kokį tekstą renkama klavia-

tūra: tai ir mūsų laiškai, ir žinutės, ir net 
įvairūs slaptažodžiai ar elektroninės banki-
ninkystės kodai. Tad bent dėl šiokios tokios 
savisaugos reikėtų gerai pagalvoti prieš die-
giant kokias nors nežinomas, naujas ar įtar-
tinas programas į kompiuterį. 

- Tačiau kokiais tikslais reikia laužtis 
į paprastų žmonių kompiuterius ir juos 
stebėti?

- Dalykas labai paprastas - visi mūsų duo-
menys turi kokią nors vertę. Tarkim, surin-
kus tam tikrus duomenis, jų kiekį galima 
parduoti visokiems kenkėjams. Galbūt kam 
nors turint mūsų nuotrauką ir kai kuriuos 
duomenis pavyks sufabrikuoti kokį doku-
mentą. Juk kompiuteryje, internete neretai 
saugome socialinių draudimų numerius, pa-
vardes, gimimo datas ir panašiai. Jeigu pro-
gramišiai surenka kokių 10 tūkst. žmonių 
duomenis, juodojoje rinkoje tokia duomenų 
gausa įgyja gana svarią kainą. Ir paprastai tai 
nėra daroma dėl to, kad kažkam labai įdomu 
stebėti, ką mes valgome pusryčiams ar kaip 
susišukavome. Tai yra tiesiog atsitiktinių 
žmonių duomenų kaupimas. Tyčiniai atvejai 
dažniau nutinka garsiems, žinomiems žmo-
nėms, kai norima pasižiūrėti, kaip jų gyve-
nimai atrodo iš vidaus, kokios jų problemos, 
kasdienybė ir t.t. 

- Kokia tikimybė, kad bus įsilaužta į 
mūsų kompiuterį?

- Tikimybė, kad kažkas bandys laužtis į 
paprasto žmogaus kompiuterį, tikrai nėra di-
delė. Bet jei kyla įtarimų, kad kažkas jus ste-
bi, kameros akutės užklijavimas kokiu nors 
lipduku ar pleistru tikrai nepakenks, ir nema-
nau, kad tai bus didelė problema. Vis tiek tą 
kamerą eilinis žmogus greičiausiai naudoja 
tik pokalbiams programa „Skype“. Tiesiog 
taip jūs būsite saugesni. Tiesa, teoriškai, kai 
įjungiame kamerą, užsidega švieselė, bet įsi-
laužėliai moka tą švieselę ir išjungti, tad ga-
lite net ir nežinoti, kad esate stebimi. Inte-
gruotus mikrofonus taip pat turi visi kompiu-

teriai, o tai reiškia, kad įmanomas ir pasiklau-
symas. Nesinori įvaryti žmonėms visiškos 
paranojos, bet patartina tiesiog stebėti bendrą 
viso kompiuterio būklę, naudoti antivirusines 
programas. Bet visiškai nuo visko vis tiek 
nepabėgsime. 

- Ar esančios grėsmės ir pavojai mus 
įpareigoja labiau domėtis, būti atidesnius 
dirbant su kompiuteriu?

- Kad ir kaip tai atrodytų nesvarbu, mes 
gyvename laikais, kai jau reikia išmanyti, 
kaip veikia tie kompiuteriai, internetas ir 
įvairūs tinklai. Taip pat reikia žinoti ir tai, 
kokius pavojus visa tai slepia. Internetas ir 
kompiuteriai nėra kažkokia retenybė ar tik 
pomėgio dalykas. Tad kaip išmokstame elg-
tis su pinigais, atpažinti padirbtus, taip pat 
reikia neapleisti ir šios srities. Patartina do-
mėtis, sugebėti atpažinti grėsmes internete 
taip pat, kaip įtartiną žmogų pastebime ga-
tvėje. Reikia vengti įtartinų puslapių, pira-
tinių tinklalapių, nesaugių nemokamų pro-
gramėlių, lošimų ar pornografijos puslapių 
ir panašiai. Tiesiog, kaip ir visur, vadovautis 
sveiku protu. Vargu ar pasigausite virusą 
lankydamiesi orų, naujienų ar bankų pusla-
piuose. Beje, kažkas dėl įdomumo atliko ty-
rimus ir paaiškėjo, kad jokia ugniasiene ne-
apsaugotas kompiuteris internetinėje erdvė-
je jokiu virusu neužkrėstas išbūti gali apie 
7 sekundes. 

- Ką jūs manote apie Seimo svarsty-
mus riboti lietuvių galimybes naršant in-
ternete?

- Tai yra istorija iš absurdo srities. Pir-
miausia bandant ką nors apriboti, įvesti cen-
zūrą, susekti ir panašiai reikia turėti galvo-
je, kad visa tai bus labai brangu mokesčių 
mokėtojams, nes visa tai turės kažkas da-
ryti. Ir turiu galvoje ne tris žmones, o dide-
lius filia lus darbuotojų. Antra, tai bus visiš-
kai neveiksminga, nes žmonės moka labai 
lengvai apeiti visokius draudimus ir riboji-
mus, nes jie yra tikrai juokingai lengvai ap-
einami. Tokius ribojimus žmonės apeina net 
Kinijoje, kur cenzūros aparate dirba dešim-
tys tūkstančių žmonių. Tai ką jau kalbėti 
apie Lietuvą? Galiausiai tiesiog diskredituo-
sime dalį savo demokratijos, tai bus brangu 
ir vis tiek neveiks. Tokį dalyką apskritai 
gali siūlyti tik žmogus, kuris menkai išma-
no technologijas ir menkai žino, kas tas in-
ternetas yra. 

internetas

Ką pamirštame  
ir ko nežinome?Pavojai internete.

Įmanoma Įsilaužti 
Į kompiuterĮ ir  
mus pačius stebėti 
per kamerą, 
galima klausytis 
mūsų pokalbių

IT apžvalgininkas 
Džiugas Paršonis
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n Gerai reklamai svarbu ne tik tiksli įžvalga, bet ir 

aukštos kokybės jos įgyvendinimas. 

Vietoj išVadų

Ar gali pinigų neturėjimas suteikti 
džiaugsmo? Kuo susijęs 8 valandų šokis  
ir naujas išmanusis telefonas? Kaip  
prekybos centro lankytojus priversti  
pagalvoti apie augintinio paėmimą  
iš prieglaudos? Atsakymus į šiuos  
klausimus rasite čia.

internetas

El.reklama: svarbiau už idėją - jos įgyvendinimas

8 valandų šokis

Kas?
„Samsung“.

Kokia situacija?
Išmaniųjų telefonų gigantė 

naująjį „Galaxy S6“ Šveicarijoje 
nutarė pristatyti kiek kitaip. Jų šū-
kis skelbia, kad būtent šios techno-
logijos yra ateitis, tad kūrybinin-
kams duota užduotis reklamą su-
kurti kitaip, įdomiai, neįprastai, 
tačiau linksmai ir uždegančiai.

Ką padarė?
Tam pagaminta 5 metrų telefono 

kopija. Interaktyvų ekraną buvo ga-
lima rasti viename prekybos centre, 
o jame - gyvai rodomą vietinę muzi-
kos žvaigždę. Kiekvienas praeivis ga-
lėjo atsistoti prieš muliažą ir šokti, o 
dainininkas atkartodavo jo judesius. 
Ir taip 8 val. be sustojimo! Vėliau iš 
filmuotos medžiagos padarytas mu-
zikinis vaizdo klipas.

rezultatai?
„Samsung“ teigia, kad iš viso 

dalyvavo 350 praeivių, o per visus 
interneto kanalus vaizdo klipas 
peržiūrėtas kone 1 mln. kartų.

https://goo.gl/aQr0uo
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Internetas

El.reklama: svarbiau už idėją - jos įgyvendinimas Mažiau pinigų = daugiau džiaugsmo

Kas?
„KFC“.

Kokia situacija?
Neseniai garsiai prabilta apie naują so-

cialinių tinklų madą, sparčiai populiarėjan-
čią tarp turtingų tėvų vaikų. Jaunuoliai fik-
suoja savo nerūpestingus gyvenimus - pra-
bangius automobilius, paplūdimio vakarė-
lius ar pramogas su laukiniais gyvūnais. 
Greitojo maisto užkandinių tinklas „KFC“, 
pristatydamas pigių pietų kompleksų pasiū-
lymus, nusprendė lengvai pasijuokti iš jų.

Ką padarė?
„Neleiskime pinigams mūsų pakeisti“, - 

pasakė jie ir Rumunijos jaunimui pasiūlė su-
sirasti labiausiai patinkančią turtuolių nuo-
trauką ir nusifotografuoti ta pačia tema, tik 
atvirkščiai. Jei mergina guli apsipylusi doleriais, 
tai pokštautojai paniro į centų vonią, ir pan.

rezultatai?
Visą kampanijos laiką tarp „Twitter“ 

vartotojų tai buvo pati populiariausia te-
ma, o nuotraukas publikavo ne tik vieti-
niai, bet ir pasauliniai dienraščiai bei in-
terneto portalai. Bet svarbiausia, kad, kaip 
tvirtina užkandinių atstovai, Rumunijoje 
pardavimai ūgtelėjo net 21 proc.

https://goo.gl/iQaulg

klientus persekiojantys gyvūnai

Kas?
„Battersea Dogs & Cats Home“.

Kokia situacija?
Gyvūnų prieglaudos nuolatos laukia 

ne tik norinčiųjų paremti maistu ar pi-
nigais, bet ir tų, kurie galėtų savo na-
muose priglausti vieną augintinį. Daž-
nas ieškantis mažojo draugo net nesusi-
mąsto, kad galėtų kreiptis į prieglaudą. 
Tad kaip tai priminti?

Ką padarė?
Viename prekybos centrų vaikštančios 

asistentės dalijo informacinius lankstinu-
kus. Rodos, nieko naujo, tačiau juose patei-
kiamą informaciją padėjo sustiprinti inte-
raktyvūs ekranai. Juose sumontuota įranga 
išsirinkdavo vieną praeivį, sekdavo jo judė-
jimą ir pagal tai ekrane iš paskos bėgdavo 
šuo. Įdomiausia, kad ekranų buvo ne vie-
nas, o tas pats „benamis“ tiems patiems 
žmonėms pasirodydavo vis kitose vietose.

rezultatai?
Neatskleidžiama, ar prieglaudos dar-

bas po akcijos palengvėjo, tačiau neseniai 
pasirodęs internetinis vaizdo klipas jau 
sulaukė beveik 100 tūkst. peržiūrų. Tokio 
tipo kampanijai tai tikrai neblogi skaičiai.

https://goo.gl/32WUvF
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Internetas

El.reklama: svarbiau už idėją - jos įgyvendinimas Mažiau pinigų = daugiau džiaugsmo

Kas?
„KFC“.

Kokia situacija?
Neseniai garsiai prabilta apie naują so-

cialinių tinklų madą, sparčiai populiarėjan-
čią tarp turtingų tėvų vaikų. Jaunuoliai fik-
suoja savo nerūpestingus gyvenimus - pra-
bangius automobilius, paplūdimio vakarė-
lius ar pramogas su laukiniais gyvūnais. 
Greitojo maisto užkandinių tinklas „KFC“, 
pristatydamas pigių pietų kompleksų pasiū-
lymus, nusprendė lengvai pasijuokti iš jų.

Ką padarė?
„Neleiskime pinigams mūsų pakeisti“, - 

pasakė jie ir Rumunijos jaunimui pasiūlė su-
sirasti labiausiai patinkančią turtuolių nuo-
trauką ir nusifotografuoti ta pačia tema, tik 
atvirkščiai. Jei mergina guli apsipylusi doleriais, 
tai pokštautojai paniro į centų vonią, ir pan.

rezultatai?
Visą kampanijos laiką tarp „Twitter“ 

vartotojų tai buvo pati populiariausia te-
ma, o nuotraukas publikavo ne tik vieti-
niai, bet ir pasauliniai dienraščiai bei in-
terneto portalai. Bet svarbiausia, kad, kaip 
tvirtina užkandinių atstovai, Rumunijoje 
pardavimai ūgtelėjo net 21 proc.

https://goo.gl/iQaulg

klientus persekiojantys gyvūnai

Kas?
„Battersea Dogs & Cats Home“.

Kokia situacija?
Gyvūnų prieglaudos nuolatos laukia 

ne tik norinčiųjų paremti maistu ar pi-
nigais, bet ir tų, kurie galėtų savo na-
muose priglausti vieną augintinį. Daž-
nas ieškantis mažojo draugo net nesusi-
mąsto, kad galėtų kreiptis į prieglaudą. 
Tad kaip tai priminti?

Ką padarė?
Viename prekybos centrų vaikštančios 

asistentės dalijo informacinius lankstinu-
kus. Rodos, nieko naujo, tačiau juose patei-
kiamą informaciją padėjo sustiprinti inte-
raktyvūs ekranai. Juose sumontuota įranga 
išsirinkdavo vieną praeivį, sekdavo jo judė-
jimą ir pagal tai ekrane iš paskos bėgdavo 
šuo. Įdomiausia, kad ekranų buvo ne vie-
nas, o tas pats „benamis“ tiems patiems 
žmonėms pasirodydavo vis kitose vietose.

rezultatai?
Neatskleidžiama, ar prieglaudos dar-

bas po akcijos palengvėjo, tačiau neseniai 
pasirodęs internetinis vaizdo klipas jau 
sulaukė beveik 100 tūkst. peržiūrų. Tokio 
tipo kampanijai tai tikrai neblogi skaičiai.

https://goo.gl/32WUvF
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Reklama

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

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

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

TAI-CHI MANKŠTŲ 
VASAROS SEZONAS

Nemokamos taiči mankštos gyventojams vyksta Vingio parke, 
netoli estrados, šeštadieniais ir sekmadieniais 8.00-9.30 val.
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Kaip ir kasmet, festivalis „Karklė Live 
Music Beach“ suteiks progą išvysti daugiau 
nei keliasdešimt įvairaus žanro muzikos gru-
pių ir atlikėjų iš skirtingų pasaulio šalių.

Šių metų pagrindinė grupė - britų dramen-

beiso grupė „Rudimental“. Dar vienas garsus 
šių dienų muzikos pasaulio vardas festivalyje - 
britų elektroninės muzikos prodiuseris, dai-
nininkas ir reperis „Example“. Karklėje 
„Example“ (tikrasis vardas Eliotas Džonas 

Glivas (Elliot John Gleave) pristatys programą 
kartu su žinomu didžėjumi DJ Wire.

Be minėtų garsenybių, pasirodys techno-
muzikos veteranai „Gus Gus“, britų daininin-
kas Marlonas Rudetas (Marlon Roudette), 
anglų elektroninės muzikos kūrėjas Lirojus 
Tornhilas (Leeroy Thornhill), vokietis didžė-
jus, prodiuseris Tensnake bei šio žanro mu-
zikos kūrėjas ir atlikėjas Tiga iš Kanados.

Didžiąja scena šiemet dalinsis ne pirmus 
metus festivalyje pasirodysiantys Lietuvos 
muzikos grandai Marijonas Mikutavičius, Jaz-
zu ir Leonas Somovas, Mantas Jankavičius, 
grupė „Antis“, Jurga Šeduikytė, Alina Orlova. 
Daugeliui puikia muzikine patirtimi taps 
perspektyviausių Lietuvos grupių „Makchu 
Pikchu“, „Proper Heat“, „Antikvariniai Kaš-
pirovskio dantys“, „Z On A“ pasirodymai. No-
rintieji atrasti ką nors nauja turės progos su-
sipažinti su kompanijomis „Felix de Luca“ iš 
Danijos, „Bonafide3000“ iš Izraelio, buvusio 
skandalingosios baltarusių grupės „Lyapis 
Trubetskoy“ solisto projektu „Brutto“ ir kt.

Scena

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

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

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

TAI-CHI MANKŠTŲ 
VASAROS SEZONAS

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

Vėl rinksimės Karklėje
Vienas didžiausių ir populiariausių festivalių „Karklė 2015“ tradiciškai vyks  
Žolinės savaitgalį rugpjūčio 14-16 dienomis pajūryje, Karklėje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Atlikėjas Tiga iš Kanados
Organizatorių nuotr.

Pasak organizatorių, bilietų į festivalį kiekis yra 

apribotas iki 10 tūkst. ir jų jau parduota apie 60 proc. 

Bilietų šiuo metu galiojančiomis kainomis - 40 Eur 

visoms trims dienoms be nakvynės arba 47 Eur  

su nakvyne - beliko apie 500.  

Šiems pasibaigus, bilietai brangs.
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KAS? „Vilniaus požemiai“.

Sakoma, kad didelė Vilniaus senamiesčio dalis 
yra po žeme. Laikas ir besiplečiantis miestas pa-
slėpė senuosius gotikinius mūrus. Ekskursijos 
metu išvysite dalį Vilniaus požemių, kurie mena 
senuosius amžius. Aplankysite Katedros pože-
mius, užklysite į Gintaro galerijos, J. ir M.Šlape-
lių namų-muziejaus, Šv.Jono gatvės galerijos rū-
sius, aplankysite Šv.Kryžiaus (Bonifratrų) bažny-
čią. Ekskursijos trukmė - 3 val. pėsčiomis. Daly-
vių skaičius - iki 25 asmenų. Kalbos - lietuvių, 
anglų, rusų, vokiečių. Ekskursiją reikia užsisa-
kyti prieš savaitę. Registracija telefonu (+370-5) 
262-96-60 (objektų sąrašas gali šiek tiek keistis).

Kur? Susitikimo vieta skelbiama įsigijusiems 
bilietą.
KAdA? Birželio 13 d. 11 val.
Už kiek? 10 Eur - 34,53 Lt, moksleiviams, 
studentams, senjorams - 7 Eur - 24,17 Lt (bi-
lietų galima įsigyti Vilniaus turizmo informa-
cijos centre, Vilniaus g.22, Vilnius). 

rekomenduoja

GIDAS

KAS? „Genesis Suite“. 

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras nebijo eksperimentuoti. Savo eksperimentų ke-
lią orkestras pradėjo nuo legendinės „The Queen Symphony“ ir, įkvėptas jos sėkmės, kie-
kvieną sezoną klausytojus džiugina vis nauja programa, kurioje susilieja simfoninė ir 
populiarioji muzika. Šį sezoną, vasaros koncertų metu, jūsų laukia „Genesis Suite“. „Ge-
nesis“ - Didžiosios Britanijos roko grupė, susikūrusi 1967 m. Pasaulyje pardavę maždaug 
150 milijonų albumų, „Genesis“ yra tarp 30 geriausiai savo įrašus parduodančių visų 
laikų atlikėjų. Grupės nariais buvo tokie pasauliniai muzikos grandai kaip Filas Kolin-
sas (Phil Collins) ir Piteris Geibrielis (Peter Gabriel), vėliau didžiulės sėkmės sulaukę ir 
kaip solo atlikėjai. 2010 m. Londone legendinės „The Queen Symphony“ autorius Tolga 
Kašifas (Tolga Kashif) kartu su Londono simfoniniu orkestru atliko savo naujojo kūrinio 
„The Genesis Suite“ pasaulinę premjerą. Kūrinys paremtas progresyviosios roko grupės 
„Genesis“ melodijomis. Kompozicija sudaryta iš septynių dalių, paremtų skirtingomis 
grupės dainomis. Atlikėjai Saulė Rinkevičiūtė, smuikas, Vita Šiugždinienė, violončelė, 
Rūta Buškevics, fortepijonas, Kauno valstybinis choras (vad. P.Bingelis), Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius.

Kur? Vilniaus paveikslų galerijos kiemas, Didžioji g.4, Vilnius. 
KAdA? Birželio 12 d. 20 val. 
Už kiek? 7,82-16,51 Eur - 27-57,01 Lt (bilietų galima įsigyti „Tiketa.lt“ ir kasose).

klasikos gerbėjams
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Ką veikti savaitgalį?

Šokantiems
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GIDAS

Parengė Ringailė StulPinaitė
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KAS? Šienavimo varžytuvės.

antrąjį birželio šeštadienį vyks pirmosios Vilniaus mieste šienavimo var-
žytuvės. Šiuo renginiu siekiama populiarinti tradicinę šienapjūtės šventę 
moderniame mieste, naujai pristatant liaudies folklorą ir šienavimą dal-
giu. nuotaikingoje programoje sveikinsime antanus ir antaninas. Jūsų 
lauks liaudies šokiai ir žaidimai kartu su etnografiniais ansambliais 
„Bičiuliai“ ir „Dijūta“. Po pasivaikščiojimų su gidu po Verkių dvaro 
parką, naktinių paukščių giesmių klausymo su ornitologu Gediminu 
Petkumi įspūdžius aptarsime vakaronėje prie laužo. Pagrindinis vakaro 
akcentas - šienavimo varžybos tarp pjovėjų dalgiu ir žoliapjove. Renginio 
metu taip pat bus galimybė susipažinti su pažangia šienavimo technika.
Visus norinčius dalyvauti šienavimo varžybų rungtyse kviečiame re-
gistruotis iš anksto el. paštu Juozapas.labokas@botanika.lt arba tel. 
(8-5) 272-99-03. Šienavimo įrankiu dalyviai pasirūpina patys.

Kur? Verkių dvaro parkas, Žaliųjų Ežerų g.53, Vilnius.
KAdA? Birželio 13 d. 18 val.
Už kiek? Renginys nemokamas.

KAS? Lotynų Amerikos šokiai.

Kviečiame aktyviai praleisti sekmadienio vakarą kartu su Šokių 
akademija! Vieną kartą per mėnesį vyks linksma šokių pamoka - 
supažindinimas su pagrindiniais lotynų amerikos šokių žings-
niais, joje galima dalyvauti poromis ar po vieną. ankstesnė patirtis 
nėra būtina, amžiaus apribojimų nėra. Po pamokos vyks šokių va-
karėlis-praktika, į kurį kviečiami visi neabejingi lotynų amerikos 
šokiams. Vakaro metu skambės salsos, bačatos ir kizombos muzika 
(salsa - 50 proc., bačata - 25 proc., kizomba - 25 proc.). 16-17 val. 
lotynų amerikos šokių pamoka (naujokams, po vieną ir poromis). 
17-19 val. šokių praktika. Specialus vakarėlio šokis - 
SiRtaKiS. Rekomenduojama aprangos spalva - Balta. Esant 
blogam orui šokiai nevyks. Jūs būsite informuoti likus 2 val. iki 
pamokos pradžios.

Kur? „Piano.lt“ vasaros terasa, trakų g.9 / Kėdainių g.1, Vilnius.
KAdA? Birželio14 d. 16 val. 
Už kiek? Renginys nemokamas.

Aktyviems

Ką veikti savaitgalį?

KAS? Kairėnų vasaros festivalis. Džiazo istorijos.

Kairėnų vasaros festivalyje, Vu Botanikos sode, - neda Malūnavi-
čiūtė ir Vytautas labutis - reikšmingos Vidurio Europos džiazo 
asmenybės, Vilniaus džiazo mokyklos atstovai, Vladimiro Čekasino 
mokiniai, kurių bendradarbiavimas užsimezgė 1990 m. ir nenu-
trūkstamai tęsiasi iki šiol. Juodu vienija drąsa eksperimentuoti, 
simpatija netikėtiems deriniams, polistilistika ir autentiškas, ne-
suvaidintas mėgavimasis komponavimu čia ir dabar. Per daugelį 
metų drauge dirbdami neda ir Vytautas išrado sutartinę bendrą 
kalbą, nepakartojamą duetinį stilių ir išsiugdė ansamblinį pojūtį, 
artimą telepatijai. Jų žodynas yra labai talpus, įtraukiantis ir ame-
rikietiškosios, ir europietiškosios džiazo tradicijų bruožus, lengvai 
absorbuojantis pasaulio muzikos garsyną ir ištikimas Vilniaus 
džiazo mokyklos estetikai. Koncerte žaliajame miesto sode skambės 
džiazo istorijos, kurias atliks: neda Malūnavičiūtė - vokalas, fleita, 
Vytautas labutis - saksofonas, Feliksas Zakrevskis - klavišiniai, 
Eugenijus Kanevičius - bosas, Darius Rudis - mušamieji.

Kur? Vu Botanikos sodas Kairėnuose, Kairėnų g.43, Vilnius.
KAdA? Birželio 14 d. 19 val.
Už kiek? 10-12 Eur - 34,53-69,06 lt (bilietų galima įsigyti 
„Bilietai.lt“ ir kasose, renginio vietoje 1 val. prieš renginį).

Lyriškiems

Šokių akademijos nuotr.
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- Šią savaitę tau sukanka 34 metai. 
Kokios mintys aplanko?

- Senti nebijau. Dabar jaučiuosi kur kas 
gražesnė, nei buvau prieš 15 metų. O ir sėk-
mingai susiklosčiusi karjera man dabar atro-
do kaip savotiškas stebuklas.

- Koks tavo jaunystės šaltinis?
- Man jau per 30, o aš noriu gyventi ilgai, 

rodyti tinkamą pavyzdį dukroms (penkerių Va-
lentinai ir dvejų Sienai - red. past.). Stengiuo-
si gerbti savo kūną ir gerai pagalvoju, ką į jį 
dedu. Tai darau ir dėl savo darbo, ir dėl asme-

ninio gyvenimo būdo. Stengiuosi niekuo ne-
piktnaudžiauti, tačiau nieko sau ir nedraudžiu. 
Mano dieta - subalansuota mityba. Tačiau vien 
sekti mitybos nepakanka, reikia sportuoti. Esu 
aktyvi, galiu pakelti didelį fizinį krūvį. Kadan-
gi sportuoju, maistas, kaip energijos šaltinis, 
labai svarbus. Nepamirškite, kad turiu dvi duk-
ras, kurios padeda palaikyti formą, kai tenka 
vaikyti jas po namus. Tačiau man vienodai 
svarbi ir fizinė, ir dvasinė savęs priežiūra. 

- Nejaugi visuomet taip griežtai pri-
žiūri, ką valgai, ir neturi jokių silpnybių?

- Šokoladas, kokosiniai pyragai ir, žinoma, 
sušiai. Apskritai esu didelė japonų virtuvės 
gerbėja.

- Tiesa, viena didžiausių tavo aistrų - 
boksas?

- Taip, bokso treniruotes lankiau daugiau 
nei dešimtmetį. Pamenu, vaikystėje į mūsų 
namus užsuko tėvų draugė. Ji atsinešė ir rau-
donas bokso pirštines. Tada pamaniau, kad 
būtinai vieną dieną išbandysiu šį sportą. Taip 
boksas tapo mano aistra. Ši veikla man labai 
patiko, nes ji intensyvi, reikalaujanti koncen-
tracijos ir lavinanti mintis. Norite tikėkite, 
norite ne, bet boksas nėra susijęs vien tik su 
fizine jėga. Susikaupimas, koncentracija la-
biau susiję su mąstymu. Sužavėjo ir tai, kad 
bokso treniruotės tikrai nemonotoniškos.

- Tačiau ar lieka laiko intensyviai 
sportuoti, kai reikia skirti laiko karjerai 
ir motinystei?

- Tapusi mama supratau, ką iš tiesų reiškia 
žodis „užsiėmęs“. Viską suderinti įmanoma, svar-
biausia viską gerai suplanuoti. Organizavimas - 
raktas į sėkmę. Mano dukros daro didžiulę įtaką 
mano gyvenime, jos yra svarbiausių sprendimų 
dalis ir būtent jos motyvuoja mane būti geriausią, 
kokia tik galiu. Tačiau kartais laiko reikia ne tik 
karjerai ar motinystei, stengiuosi susitikti su 
draugėmis, pabendrauti ir atsipalaiduoti. 

- Daugelis motinų po gimdymo susi-
koncentruoja tik į vaikų auginimą ir ap-
sileidžia. Kaip tau pavyko to išvengti?

- Moteris negali prarasti stiliaus pojūčio 
vien todėl, kad tapo mama. Galbūt dabar ski-
riu mažiau laiko savo kasdienei aprangai, ta-
čiau žinau viena - aksesuarai yra viskas. Kiek-
vieną drabužių derinį stilingu gali paversti 
gera rankinė, masyvus papuošalas, šalis... 

- Kokie pagrindiniai tavo stiliaus ir 
grožio atributai?

- Noriu tikėti, kad rengiuosi madingai, tačiau 
ne per daug. Mano atributai - puikiai figūrai 
tinkanti maža juoda suknelė ir kokybiška ran-
kinė. Taip pat esu raudonų lūpų dažų gerbėja.

- Ar yra garsios moterys, kurias laikai 
mados ir grožio etalonais?

- Taip, tai Merlin Monro (Marilyn Mon-
roe) ir Sofija Loren (Sophia Loren).

- Mada tavo asmeniniame gyvenime 
labai svarbi?

- Tikrai taip. Jei man tektų išvykti į negyve-
namą salą, pasiimčiau savo dukras, knygą ir nuos-
tabų drabužių derinį. Jei jau būčiau įstrigusi sa-
loje, norėčiau bent jau atrodyti gerai. (Juokiasi.)

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Adrianos Limos jaunystės šaltinis
Žinomos manekenės AdriAnos 
Limos pristatinėti nereikia. 
Kitą savaitę 34 metų gimtadienį  
švęsianti gražuolė jau beveik du  
dešimtmečius yra viena  
ryškiausių „Victoria’s secret“  
podiumo žvaigždžių, ne kartą  
išrinkta geidžiamiausia  
planetos moterimi.  
ir pasiekus ketvirtą  
dešimtį jos populiarumas  
bei grožis neblėsta.

l Adriana Lima gimė 1981 metų 

birželio 12 dieną Salvadore, Brazilijoje.

l Visas jos vardas Adriana Frančeska 

Lima.

l Būdama 15 metų Adriana laimėjo 

konkursą „Ford’s Supermodel of 

Brazil“ ir dalyvavo pasauliniame 

konkurse „Ford’s Model of the World“, 

jame užėmė 2 vietą. Taip prasidėjo jos 

kelias mados pasaulyje.

l 2000 metais tapo prestižiškojo 

apatinių prekės ženklo „Victoria’s 

Secret“ modeliu.

l 2009 metais per Valentino dieną 

ištekėjo už serbų krepšininko Marko 

Jaričiaus. Jie susilaukė 2 dukrų - 

Valentinos (5 m.) ir Sienos (2 m.). 

Tačiau poros santuoka truko 5 metus, 

pernai jie paskelbė apie skyrybas.

l Žinomas modelis yra praktikuojanti 

katalikė. Ji kiekvieną sekmadienį eina į 

bažnyčią, o ant kaklo nešioja šventintą 

pakabutį. Dėl religinių įsitikinimų ji 

nekaltybę saugojo iki vestuvių.

Faktai
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Oneida
Kunsunga -

Interviu su aktore Oneida Kunsunga - 39 p.

dainuojanti aktorė

2015 m. birželio 12-18 d.
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Televizijos pliusai ir minusai pagal

Bloga žinia - gera žinia 

Matau, kad informacinėse laidose vis dar 
vyrauja tas mąstymas, kad gera žinia yra blo-
ga žinia, todėl jų nežiūriu. Nenoriu gadinti 
sau nuotaikos. Žinau, kad nieko negaliu pa-
keisti, o būti gąsdinama nuo ryto iki vakaro 
nenoriu.

lietuviški  
tv serialai

Juokauju, kad serialų nežiūriu, aš juo-
se filmuojuosi, bet kartais pasižiūriu,  
kaip vaidina kolegos. Džiugu, kad kokybė 
auga. Aktoriai mokosi iš užsienio serialų, 
stengiasi. Tikiu, kad ateityje bus dar  
geriau.

lietuviškų filmų  
rodymas

Labai smagu, kad rodo lietuviškus filmus. 
Mes privalome save palaikyti, vertinti ir my-
lėti. Taip daro visos kitos šalys. Net žinau, 
kad kitados, kai buvo krizė, prancūzai savo 
kino teatruose buvo uždraudę amerikietiškus 
filmus, rodydavo tik prancūziškus. Šitaip su-
sigrąžino žiūrovus. Reikia dėti pastangų, kad 
būtų rezultatas.

dokumentika

Man dokumentika per televizorių patinka 
labiau negu vaidybiniai filmai. Šis žanras to-
bulina ir plečia akiratį.

kulinarinės  
laidos

Labai patinka kulinarinės laidos. Pa- 
tinka Beatos Nicholson laida. Žaviuosi,  
kaip ji moka pasakoti apie maistą, kaip ga-
mina.

reitingai

TV
 Au

di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

TV6 4,6 %
TV1 4,6 %
Lietuvos rytas TV 3,9 %
PBK 3,7 %
TV8 2,7 %

Info TV 2,4 %
REN Lietuva 2,4 %
Video ir DVD 0,8 %
LRT Kultūra 0,6 %
Liuks! 0,4 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,2 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
PBK 3,5 %
TV1 3,5 %
Info TV 3 %

REN Lietuva 2,6 %
TV8 2,2 %
Video ir DVD 1,1 %
LRT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,6 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3 15,2 %

trumPai

LRT televizija visą vasarą kiekvieną sekmadienį 
kviečia mėgautis pastaraisiais metais sukurtais 
lietuviškais vaidybiniais filmais. LRT programų 
tinklelį papuoš „Ekskursantė“, „Lošėjas“, „Aurora“, 
„Nesamasis laikas“ ir daugelis kitų išskirtinio kritikų 
ir žiūrovų dėmesio sulaukusių lietuvių kino filmų. 
Jau šį sekmadienį - gausybę svarių apdovanojimų 
pelniusio režisieriaus AudRiAus JuzėNo filmas 
„Ekskursantė“.

Gera žinia ištikimiausiems TV3 serialo „Moterys 
meluoja geriau“ gerbėjams - kuriamas naujausias, 
aštuntasis, kultinio serialo sezonas. Kūrėjai intri-
guoja: žiūrovai išvys ne tik pamėgtus personažus, 
bet ir ne vieną naują herojų. Žinoma tik tiek, kad 
seriale tikrai išliks aktorės iNGos NoRKuTės-
ŽViNiENės vaidinama herojė Meda. Kokie bus nauji 
personažai ir kada serialas pasirodys televizijos 
ekranuose, kol kas laikoma paslaptyje.

LNK 14,4 %

LRT Televizija 
10 %

BTV 7,3 %

NTV Mir  
Lietuva  

5,3 %
Kiti  
kanalai 22,5 %

TV3 16,1 %

LNK 16,1 %

LRT Televizija 
11,1 %

BTV 6,6 %

NTV Mir  
Lietuva 

6 %
Kiti  
kanalai 17,8 %

Nr. Laida   TV Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 6,7 

2 TELELOTO LNK 6,5 

3 VIKINGŲ LOTO TV3 6,5 

4 LNK ŽINIOS LNK 6,1 

5 OPERACIJA Y IR KITI  
     ŠURIKO NUOTYKIAI  TV3 5,5 

6 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,5 

7 TAUPUS BŪSTAS LNK 5,4 

8 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 5,4 

9 RENOVACIJOS ANATOMIJA TV3 5,3 

10 ŠREKAS TV3 5,3 

Duomenys: TNS LT, 2015 m. birželio 1-7 d.

Gabiją Jaraminaitę-
Ryškuvienę

Aktorė GABIJA JARAMINAITĖ-RYŠKUVIE-
NĖ (43) juokauja, kad televizijos serialuose 
ji vaidina, o ne juos žiūri. Nepaisant to, laiko 
praleisti prie televizoriaus moteris kartais at-
randa. Tokiomis akimirkomis ji renkasi doku-
mentiką, kultūros arba kulinarines laidas.
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- Kaip aktorystė atsirado jūsų gyvenime?
- Visiškai paprastai, be jokios ypatingos is-

torijos. Baigiau mokyklą ir įstojau į Lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją, į Jono Vaitkaus 
grupę. Žinote, kai esi mokykloje, nekeli sau 
jokių filosofinių ar būties klausimų, kodėl akto-
rystė, kas yra scena, teatras ir pan. Tie klausi-
mai atsirado vėliau. Pirmame kurse visi jutome 
tokią euforiją - neva jau iškart tapome žvaigž-
dėmis, paskui prasidėjo kiti klausimai: kam man 
visa tai, ką aš čia darau, kaip tai yra sunku. Bet 
niekada negalvojau, kad turėčiau būti kur nors 
kitur. Pasirinkau tą kelią ir einu juo. Esu labai 
dėkinga, kad iškart po akademijos baigimo ma-
ne pastebėjo ir gavau darbo bei patirties profe-
sionalioje scenoje. Kai sulauki atgarsio, imi ti-
kėti, kad gal vis dėlto teisingą kelią pasirinkai.

- Neseniai pasirodėte TV3 seriale „Mo-
terų laimė“, bet tai toli gražu ne pirmas 
televizinis serialas, kuriame vaidinate.

- Taip. Dar studijų metais vaidinau „Nai-
sių vasaroje“, paskui - serialai, kuriuose pa-
sirodydavau epizoduose. O šitas jau toks di-
desnis vaidmuo.

- Kaip vertinate mūsų serialų virtuvę?
- Visada džiaugiuosi, kai paskambina, pa-

kviečia. Labai apsidžiaugiau ir šį kartą. Jei 
atvirai, norėčiau, kad mūsų serialai būtų tokio 
lygio kaip kokie „Reklamos vilkai“ ar „Kortų 
namelis“, tada niekam nekiltų net tokio klau-
simo - kaip vertinate. O dabar vertinu taip, 
kaip vertinu. Serialai akivaizdžiai gerėja, nes 
jų padaroma daugiau, įgyjant patirties auga 
bendras lygis. Kita vertus, ne viskas nuo ak-
torių priklauso, šioje mašinoje svarbūs visi, 
kaip ir bet kur kitur, turi būti komanda. Tikiu, 
kad ateityje bus geriau.

- Ar šiandien dar yra toks požiūris, 
kad neva jei vaidini seriale, tai jau būsi 
sugadintas teatrui?

- Savo aplinkoje to negirdžiu, visi daugiau 
mažiau eina ir dirba tą darbą. Mano galva, tai 
nėra gėdinga. Bet aš kalbu iš savo patirties, 
jeigu būčiau labai užimta teatre, gal ir pasirink-
čiau tik teatrą, o dabar išbandau save visur.

- Yra toks posakis, kad kartą paraga-
vęs televizijos nebegali sustoti. Ar jūs 
turite kokių nors tabu, ko televizijoje 
tikrai nedarytumėte?

- Negalvoju apie tokius dalykus. Jei man 
paskambintų ir pasiūlytų, pagalvočiau, daly-
vauti ar ne. Bet tikrai nėra taip, kad sėdėčiau 
ir rašyčiausi punktus, ko tikrai nedaryčiau ar 
ką daryčiau. Jei man pasiūlo, o aš jaučiu, kad 
to neatliksiu, ar išsiskiria nuomonės bei su-
vokimas, mandagiai atsisakau, jei jaučiu, kad 
noriu ir galiu, einu.

- Nusifilmavote A.Puipos filme „Ede-
no sodas“. Kaip vertinate lietuvių kiną?

- „Edeno sodo“ filmavimo aikštelėje buvo 
puiki atmosfera, visada nuostabu pasiklausy-
ti vyresnių aktorių patirčių, užkulisių istorijų, 
iš arti stebėti, kaip jie dirba. Kaip sakoma, 
„pas savus“, visada eičiau filmuotis - ir į stu-
dentų darbus. O ir šiaip, mielai pasižiūriu ir 

palaikau lietuvišką kiną. Stengiuosi nueiti į 
visas premjeras. O vertinu labai subjektyviai. 
Kad ir kaip būtų, norisi savus palaikyti, o ne 
peikti ar kritikuoti.

- Ką veikiate laisvalaikiu?
- Įvairiai. Kartais gera tiesiog paskaityti 

knygą, kartais - patinginiauti, kartais išeina-
me su draugais į miestą, kartais jie ateina į 
svečius. Vasarą labai smagu plaukti baidarė-
mis, iškylauti, gaminti maistą, važiuoti į fes-
tivalius. Dabar, vasarą turiu pakankamai lais-
vo laiko, tad labai džiaugiuosi, jog galiu sau 
leisti mėgstamas pramogas.

- Kokių moteriškų silpnybių turite?
- Man labai patinka kvepalai. Turiu jų ne-

mažai, bet norėčiau dar daugiau. (Šypsosi.) 
Lygiai taip pat patinka batai ir šiaip gražūs 
daiktai. Matyt, taip yra visoms moterims.

- Kokių turite artimiausių planų?
- Dabar verčiasi naujas mano gyvenimo 

lapas, kurio labai laukiu. Nuo rudens Vilniaus 
dizaino kolegijoje pradėsiu dėstyti aktorinę 
dainą. Mane tai labai traukia, noriu susitikti 
su jaunais žmonėmis, noriu kurti, kažką duo-
ti, kažką gauti.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

O.Kunsunga: 
verčiu naują gyvenimo lapą
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Afrikietiško kraujo turinti, tačiau Lietuvoje 
gimusi ir čia užaugusi aktorė OneidA 
KunsungA (27) niekada nesigailėjo, kad 
pasirinko tokią profesiją. iškart po akto
rystės studijų merginai nusišypsojo laimė 
sukurti keletą vaidmenų Lietuvos naciona
liniame dramos teatre, vėliau atsirado vaid
menys tiek kine, tiek televizijos serialuose. 
Šiandien TV žiūrovams ji pažįstama iš TV3 
serialo „Moterų laimė“, netrukus pasirodys 
ir didžiajame ekrane  naujame Algimanto 
Puipos filme „edeno sodas“. O rudenį  
aktorės laukia dar neišbandyti iššūkiai.
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 9.25  „Medžioklės 
 sezonas atidarytas 2“

 14.55  „Vandens žiurkės“ 6.05  Labas rytas, 
 Lietuva

 11.10  Valanda su Rūta 15.30  „Laukinė 
 Esmeralda“

 TV8
7.30, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.25 „Rutos Rendel 
detektyvai“. 9.30 „Mano mažasis ponis“. 10.00 Senoji 
animacija. 10.45 „Paplūdimio kavinė“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.55 
Pasikeisk! 18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Komedija „Nuotaka Afrikoje“.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 
10.40 Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 11.30 
Krepšinio pasaulyje. 12.00, 14.15 24 valandos. 
13.10 Nuo... Iki. 13.45, 15.25 Dviračio šou. 
15.55 Arčiau mūsų. 16.25 Pagalbos skambutis. 
21.00 Alchemija. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 20.25 Lietuvos laikas. 6.10, 0.55 „EURO-
NEWS“. 6.40, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
6.50 „Fiksikai“. 7.20 „Paprastas stebuklas“. 11.25 
„Mama - detektyvė“. 13.35, 15.15 „1812 - 1815. 
Žygis į užsienį“. 18.20 Jūrmala. 20.00 Laikas. 20.50 
Stebuklų laukas. 21.55 „Respublikos pasididžiavimas: 
A.Pachmutova“. 24.00 „A.Pachmutova. Moteris, apie 
kurią dainuoja“. 1.25 „SinCity“. 2.30 „Juoda rožė - 
liūdesio emblema, raudona rožė - meilės emblema“.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.00 
Kviestinė vakarienė. 8.50 „Dievų maistas“. 9.45 
„Senovės gražuolių paslaptys“. 10.40 Reporterio 
istorijos. 11.05 „Kariai 2“. 12.00-19.25 „Džoke-
ris“. 21.10 Kviestinė vakarienė. 22.05 Mums net 
nesisapnavo. 0.50 Reporterio istorijos. 

 nTV MIR
6.00 „Vyriausybės narys“. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 9.05 „Lieps-
nojantis šalies variklis“. 10.25 „Muchtaro su-
grįžimas 2“. 11.25 „Žvalgybos paslaptys“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.35 „Mėsa. Visos 
Rusijos apgaulės istorija“. 16.35 Ir vėl sveiki! 
17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 19.30 
„Eigulys“. 23.25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolai-
kinės kronikos“. 0.30 „Pagrindinė versija“. 2.25 
„Generolas“. 3.30 „Versija 3“. 

 TV PolonIa
7.05, 17.15 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Apie dvejetą 
tokių, kurie pavogė mėnulį“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.45 „Pagalbos 
signalas“. 13.25, 18.50, 20.25, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 
„Akvariumas, arba šnipo vienatvė“. 15.50 Nenu-
galėtieji. Nepaprastos istorijos: Tomašas Osuchas. 
16.20 Apie kiaulienos mėsą. 16.35 Gražesnė Len-
kija Europos Sąjungoje. 17.00 „Ex Libris“. 18.20 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Dabar - Len-
kija. Gala koncertas. 20.15 Labanaktukas. 20.30 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.15, 3.40 Opolė 
2015 - festivalio studija. 21.25, 3.45 Lenkijos dainų 
festivalis Opolė 2015. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.35 „Aiškiaregė“ (N-14). 8.35 „Monos Lizos 
šypsena“. 10.35 „Naktinis traukinys į Lisabo-
ną“. 12.25 „Sparnuoti padarai“. 14.05 „Apgau-
lės meistrai“. 16.05 „Monos Lizos šypsena“. 
18.10 „Zulu“ (N-14). 20.00 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“. 22.30 „Ieškokit Gudručio!“ 
0.20 „Profesionalai“ (N-14). 2.15 „Kur nuneša 
sapnai“. 4.10 „Basomis per šliužus“. * 

 DIscoVERy  
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl ba-
gažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų griovė-
jai. 10.05 Milžiniškos statybos. 10.55 Išgyventi. 
11.50 Aukso karštligė. 12.40 Apgavikai. 13.35 
Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Išgyventi kartu. 15.25 
Sala. 17.15 Išgbandymas baime. 19.05 Apgavi-
kai. 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 
Karbonaro efektas. 22.00, 3.40 Ar išgyventum? 
23.00, 4.30 Blogiau nebūna. 24.00, 5.20 Le Mano 
lenktynės. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Kodėl? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. Būstas saloje; Surėjaus grafystė. 9.00, 
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 
10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! Tušti aukš-
tai. 11.00 Pilių mįslės. 12.00 Didžiosios paslap-
tys. 13.00 Naujo būsto paieška. Būstas saloje; 
Surėjaus grafystė. 14.00, 22.00 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Australija. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. Rod Ai-
landas. 19.00 Naujo būsto paieška. Surėjaus 
grafystė; Ekvadoras. 21.00 Naujo būsto paieška. 
Andora; Meksika. 23.00 Brangenybių paieškos: 
Tailando rubinai. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“  
(N-7).

7.55 TV serialas 
„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

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

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

„Madagaskaro pin-
gvinai“.

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

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

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

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

„Šrekas 2“.
21.15 Veiksmo f. 

„Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas“ 
(N-7).

23.50 Siaubo f. 
„Paranormalūs  
reiškiniai 3“ (S).

1.20 Kriminalinė komedija 
„Nusikaltėlių  
gyvenimas“ (N-14).

6.25 Animacinis f. 
„Garfildas“.

6.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

7.25 Animacinis f.
„Ančiukai 
Duoniukai“.

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

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

„Džonis Testas“.
13.35 Animacinis f.

„Ančiukai Duoniukai“.
14.00 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Veiksmo komedija 

„Nacionalinis  
saugumas“ (N-7).

21.15 Veiksmo trileris 
„Itališkas  
apiplėšimas“ (N-7).

23.30 Siaubo f. „Vis dar 
žinau, ką veikei aną 
vasarą“ (N-14).

1.30 Trileris 
„Desperado“ (N-7).

3.35 Programos pabaiga.
3.40 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Falkonas“ (N-7).
12.40 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 TV serialas „Didysis 

Gregas 4“ (N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą).
18.30 TV serialas 

„Forsaitų saga“ 
(N-7).

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo drama 

„Žiedinių lenktynių 
trasoje“ (N-14).

0.10 Auksinis balsas.
1.10 TV serialas „Didysis 

Gregas 4“ (N-7).
2.00 Tikri vyrai.
2.45 Specialus tyrimas. 
3.35 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
4.25 Duokim garo!

6.25 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.25 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.25 Animacinis f. 
„Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!“

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Logano 

karas. Susaistytas 
garbės“ (N-14).

23.20 Siaubo filmas 
„Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.10 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Reporteris.
7.55 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
8.55 „Albanas“ (N-7).
10.00 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 „Kobra 12“ (N-7).
19.25, 5.30 

Spąstai tėčiui.
20.50 Pasaulis X. „Kodėl 

gedulas trunka 
vienerius metus?“ 
(N-7).

21.50, 2.35 Veiksmo f. 
„Amerikos nindzė“ 
(N-14).

0.10, 4.15 
Komedija „Mūsų 
brolis - idiotas“.

1.50 „Kobra 12“ (N-7).

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

filmų programa „ANT“.
14.30 XX Klaipėdos pilies 

džia  zo festivalis. „Sheila 
Raye Charles & 
Kongas“ (JAV, Lietuva).

15.45 ...formatas. Poetas 
Antanas. A.Jonynas.

16.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 2 d.

17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Benai, plaukiam į 

Nidą 2012. „Dainuok 
su žvaigžde“.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
20.50 „Į gamtą“.
21.45 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
Knygos „Auksinis 
protas“ pristatymas.

22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama „Tokie nuos-

tabūs žmonės“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

 8.05  „Namelis prerijose“



laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  1 2 41

birželio 12 d.

 11.00  „Karamelė“ 12.00  „Kastlas“ 17.40  „Ugnis ir Ledas“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Vyriausiasis 

inspektorius 
Benksas. 
Vaiduokliai“  
(N-14).

22.55 Snobo kinas 
„Liono gauja“ 
(N-14).

0.55 „Mentalistas“ 
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“ 
(N-7).

12.00 „Kastlas“ 
(N-7).

13.00 „6 kadrai“ 
(N-7).

13.30 „Nauja norma“ 
(1) (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Nauja norma“ 

(N-7).
20.30 Europos žaidynės 

2015. Atidarymas. 
Tiesioginė  
transliacija iš Baku.

23.00 Istorinė drama 
„Agora“  
(N-14).

1.25 Trileris 
„Patriotas“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Baimė mylėti“ 

(1) (N-7).
13.55 „Departamentas“ 

(N-7).
14.55 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

15.25 „Beveik 
ištekėjusios“.

17.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

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

18.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
 20.00  Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai 

už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Mergina iš 
Amerikos“.

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Sugrįžimas“ 
(S).

„VIS DAR ŽINAU, KĄ VEIKEI ANĄ VASARĄ“
Siaubo filmaS. JAV. 1998.
Režisierius D.Kenonas.
Vaidina Dž.L.Hjuit, B.Norvud, M.Vatsonas.

Nuo pirmosios tragedijos praėjus metams, Džuli Džeims mokosi kole-
dže ir bando atkurti savo gyvenimą. Kai jos kambario draugė Karla lai-
mi kelionę į tropinę salą keturiems, viskas atrodo puikiai. Kažkas įvyksta 
nekaltos karaokės sesijos metu, kai televizijos sufleryje vietoj dainos 
žodžių pasirodo grėsminga žinutė, sugrąžinanti baimę į Džuli gyvenimą.

LNK
23.30

rekomenduoja

„NACIONALINIS SAUGUMAS“
VeikSmo komedija. JAV. 2003.
Režisierius D.Duganas.
Vaidina M.Lorensas, S.Zanas.

Erlas Montgomeris yra įžūlus polici-
jos akademijos auklėtinis, kuris šiaip 
taip įsidarbina nacionalinio saugumo 
apsaugos darbuotoju. Henkas, Erlo 
neteisingai apkaltintas, išmetamas 
iš akademijos ir taip pat įsidarbina 
nacionalinio saugumo darbuotoju.

„AGORA“
iStorinė drama. JAV. 2009.
Režisierius A.Amenabaras.
Vaidina R.Veis, M.Mingela, 
A.Barhomas.

Aleksandrija, 391 m. pr. m. e. Romos 
imperijoje bręsta įvykiai, pakeisiantys 
pasaulį, - senasis pasaulis stovi ant 
krikščionybės slenksčio. Pačiame 
įvykių sūkuryje atsiduria viena gar-
siausių to meto moterų - Hipatija, 
mokslininkė ir mokytoja, ir jos vergas.

„KAPITONAS AMERIKA. 
PIRMASIS KERŠYTOJAS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Džonstonas.
Vaidina K.Evansas, H.Vivingas, 
S.L.Džeksonas.

1942-aisiais JAV prisijungė prie 
Antrojo pasaulinio karo. Drąsus ir 
pasiaukojantis jaunuolis Stivas Ro-
džersas nori savanoriauti armijoje, 
bet dėl silpno kūno nepriimamas. 

LNK
19.30

TV3
21.15

TV6
23.00

 ANIMAL PLANET
7.25 Pažintis su orangutangais. 8.15, 15.35 Savanos 
karalienės. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 
19.15 Namai medžiuose. 11.00, 11.30 Pažintis su 
orangutangais. 11.55, 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų 
verslas. 12.50 Mirtinos gelmės. 13.45 Zoltanas - 
gaujos vadas. 16.30 Didžiojo baltojo ryklio apetitas. 
18.20, 22.00. 0.45, 3.25 Upių pabaisos. 21.05, 2.35, 
5.49 Drambliai. 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai.  

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos 36 turo apžvalga. Premjera. 
8.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - 
Ouklendo „Warriors“. 4 susitikimas. 2015-06-12. 
10.15 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Belgija. 3 
etapas. 12.15 Futbolo dieva. Pele. 13.00 Rusijos 
„Premier League“. „Spartak“ - „Zenit“. 2015-05-02. 
15.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-
11. 17.10 KOK World series. Bušido kovos. 19.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 36 turo apžvalga. 
Premjera. 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Klyvlen-
do „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 susitikimas. 
2015-06-12. 22.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Numatoma (pertraukoje 
„Sportas“. Dienos naujienos). 23.50 Pasaulio Rali-
kroso čempionatas. Belgija. 3 etapas. 2.00 Pirmyn į 
praeitį. Kauno „Žalgiris“ - Maskvos CSKA. 2012 m.

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 7.25 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 
10.25 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Šve-
dija - Slovakija. 12.05 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Oslas. 14.05 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Latvija - Serbija. 15.45 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Lietuva - Ispanija. 17.25 Krep-
šinis. Europos moterų čempionatas. Slovakija - Lie-
tuva. Tiesioginė transliacija. 19.25 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 19.55 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Vengrija - Švedija. Tiesiogi-
nė transliacija. 21.50 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Kroatija - Latvija. 23.30 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Slovakija - Lietu-
va. 1.10 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Vengrija - Švedija. 2.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2014/2015 m. sezono apžvalga.

 EUROSPORT
9.30, 14.00, 23.00, 0.15 Dviračių sportas. „Cri-
terium du Dauphine“. 10.30 Teniso žvaigždės. 
11.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 13.00 
Pasaulio moterų futbolo čempionatas. 16.00, 
19.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 21.00 
Sporto žvaigždės. 21.30 Pasaulio moterų futbolo 
čempionatas. 22.30 Motosportas. 24 minutės iš 
Le Mano. 24.00 Jojimo žurnalas. 
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ 

(N-7).
7.20 „S dalelių 

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

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 „Sofija I. 

Plaukiojantys  
rūmai“.

11.00 Diagnozė. Viltis 
(N-7).

11.30 Komedija „Turte 
ir skurde“ (N-7).

13.55 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.25 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Nuotykių komedija 

„Guliverio kelionės“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

20.50 Komedija 
„Ir velnias dėvi 
Prada“ (N-7).

23.05 Komedija 
„Pats šokiausias 
filmas“ (N-7).

0.45 Romantinė drama 
„Šokoladas“  
(N-7).

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“.

6.55 „Zoro“ (1).
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Smalsutė 
Dora“ (1).

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 Startas.
9.35 „Mauglis. Paskutinė 

Akelos medžioklė“.
10.00 „Astro vaikis“.
11.45 Nuotykių filmas šei-

mai „Tigrų komanda“.
13.30 Nuotykių f. „Odisėjas 

ir Ūkanų sala“ (N-7).
15.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
16.20 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.00 „Asteriksas. 

Dievų žemė“.
20.45 Nuotykių komedija 

„Bėgimas  
džiunglėse“ (N-7).

22.50 Veiksmo trileris 
„Patikima apsauga“ 
(N-7).

0.35 Veiksmo trileris 
„Itališkas  
apiplėšimas“ (N-7).

2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Emigrantai.
6.55 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.40 „Rojus Lietuvoj“.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Padūkėliai 

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

Krinčinas. 2 d.
12.00 „Pasaulis gyvū-

nų akimis“. 3 d. 
„Gyvūnų bendruo-
menių paslaptys“.

12.50 „Šerloko Holmso 
nuotykiai“ (N-7).

14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).

15.00 Mūsų laisvės metai. 
2008 m.

16.00 Žinios.
16.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Žuvėdra“ išskrenda -

legenda lieka. 2015 m.
23.15 Kriminalinė komedija 

„Būk kietas“ (N-7).
1.15 Evelina Sašenko at  lie-

ka Edith Piaf dainas.

 23.15   „Būk kietas“ 11.30  „Turte ir skurde“

ŠeŠtadienis

„BĖGIMAS DŽIUNGLĖSE“
Nuotykių komedija. JAV. 2003.
Režisierius P.Bergas.
Vaidina D.Džonsonas, Š.V.Skotas, K.Vokenas.

Dingusių ir besislapstančių žmonių paieškos ekspertas Bekas aptinka 
savo viršininko sūnaus pėdsakus Brazilijoje. Tačiau jaunasis Trevisas vi-
siškai nenori grįžti namo, nes planuoja ieškoti Amazonės džiunglėse 
paslėpto neįkainojamo lobio, kurio savininku labai norėtų tapti vieti-
nės mafijos bosas.

rekomenduoja

„PATS ŠOKIAUSIAS FILMAS“
komedija. JAV. 2009.
Režisierius D.D.Vajansas.
Vaidina Š.Buš, D.Vajansas 
jaunesn., E.Atkins.

Megan, mergina iš užmiesčio, atsi-
krausto į didmiestį ir pradeda naują 
gyvenimo etapą, kupiną naujų pa-
žinčių ir siekio įgyvendinti didžiausią 
svajonę - šokti didžiojoje scenoje. 
Tomas tiesiog apsėstas gatvės šokių, 
tačiau jis dirba nusikaltėlių gaujos 
vadui, kuriam labiau rūpi ne šokių 
žingsneliai, o maistas. Likimas Megan 
su Tomu suveda repeticijų aikštelėje.

„STRIPTIZAS“
trileris. JAV. 1996.
Režisierius E.Bergmanas.
Vaidina D.Mur, B.Reinoldsas, 
V.Reimzas.

Erina, netekusi darbo, netenka tei-
sės rūpintis vaiku. Pinigus ji pradeda 
uždirbti šokdama naktiniame klube. 
Vieną vakarą tame klube apsilankęs 
kongresmenas nelieka abejingas 
Erinai. Tačiau Erina galvoja ne apie 
flirtą su garsiu politiku. Ji sutinka jį 
„prisijaukinti“ ir sukompromituoti, 
nes tai pasiūlęs žmogus pažada 
sutvarkyti jos dukros reikalus.

 „PASTORIUS SU 
KULKOSVAIDŽIU“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierė T.Veksler.
Vaidina G.Batleris, M.Monagan.

Buvęs nusikaltėlis Semas Čaildersas 
nusprendžia vykti į Afriką padėti at-
statyti namus, sugriautus pilietinio 
karo metu. Nepaisydamas įspėjimų, 
Semas įsibrauna į našlaičių prieglau-
dą sukilėlių valdomoje teritorijoje. 
Čia jaunuoliai verčiami imti į rankas 
ginklą nė nesulaukę paauglystės...

TV3
23.05

TV6
23.00

 TV8
9.00 Virtuvės istorijos. 9.30 Kultūra +. 10.00 
Menų sala. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
12.30 „Mano mažasis ponis“ (1). 13.00 „Ana 
ir meilė“ (N-7). 15.00 Drama „Agatos teisė“ (N-
7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ (N-7). 18.00 
„Rutos Rendel detektyvai“ (1) (N-7). 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Mano 
žavinga varžovė“ (N-7). 22.55 Komedija „Nuo-
taka Afrikoje“ (N-7). 0.45 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

 INFO TV
 6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 16.00 Padėkime 
augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00 Mes 
pačios. 17.25 KK2 (N-7). 19.10 Dviračio šou. 
21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 22.00 
„Patobulinti automobiliai“. 23.00 Yra kaip yra 
(N-7). 2.30 24 valandos (N-7). 4.50 Pagalbos 
skambutis (N-7). 5.25 Nuo... Iki. 

 PBK
6.00, 24.00 „EURONEWS“. 6.30, 10.00, 12.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30, 11.50 
„Fiksikai“. 7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Stebuklų 
laukas. 9.00 Gudrutės ir gudručiai. 9.45 Ganytojo žodis. 
10.20 „Gazoon“. 10.55 „Padriki užrašai“. 11.10 Ska-
nėstas. 12.20 Idealus remontas. 13.10 „Vasilisa“. 17.20 
Kas nori tapti milijonieriumi? 18.15 „Šamanė“. 20.00 
Laikas. 20.25 Koncertas skirtas I.Matvienko jubiliejui. 
22.30 „Šiandien vakare“. 0.35 „Vestuvės Malinovkoje“.

 REN
7.15-10.55 Kviestinė vakarienė. 11.50 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 12.50 „Slaptosios terito-
rijos“. 14.45 „Dvyniai: fenomeno mįslės“. 16.35 
„Antgamtinis. Atpildas“. 18.30 Žiūrėti visiems! 
19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 21.35 „Pastumtas“. 

 NTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 „Jų papročiai“. 8.50 
Rusiškas įdaras. 9.25 Gaminame su A.Zyminu. 10.25 
Pagrindinis kelias. 11.05 Važiuosime, pavalgysime! 
11.55 Buto klausimas. 13.25 Medicinos paslaptys. 14.00 
Aš lieknėju. 14.55 „Tardytojas 2“. 16.55 „Gyvenimas dėl 
maisto“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 „Centrinė televizija“. 
20.00 „Naujos rusiškos sensacijos“. 21.55 Tu nepatikėsi! 
22.55 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“.

TV1
22.45

 16.20  „Čiauškutė“

LNK
20.45
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Laba diena 
(N-7).

9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Portugalijoje. 
2014 m.

12.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Mano 

mylimiausia  
ragana“ (N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos“ 
(N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina.

21.45 Veiksmo f. 
„Specialusis būrys“ 
(N-14).

23.25 Siaubo f. 
„Požemių  
gyventojai“ (S).

1.15 „Mano 
mylimiausia  
ragana“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Dokumentinis f. 
„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Vestuvių kovos 

(N-7).
13.15 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigim-
ties“.

14.00 Romantinė komedija 
„Pasiklydę meilėje“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.55 

„Merfio dėsnis“ 
(N-7).

23.50, 3.35 
Siaubo f. „Pelenai“ 
(S).

5.05 Vestuvių kovos 
(N-7).

6.35 „Genijai iš prigimties“.

8.05 „Į gamtą“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Kultūra +.
12.15 LRT Kultūros akade-

mija. Ilja Laursas. 
13.00 „Pa mestas vaikas“.
14.15 Pinigų karta.
15.00 „Įspaudas“.
16.00 Kompozitoriaus 

Felikso Bajoro 
80-mečiui. Koncertas.

17.20 J.Grušo „Barbora Rad  -
vilaitė“ (fragmentas).

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 „Romantinės muzikos 

pakerėti“. Dalyvauja: Val-
s tybinis Vilniaus kvarte-
tas, Edvinas Minkštimas 
(fortepijonas).

19.45 Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektaklis. 
R.Granausko „Duburys“.

21.45 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti 

Europa.

6.20 „Didingasis 
amžius“ (N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“.

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 „Natūralioji 
kulinarija su  
Anabele Lengbein“.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“

(N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 „Tabatos 

salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 Komedija 

„Septintosios  
kuopos suradimas“ 
(N-7).

22.45 Trileris 
„Striptizas“  
(N-14).

1.00 „Atpildas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam 

gale  
kablys.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 Europos 

žaidynės  
2015.  
Numatomos  
rungtys -  
graikų-romėnų  
imtynės, moterų 
triatlonas,  
kalnų dviračių 
sportas,  
sinchroninis  
plaukimas. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

21.30 „Klyvlendo 
šou“  
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Pastorius su  
kulkosvaidžiu“ 
(N-14).

1.30 Veiksmo 
drama  
„Ypatingas  
būrys“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

11.30 „Piktoji planeta“.
12.00 „Kontinentų 

kelionė“ (1).
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Niagaros 

magija“ (N-7).
14.30 „Aristokratai“ 

(N-7).
15.30 „Mergina iš 

Amerikos“.
17.25 „Beieškant 

Marsupilamio“.
19.20 „Tėvai už borto“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių 
 apžvalga.

20.30 „Tekėk už manęs!“
22.25 Robbie Williams 

koncertas  
„Live at the Royal 
Albert Hall“.  
2001 m.

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

0.15 „Gyvenimas 
tik prasideda!“  
(N-7).

 18.15  Edvinas 
  Minkštimas

 9.00  „Laukinių kačių 
  nuotykiai“

 14.00  „Mano mylimiau-
  sia ragana“

 22.25  Robbie Williams 21.30  „Klyvlendo šou“ 18.00   „Tabatos salonas“

TV PROGRAMAbirželio 13 d.

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signalas“. 
9.55 Reportažas. 10.05 Kultūros laida. 10.35 ABC 
viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 11.10 Kodėl? 
Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenkija Europos Są-
jungoje. 12.00 „Kancleris“. 13.05 Apie kiaulienos 
mėsą. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20 Svei-
kinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 
KucinAlina. 15.00 „Gorila, arba Paskutinė užduo-
tis“. 16.00 „Kova be ginklų“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Lenkai čia ir 
ten. 20.20 Labanaktukas. 20.30 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.15, 3.30 Opolė 2015 - festivalio 
studija. 21.25, 3.40 Opolė 2015 - superdvikovos 
2015. 23.30, 5.40 Opolė 2015 - superpremjeros 
2015 + jubiliejinis E.Gurniak rečitalis. 2.45 Anima-
cinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.10 „Po priedanga“. 7.50 „Kur nuneša sapnai“ 
(N-7). 9.50 „Ieškokit Gudručio!“ 11.40 „Gydy-
tojas. Avicenos mokinys“. 14.20 „Advokatas iš 
Linkolno“ (N-14). 16.20 „Surasti tą vienintelę“. 
17.50 „Džobsas“ (N-7). 20.00 „Pamišęs dėl 
tavęs“ (N-14). 21.30 „Neliečiamieji“ (N-7). 
23.30 „Medžioklė“. 1.30 „Marija Antuanetė“. 
3.40 „Tristanas ir Izolda“ (N-7). 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Greiti ir triukšmin-
gi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 Automobilių dirb-
tuvė. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Le Mano 
lenktynės. 15.25 Karbonaro efektas. 16.20 Mašinų 
sukilimas. 17.15 Relikvijų medžiotojai. 18.10 Bran-
genybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai padaryta: svajonių 
automobilis. 20.00 Kaip pagaminti superautomo-
bilį? 21.00, 2.50 Oro uostas. 22.00, 3.40 Miestas 
išvirkščiai. 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 24.00, 
5.20 Stebuklų medžiotojas. 1.00 Mirtininko kelias. 

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Buenos Airės, Argentina: 
tango dviem; Kolumbija. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 11.00 Gelbėtojai. 
12.00 Išgelbėkite mano verslą! „Fiddler’s Inn“. 
13.00 Nepaprasti namai ant vandens. 14.00 Naujo 
būsto paieška. Barbadosas; Pietų Afrika; Buenos 
Airės, Argentina: tango dviem. 15.30 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 16.00 Statyba Aliaskoje. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. Baltimorės regionas. 19.00 Geriau-
sias šašlyko meistras PAR. 20.00 Vynuogių keliais 
su Dženi ir Oli. 21.00 Stebimas kurortas. 22.00 
Išgelbėkite mano verslą! Probleminis paveldėjimas. 
23.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 24.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. Juta: atgal kelio nėra.

 animal PlaneT
7.00 Liūno broliai. 7.25 Akvariumų verslas. 
11.55, 22.55 Dinozaurų kautynės. 12.50, 17.25 
Mutantų planeta. 13.45, 18.20 Gyvenimas lais-
vėje. 14.40, 19.15 Afrikos tankmėje. 15.35, 1.40, 
5.02 Savanos karalienės. 16.30 Drambliai. 20.10 
Mirtinos gelmės. 21.05, 3.25 Akvariumų vers-
las. 22.00 Žydrosios Bahamos. 23.50 Didysis 
baltasis serijinis žudikas. 0.45, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 2.35, 5.49 Zoltanas - gaujos vadas.

 sPorT1
6.00 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
„Sportas“. 9.10 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 
10.10 Rusijos „Premier League“. Zenit - čempio-
nų titulo link. 11.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 2015-06-12. 12.45 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 
4 susitikimas. 2015-06-12. 15.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Premjera. 18.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-12. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Motosportas. Spidvėjus. 
Pasaulio čempionatas. Danija. Finalas. 22.00 Tie-
sioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Numatoma. 24.00 NBA krepšinio lyga. Klyv-
lendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 susi-
tikimas. 2015-06-12. 2.15 Boksas. Profesionalų 
kovos. 4.15 KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Ven-
grija - Švedija. 8.40 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Slovakija - Lietuva. 10.20 Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 10.50 Anglijos Premier lygos 
2014/2015 m. sezono įvarčiai. 11.50 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Kroatija - Latvija. 
13.30 Motosportas. Katalonijos MotoGP Moto3 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 14.25 Motos-
portas. Katalonijos MotoGP treniruotė 4. Tiesioginė 
transliacija. 15.05 Motosportas. Katalonijos MotoGP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.00 Motospor-
tas. Katalonijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 17.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 17.25 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Latvija - Didžioji Britanija. Tiesioginė 
transliacija. 19.25 Golfas. PGA turo apžvalga. 19.55 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietuva - 
Vengrija. Tiesioginė transliacija. 21.50 Krepšinis. Eu-
ropos moterų čempionatas. Slovėnija - Latvija. 23.20 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės finalas.  

 eurosPorT
9.30 Sporto linksmybės. 9.45, 15.45, 22.30 Le Mano 
24 valandų lenktynės. 11.45 Dviračių sportas. „Crite-
rium du Dauphine“. 12.30 Motosportas. „Renault 3.5 
Series“. 13.45 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. 
15.15, 22.00 Motosportas. 24 minutės iš Le Mano. 
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Laba diena 
(N-7).

9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Portugalijoje. 
2014 m.

12.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Mano 

mylimiausia  
ragana“ (N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos“ 
(N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina.

21.45 Veiksmo f. 
„Specialusis būrys“ 
(N-14).

23.25 Siaubo f. 
„Požemių  
gyventojai“ (S).

1.15 „Mano 
mylimiausia  
ragana“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Dokumentinis f. 
„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Vestuvių kovos 

(N-7).
13.15 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigim-
ties“.

14.00 Romantinė komedija 
„Pasiklydę meilėje“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.55 

„Merfio dėsnis“ 
(N-7).

23.50, 3.35 
Siaubo f. „Pelenai“ 
(S).

5.05 Vestuvių kovos 
(N-7).

6.35 „Genijai iš prigimties“.

8.05 „Į gamtą“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Kultūra +.
12.15 LRT Kultūros akade-

mija. Ilja Laursas. 
13.00 „Pa mestas vaikas“.
14.15 Pinigų karta.
15.00 „Įspaudas“.
16.00 Kompozitoriaus 

Felikso Bajoro 
80-mečiui. Koncertas.

17.20 J.Grušo „Barbora Rad  -
vilaitė“ (fragmentas).

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 „Romantinės muzikos 

pakerėti“. Dalyvauja: Val-
s tybinis Vilniaus kvarte-
tas, Edvinas Minkštimas 
(fortepijonas).

19.45 Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektaklis. 
R.Granausko „Duburys“.

21.45 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti 

Europa.

6.20 „Didingasis 
amžius“ (N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“.

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 „Natūralioji 
kulinarija su  
Anabele Lengbein“.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“

(N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 „Tabatos 

salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 Komedija 

„Septintosios  
kuopos suradimas“ 
(N-7).

22.45 Trileris 
„Striptizas“  
(N-14).

1.00 „Atpildas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam 

gale  
kablys.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 Europos 

žaidynės  
2015.  
Numatomos  
rungtys -  
graikų-romėnų  
imtynės, moterų 
triatlonas,  
kalnų dviračių 
sportas,  
sinchroninis  
plaukimas. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

21.30 „Klyvlendo 
šou“  
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Pastorius su  
kulkosvaidžiu“ 
(N-14).

1.30 Veiksmo 
drama  
„Ypatingas  
būrys“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

11.30 „Piktoji planeta“.
12.00 „Kontinentų 

kelionė“ (1).
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Niagaros 

magija“ (N-7).
14.30 „Aristokratai“ 

(N-7).
15.30 „Mergina iš 

Amerikos“.
17.25 „Beieškant 

Marsupilamio“.
19.20 „Tėvai už borto“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių 
 apžvalga.

20.30 „Tekėk už manęs!“
22.25 Robbie Williams 

koncertas  
„Live at the Royal 
Albert Hall“.  
2001 m.

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

0.15 „Gyvenimas 
tik prasideda!“  
(N-7).

 18.15  Edvinas 
  Minkštimas

 9.00  „Laukinių kačių 
  nuotykiai“

 14.00  „Mano mylimiau-
  sia ragana“

 22.25  Robbie Williams 21.30  „Klyvlendo šou“ 18.00   „Tabatos salonas“

TV PROGRAMAbirželio 13 d.

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signalas“. 
9.55 Reportažas. 10.05 Kultūros laida. 10.35 ABC 
viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 11.10 Kodėl? 
Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenkija Europos Są-
jungoje. 12.00 „Kancleris“. 13.05 Apie kiaulienos 
mėsą. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20 Svei-
kinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 
KucinAlina. 15.00 „Gorila, arba Paskutinė užduo-
tis“. 16.00 „Kova be ginklų“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Lenkai čia ir 
ten. 20.20 Labanaktukas. 20.30 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.15, 3.30 Opolė 2015 - festivalio 
studija. 21.25, 3.40 Opolė 2015 - superdvikovos 
2015. 23.30, 5.40 Opolė 2015 - superpremjeros 
2015 + jubiliejinis E.Gurniak rečitalis. 2.45 Anima-
cinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.10 „Po priedanga“. 7.50 „Kur nuneša sapnai“ 
(N-7). 9.50 „Ieškokit Gudručio!“ 11.40 „Gydy-
tojas. Avicenos mokinys“. 14.20 „Advokatas iš 
Linkolno“ (N-14). 16.20 „Surasti tą vienintelę“. 
17.50 „Džobsas“ (N-7). 20.00 „Pamišęs dėl 
tavęs“ (N-14). 21.30 „Neliečiamieji“ (N-7). 
23.30 „Medžioklė“. 1.30 „Marija Antuanetė“. 
3.40 „Tristanas ir Izolda“ (N-7). 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Greiti ir triukšmin-
gi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 Automobilių dirb-
tuvė. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Le Mano 
lenktynės. 15.25 Karbonaro efektas. 16.20 Mašinų 
sukilimas. 17.15 Relikvijų medžiotojai. 18.10 Bran-
genybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai padaryta: svajonių 
automobilis. 20.00 Kaip pagaminti superautomo-
bilį? 21.00, 2.50 Oro uostas. 22.00, 3.40 Miestas 
išvirkščiai. 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 24.00, 
5.20 Stebuklų medžiotojas. 1.00 Mirtininko kelias. 

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Buenos Airės, Argentina: 
tango dviem; Kolumbija. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 11.00 Gelbėtojai. 
12.00 Išgelbėkite mano verslą! „Fiddler’s Inn“. 
13.00 Nepaprasti namai ant vandens. 14.00 Naujo 
būsto paieška. Barbadosas; Pietų Afrika; Buenos 
Airės, Argentina: tango dviem. 15.30 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 16.00 Statyba Aliaskoje. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. Baltimorės regionas. 19.00 Geriau-
sias šašlyko meistras PAR. 20.00 Vynuogių keliais 
su Dženi ir Oli. 21.00 Stebimas kurortas. 22.00 
Išgelbėkite mano verslą! Probleminis paveldėjimas. 
23.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 24.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. Juta: atgal kelio nėra.

 animal PlaneT
7.00 Liūno broliai. 7.25 Akvariumų verslas. 
11.55, 22.55 Dinozaurų kautynės. 12.50, 17.25 
Mutantų planeta. 13.45, 18.20 Gyvenimas lais-
vėje. 14.40, 19.15 Afrikos tankmėje. 15.35, 1.40, 
5.02 Savanos karalienės. 16.30 Drambliai. 20.10 
Mirtinos gelmės. 21.05, 3.25 Akvariumų vers-
las. 22.00 Žydrosios Bahamos. 23.50 Didysis 
baltasis serijinis žudikas. 0.45, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 2.35, 5.49 Zoltanas - gaujos vadas.

 sPorT1
6.00 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
„Sportas“. 9.10 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 
10.10 Rusijos „Premier League“. Zenit - čempio-
nų titulo link. 11.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 2015-06-12. 12.45 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 
4 susitikimas. 2015-06-12. 15.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Premjera. 18.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-12. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Motosportas. Spidvėjus. 
Pasaulio čempionatas. Danija. Finalas. 22.00 Tie-
sioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Numatoma. 24.00 NBA krepšinio lyga. Klyv-
lendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 susi-
tikimas. 2015-06-12. 2.15 Boksas. Profesionalų 
kovos. 4.15 KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Ven-
grija - Švedija. 8.40 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Slovakija - Lietuva. 10.20 Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 10.50 Anglijos Premier lygos 
2014/2015 m. sezono įvarčiai. 11.50 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Kroatija - Latvija. 
13.30 Motosportas. Katalonijos MotoGP Moto3 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 14.25 Motos-
portas. Katalonijos MotoGP treniruotė 4. Tiesioginė 
transliacija. 15.05 Motosportas. Katalonijos MotoGP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.00 Motospor-
tas. Katalonijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 17.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 17.25 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Latvija - Didžioji Britanija. Tiesioginė 
transliacija. 19.25 Golfas. PGA turo apžvalga. 19.55 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietuva - 
Vengrija. Tiesioginė transliacija. 21.50 Krepšinis. Eu-
ropos moterų čempionatas. Slovėnija - Latvija. 23.20 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės finalas.  

 eurosPorT
9.30 Sporto linksmybės. 9.45, 15.45, 22.30 Le Mano 
24 valandų lenktynės. 11.45 Dviračių sportas. „Crite-
rium du Dauphine“. 12.30 Motosportas. „Renault 3.5 
Series“. 13.45 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. 
15.15, 22.00 Motosportas. 24 minutės iš Le Mano. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Daina Solveigai“  21.00  „Deeper Upper“ 
   koncertas

 17.30  „Ekskursantė“ 10.00   „Kietos 
   mergiotės“

 9.30  Nepaprasti daiktai

 TV8
8.00 Kultūra +. 8.30 Svajonių ūkis. 9.00 Sva-
jonių sodai. 10.00 „Moterų laimė“ (N-7). 11.30 
Mamyčių klubas. 12.00 „Mano mažasis ponis“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos teisė“ 
(N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ (1) (N-7). 
18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ (N-7). 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė ko-
medija „Neišskiriamos“ (N-7). 22.50 Menų sala. 
23.20 Drama „Mano žavinga varžovė“ (N-7). 1.00 
„Inspektorius Morsas“ (1) (N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC te-
levitrina. 6.50 Valanda su Rūta. 7.55, 1.25 Mes 
pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dvi-
račio šou. 11.55 Statyk! 12.25 Ne vienas kelyje. 
12.55 Tauro ragas (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Yra kaip yra (N-7). 18.00 24 valandos 
(N-7). 20.20 Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 
„Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 22.00 „Pa-
tobulinti automobiliai“. 23.00 Valanda su Rūta. 
0.15 Nuo... Iki. 0.55 Šefas rekomenduoja. 1.55 
Padėkime augti. 

 PBK
6.20, 1.15 „EURONEWS“. 6.50, 10.00, 12.00 Nau-
jienos. 7.15 Armijos parduotuvė. 7.45 „Fiksikai“. 
7.55 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.10 
„Ilja Glazunovas. Vienatvės laiptai“. 9.05 Sveikata. 
10.20 „Gazoon“. 10.35 Kol visi namie. 11.30 Fa-
zenda. 12.20 Šok! 15.05 Sąmokslo teorija. 16.00 
Atspėk melodiją. 16.45 „Moteris bėdoje“. 18.00 
Parkas. 20.00 Laikas. 21.40 Vienas prie vieno. 
23.40 Kas? Kur? Kada? 0.45 „Ponas ir ponia SMI“. 
1.45 Legendinis kinas „Karininkai“. 3.15 „Ruduo“. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.10 Šva-
rus darbas. 8.05 Jūrmala. 10.15-00.35 „Kamenskaja“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų papro-
čiai. 8.55 Būna gi taip! 9.30 „Ekskliuzyvas“. 10.25 
Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklas. 11.55 
Sodininkų atsakas. 13.25 Valgome namie! 14.00 
„Palankus sapnas“. 14.55 „Tardytojas 2“. 16.50 
„Infekcija. Priešas mūsų viduje“. 18.00 „Ypatingas 
įvykis“. 20.00 „Norkino sąrašas“. 21.15 „Naciona-
linis saugumas 2“. 1.05 Muzikinis ringas. „Šura -
Borisas Moisejevas“. 2.35 „Likimo skambutis“. 
3.25 „Viktoras Veščijus. Gydantis kūną“.

 TV PolonIa
7.50 Palenkės gyventojų pėdsakais. Los Andželas 
ir Niujorkas. 8.15 Pramoginė laida. 8.50 Gyvenimo 
menas. 9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 Klajūno užrašai. 
10.00 Galvosūkis. 10.05 Petersburski Music Show. 
10.40 Grūdas. 11.10 „Šlovė ir garbė“. 12.15, 19.50, 
1.25 Sveikinimų koncertas. 12.35 Mano šuo ir 
kiti gyvūnai. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45 Prie Tatrų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.35 
V.Mlynarskio dainų koncertas „Absoliučiai“ (2). 
16.40 Okrasa laužo taisykles. 17.05 Provincijos 
lobiai. 17.25 „Saugiau gėrėkimės mišku“. 17.55 
Made in Poland. 18.25, 1.45 Galvosūkis. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 20.10 
Labanaktukas. 20.30 Žinios. 21.20, 3.30 Opolė 
2015 - festivalio studija. 21.25, 3.40 Muzikinė 
biografija - 90 metų Lenkijos radijui. 

 TV1000
6.00 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 7.50 „Marija 
Antuanetė“. 9.55 „Basomis per šliužus“. 11.45 
„Pamišęs dėl tavęs“ (N-14). 13.15 „Bado žai-
dynės. Ugnies medžioklė“. 15.45 „Marija An-
tuanetė“. 17.50 „Įsimylėjęs Šekspyras“ (N-7). 
20.00 „Divergentė“. 22.20 „Profesionalai“ (N-14). 
0.20 „Blicas“ (N-14). 2.00 „Vilkas“ (N-14). 4.10 
„Septyni psichopatai“ (N-14). 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Maištingas garažas. 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Didelės statybos. 10.55 Kas buvo toliau? 
11.50 Karbonaro efektas. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai. 13.35 Relikvijų medžiotojai. 14.30 Nekilno-
jamojo turto agentai. 15.25 Iš meilės mašinoms. 
16.20 Apgavikai. 17.15 Namai medžiuose. 18.10 
Akvariumų verslas. 19.05 Svarbiausia - lėktuvai. 
20.00 Sunkiausi pasaulyje darbai. 21.00, 2.50 
Išgyventi kartu. 22.00, 3.40 Išgyventi su žvaigžde. 
23.00, 4.30 Išbandymas baime. 24.00, 5.20 Nuogi 
iš išsigandę. 1.00 Greiti ir triukšmingi. 1.55 Stebu-
klų medžiotojas. 6.10 Akvariumų verslas. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Bangladešas. 8.00 
Naujo būsto paieška. Aistros Strasbūre; pirma-
sis namas Vokietijoje. 9.00, 19.00 Turto gelbė-
tojai. 10.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 
11.00 Gelbėtojai. 12.00 Nepaprasti namai ant 
vandens. 13.00 Nepaprasti užmiesčio namai. 
13.30 Naujo būsto paieška. Perfekcionizmas 
Meksikoje. 14.00, 24.00 Geriausios kelionės 
motociklu. 17.00, 20.00 Pamesto bagažo aukci-
onai. 18.00 Statyba Aliaskoje. 21.00 Pavojingos 
žemės: nauja teritorija. 22.00 Muziejų mįslės. 
23.00 Pilių paslaptys. 1.00 Nakties programa. 

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „S dalelių paslaptys“ 

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

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 „Volisas ir Gromitas. 

Kiškiolakio prakeiks-
mas“ (N-7).

12.05 Nuotykių f. 
„Mažasis komisaras 
Reksas“ (N-7).

14.05 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.25 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Komedija „Kaukazo 

belaisvė arba nauji 
Šuriko nuotykiai“.

21.10 Veiksmo trileris 
„Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas“ 
(N-7).

24.00 Veiksmo trileris 
„Kietas riešutėlis 2“ 
(N-14).

2.20 Komedija 
„Visa tiesa apie 
meilę“ (N-7).

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“ (1).

6.55 „Zoro“.
7.20 „Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Mauglis. Mūšis“.
10.00 Komedija „Kietos 

mergiotės“ (N-7).
12.05 Nuotykių komedija 

„Džiunglės“ (N-7).
13.45 Komedija šeimai 

„Kam atiteks namai?“ 
(N-7).

15.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

„Pabandom iš naujo“ 
(N-14).

23.30 Siaubo komedija 
„Pabudau miręs“ 
(N-14).

1.10 Nuotykių komedija 
„Bėgimas džiunglė-
se“ (N-7).

3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

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

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

marsupilamiai“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Snieguolė“.
12.00 „Gyveno senelis ir 

bobutė“.
12.30 Šv.Mišių iš Vilniaus 

arkikatedros bazilikos 
tiesioginė transliacija.

13.30 „Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas“.

14.30 „Visu garsu“ koncertas.
16.00 Žinios.
16.15 „Ledo vaikai“.
16.45 Istorijos detektyvai. 
17.30 Istorinė drama 

„Ekskursantė“ (N-7).
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Futbolas. Europos čem-

pionato atranka. Lietuva - 
Šveicarija. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

23.45 Europos futbolo 
čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas 
su žvaigžde.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X. Kazanova. 
Gundymo menas“ 
(N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė 

Geografija. Pavojingi 
susitikimai“ (N-7).

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

14.00 Sveikinimai. 
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ (N-7).
18.00 Ekstrasensų 

mūšis (N-7).
19.00 Inga Lindstrom. 

Romantinė drama 
„Daina Solveigai“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

23.10 Kriminalinis 
trileris „Teisė  
žudyti“ (N-14).

1.15 „Mano mylimiausia 
ragana“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Dokumentinis f. 

„Laukinių kačių 
nuotykiai“.

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.30 Pasaulis X. „Kodėl 

gedulas trunka 
vienerius metus?“ 
(N-7).

18.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

19.00 Žinios. Orai.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.20, 4.10 24/7.
22.30, 2.05, 4.55 „Daktaras 

Monro“ (N-14).
23.30, 2.50 Siaubo f. 

„Juodoji uola“ (S).
5.40 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.05 Duokim garo!
9.30 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 

Juodupė. 3 d.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Pasaulio vyrų regbio 

septynetų taurės 
geriausios rungtynės.

12.15 LRT Kultūros akade-
mija. Ilja Laursas. 

13.00 Mokslo ekspresas.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 A.Bražinsko opera 

„Kristijonas“.
15.00 „Įteisintas blogis“. 
16.00 Gedulo ir Vilties diena. 

Tiesioginė transliacija 
iš Šv.Jonų bažnyčios.

17.30 Septynios Kauno 
dienos.

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

Gerulaičiu.
20.00 Auksinis balsas.
21.00 LRT OPUS ORE. 

Grupės „Deeper 
Upper“ koncertas.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Gera muzika gyvai. 

„Light in Babylon“.
0.30 Džiazo muzikos 

vakaras.

 12.10  Nacionalinė 
  loterija
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„PABANDOM IŠ NAUJO“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius D.Frenkelis.
Vaidina M.Stryp, T.L.Džounsas, S.Karelas.

Kei ir Arnoldas - atsidavusi pora, tačiau, prabėgus santuokos dešimt-
mečiams, Kei nori paįvairinti santykius ir vėl suartėti su vyru. Sužinojusi 
apie garsų santuokų specialistą iš mažo miestelio, ji bando įtikinti savo 
skeptiką, kasdienybės rutinos tvirtai besilaikantį vyrą sėsti į lėktuvą ir 
išskristi savaitei į santuokos terapijos užsiėmimus.

„KAUKAZO BELAISVĖ, ARBA 
NAUJI ŠURIKO NUOTYKIAI“
komedija. SSRS. 1966.
Režisierius L.Gaidajus.
Vaidina A.Demjanenka, N.Varlei, 
J.Nikulinas, G.Vicinas.

Šurikas išvažiuoja į vieną iš kalnų 
respublikų rinkti tautosakos. Ten jis 
įsimyli simpatišką mergaitę Niną. 
Netikėtai Niną pagrobia, norėdami 
ją prievarta ištekinti...

„TEISĖ ŽUDYTI“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Avnetas.
Vaidina R.De Niras, A.Pačinas, 
K.Gudžino.

Turkas ir Rusteris - ilgaamžiai part-
neriai, Niujorko policijos pareigū-
nai. Šie detektyvai jau ruošiasi į 
pensiją, bet gauna vieną sudėtin-
gą bylą - reikia sugauti serijinį žu-
diką, kurio taikiklyje - nusikaltėliai 
sociopatai...

„PALAUKITE…“
komedija. JAV. 2005.
Režisierius R.Makitrikas.
Vaidina R.Reinoldsas, A.Faris, 
Dž.Longas.

Dinas jau ketverius metus dirba 
restorane. Tačiau sužinojo, kad jo 
buvęs draugelis pakilo karjeros 
laiptais. Kai į restoraną stažuotis at-
keliauja Mičas, Dinas bando jį išmo-
kyti keršto turtingiems klientams...

birželio 14 d.

 21.00  „Ryški liepsna“ 10.00  Europos 
  žaidynės 2015

 21.00  „Nusikaltimo vieta.
 Komisarė  Lindholm“

 ANIMAL PLANET
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Dinozaurų 
era. 12.50, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 13.45 
Dideli ir pavojingi. 14.40 Žydrosios Bahamos. 
15.35 Kitokia Kinija. 16.30 Nakties priedangoje. 
17.25 Beždžionių gyvenimas. 18.20 Mutantų 
planeta. 19.15 Laukinė Iberija. 20.10 Didžiojo 
baltojo ryklio apetitas. 21.05, 3.25 Akvariumų 
verslas. 23.50 Gyvačių gelbėtojas. 0.45, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 1.40, 5.02 Drambliai. 

 SPORT1
7.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„PSV Eindhoven“. 2015-03-22. 9.30 Pirmyn į pra-
eitį. Kauno „Žalgiris“ - Maskvos CSKA. 2012 m. 
11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-
13. 13.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Numatoma. 15.20 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 susitikimas. 
2015-06-12. 21.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 2015-06-14. 23.05 Pasaulio Rali-kroso čem-
pionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. 1.15 NBA Acti-
on. Krepšinio lygos apžvalga. 2.15 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 3.00 Tiesioginė transliacija. 
NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Kly-
veldno „Cavaliers“. Finalas. 5 susitikimas. Jeigu 
prireiks. 5.30 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.05 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Slovėnija - Latvija. 8.35 Krepšinis. Europos mote-
rų čempionatas. Latvija - Didžioji Britanija. 10.15 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietu-
va - Vengrija. 11.55 Motosportas. Katalonijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.50 Motosportas. Katalonijos MotoGP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 16.25 „Formulė-1“. 
Kanados GP lenktynių apžvalga. 17.25 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Švedija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija. 19.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 20.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Oslas. Tiesioginė transliacija. 
22.00 Rankinis. Europos čempionato atranka. 
Baltarusija - Lietuva. 23.30 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Rusija - Latvija. 1.10 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio taurės etapas, Austrija.

 EUROSPORT
9.30, 16.15 Motosportas. 24 minutės iš Le Mano. 
10.00, 20.30 Le Mano 24 valandų lentynės. 16.45, 
23.00 Dviračių sportas. „Criterium du Dauphine“. 
18.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 20.00 Mo-
tosportas. „Renault 3.5 Series“. 21.30 Motosporto 
žurnalas. 21.45 Jojimo apžvalga. 21.20 Jojimas su 
kliūtimis. 22.55 Jojimo žurnalas. 24.00 Pasaulio 
moterų futbolo čempionatas. 2.00 Futbolas. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Tai bent
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 „Natūralioji 
kulinarija su  
Anabele Lengbein“.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

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

nuotaką?
19.40 Nematomas 

žmogus.
21.00 Detektyvas 

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

22.55 Komedija 
„Palaukite...“  
(N-14).

0.45 Tikrasis seksas 
ir miestas.  
Niujorkas  
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 Vienam 

gale  
kablys.

10.00 Europos 
žaidynės 2015. 
Numatomos  
rungtys -  
graikų-romėnų  
imtynės,  
vyrų triatlonas,  
kanojų,  
baidarių  
irklavimas,  
gimnastika. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

21.30 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 „Vikingai“ 
(N-14).

24.00 Mistinė drama 
„Krintantis  
dangus“  
(1) (N-14).

1.00 „Pelikanas 1“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų kelionė“ 
(1).

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

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

(1) (N-7).
18.00 „Departamentas“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Ryški liepsna“ 
(N-14).

22.35 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.05 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

0.05 „Aristokratai“ (N-7).

LNK
21.25

rekomenduoja

TV3
19.30

TV1
22.55

BTV
23.10
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„PABANDOM IŠ NAUJO“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius D.Frenkelis.
Vaidina M.Stryp, T.L.Džounsas, S.Karelas.

Kei ir Arnoldas - atsidavusi pora, tačiau, prabėgus santuokos dešimt-
mečiams, Kei nori paįvairinti santykius ir vėl suartėti su vyru. Sužinojusi 
apie garsų santuokų specialistą iš mažo miestelio, ji bando įtikinti savo 
skeptiką, kasdienybės rutinos tvirtai besilaikantį vyrą sėsti į lėktuvą ir 
išskristi savaitei į santuokos terapijos užsiėmimus.

„KAUKAZO BELAISVĖ, ARBA 
NAUJI ŠURIKO NUOTYKIAI“
komedija. SSRS. 1966.
Režisierius L.Gaidajus.
Vaidina A.Demjanenka, N.Varlei, 
J.Nikulinas, G.Vicinas.

Šurikas išvažiuoja į vieną iš kalnų 
respublikų rinkti tautosakos. Ten jis 
įsimyli simpatišką mergaitę Niną. 
Netikėtai Niną pagrobia, norėdami 
ją prievarta ištekinti...

„TEISĖ ŽUDYTI“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Avnetas.
Vaidina R.De Niras, A.Pačinas, 
K.Gudžino.

Turkas ir Rusteris - ilgaamžiai part-
neriai, Niujorko policijos pareigū-
nai. Šie detektyvai jau ruošiasi į 
pensiją, bet gauna vieną sudėtin-
gą bylą - reikia sugauti serijinį žu-
diką, kurio taikiklyje - nusikaltėliai 
sociopatai...

„PALAUKITE…“
komedija. JAV. 2005.
Režisierius R.Makitrikas.
Vaidina R.Reinoldsas, A.Faris, 
Dž.Longas.

Dinas jau ketverius metus dirba 
restorane. Tačiau sužinojo, kad jo 
buvęs draugelis pakilo karjeros 
laiptais. Kai į restoraną stažuotis at-
keliauja Mičas, Dinas bando jį išmo-
kyti keršto turtingiems klientams...

birželio 14 d.

 21.00  „Ryški liepsna“ 10.00  Europos 
  žaidynės 2015

 21.00  „Nusikaltimo vieta.
 Komisarė  Lindholm“

 ANIMAL PLANET
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Dinozaurų 
era. 12.50, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 13.45 
Dideli ir pavojingi. 14.40 Žydrosios Bahamos. 
15.35 Kitokia Kinija. 16.30 Nakties priedangoje. 
17.25 Beždžionių gyvenimas. 18.20 Mutantų 
planeta. 19.15 Laukinė Iberija. 20.10 Didžiojo 
baltojo ryklio apetitas. 21.05, 3.25 Akvariumų 
verslas. 23.50 Gyvačių gelbėtojas. 0.45, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 1.40, 5.02 Drambliai. 

 SPORT1
7.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„PSV Eindhoven“. 2015-03-22. 9.30 Pirmyn į pra-
eitį. Kauno „Žalgiris“ - Maskvos CSKA. 2012 m. 
11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-
13. 13.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Numatoma. 15.20 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 susitikimas. 
2015-06-12. 21.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 2015-06-14. 23.05 Pasaulio Rali-kroso čem-
pionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. 1.15 NBA Acti-
on. Krepšinio lygos apžvalga. 2.15 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 3.00 Tiesioginė transliacija. 
NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Kly-
veldno „Cavaliers“. Finalas. 5 susitikimas. Jeigu 
prireiks. 5.30 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.05 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Slovėnija - Latvija. 8.35 Krepšinis. Europos mote-
rų čempionatas. Latvija - Didžioji Britanija. 10.15 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietu-
va - Vengrija. 11.55 Motosportas. Katalonijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.50 Motosportas. Katalonijos MotoGP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 16.25 „Formulė-1“. 
Kanados GP lenktynių apžvalga. 17.25 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Švedija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija. 19.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 20.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Oslas. Tiesioginė transliacija. 
22.00 Rankinis. Europos čempionato atranka. 
Baltarusija - Lietuva. 23.30 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Rusija - Latvija. 1.10 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio taurės etapas, Austrija.

 EUROSPORT
9.30, 16.15 Motosportas. 24 minutės iš Le Mano. 
10.00, 20.30 Le Mano 24 valandų lentynės. 16.45, 
23.00 Dviračių sportas. „Criterium du Dauphine“. 
18.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 20.00 Mo-
tosportas. „Renault 3.5 Series“. 21.30 Motosporto 
žurnalas. 21.45 Jojimo apžvalga. 21.20 Jojimas su 
kliūtimis. 22.55 Jojimo žurnalas. 24.00 Pasaulio 
moterų futbolo čempionatas. 2.00 Futbolas. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Tai bent
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 „Natūralioji 
kulinarija su  
Anabele Lengbein“.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

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

nuotaką?
19.40 Nematomas 

žmogus.
21.00 Detektyvas 

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

22.55 Komedija 
„Palaukite...“  
(N-14).

0.45 Tikrasis seksas 
ir miestas.  
Niujorkas  
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 Vienam 

gale  
kablys.

10.00 Europos 
žaidynės 2015. 
Numatomos  
rungtys -  
graikų-romėnų  
imtynės,  
vyrų triatlonas,  
kanojų,  
baidarių  
irklavimas,  
gimnastika. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

21.30 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 „Vikingai“ 
(N-14).

24.00 Mistinė drama 
„Krintantis  
dangus“  
(1) (N-14).

1.00 „Pelikanas 1“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų kelionė“ 
(1).

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

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

(1) (N-7).
18.00 „Departamentas“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Ryški liepsna“ 
(N-14).

22.35 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.05 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

0.05 „Aristokratai“ (N-7).

LNK
21.25

rekomenduoja

TV3
19.30

TV1
22.55

BTV
23.10
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.05 Komedija „Kaukazo 

belaisvė arba Nauji 
Šuriko nuotykiai“.

13.00 „Madagaskaro 
pingvinai“ (1).

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

(N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

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

(N-7).
20.00 Pamilk pabaisą 

(N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Komedija 

„Be įsipareigojimų“ 
(N-14).

0.40 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

2.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

3.20 Nepaprasti daiktai.

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

reindžeris“ (N-7).
8.50 Nuotykių f. 

„Odisėjas ir Ūkanų 
sala“ (N-7).

10.40 „Asteriksas. 
Dievų žemė“.

12.25 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

12.50 „Džonis Testas“.
13.20 „Ančiukai Duoniukai“.
13.45 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Išgalvota žmona“. 
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Jogilė ieško meilės“.
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ (N-14).

24.00 „Visa menanti“ 
(N-7).

0.55 „Specialioji Los 
Andželo policija“ 
(N-7).

1.50 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

2.45 Programos pabaiga.
2.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
10.00 Iškilmingas minėjimas, 

skirtas Gedulo ir 
vilties bei Okupacijos 
ir genocido dienoms 
atminti, LR Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje. 
Tiesioginė transliacija.

11.00 „NKVD Lietuvoje (1940-
1941 m.). Teroro impe-
rijos kūrimas“.

11.50 Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija. 
Tiesioginė transliacija.

12.30 Ceremonija prie pamin-
klų politiniams kali-
niams ir tremtiniams 
Aukų gatvėje, Vilniuje. 

13.00 Misija Sibiras 2013. 
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 „Komisaras Reksas“.
17.15 „Didysis Gregas 4“ (N-7).
18.15 Šiandien.
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“ (N-7).

 19.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 7.55  „Moterys meluoja
  geriau“

 12.50  „Džonis Testas“

Pirmadienis

„BE ĮSIPAREIGOJIMŲ“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius I.Reitmanas.
Vaidina N.Portman, E.Kučeris, K.Klainas.

Mokyklos bičiulių Adamo ir Emos keliai vis susikirsdavo, ir kai Adamą 
paliko mergina, išėjusi gyventi pas jo tėvą, vaikinas skambino visoms 
pažįstamoms iš eilės ir atsibudo Emos namuose. Po mokyklos jie abu 
šiek tiek pasikeitę: ji dabar - Los Andželo ligoninės gydytoja, o Adamas 
dirba televizijos seriale ir tikisi kada nors tapti rimtu rašytoju.

rekomenduoja

TV3
22.30

„KETURI METŲ LAIKAI. 
VASARA“
Romantinė dRama. Vokietija. 2008.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina S.Berger, F.Neras, F.Finlėjus.

Į nuostabaus grožio žaliuojančias 
Kornvalio apylinkes po daugybės 
metų grįžusi ponia Džulija Komb 
savo pasirodymu išjudina visą 
aristokratišką šeimą ir ypač suer-
zina jos buvusį vyrą Stiveną. Jis 
nuogąstauja, kad Džulija sugriaus 
gražų šeimos portretą ir atskleis 
didelį skandalą, kuriam jis pats 
kitados dirigavo...

„ABSOLIUTUS BLOGIS. 
IŠNYKIMAS“
VeiKsmo tRileRis. Australija, 
Didžioji Britanija, JAV, 
Prancūzija. 2007.
Režisierius R.Malkahis.
Vaidina M.Jovovič, A.Larteris, 
O.Fehras.

Alisa slapstosi Nevados dykumoje. 
Po varginančių kovų su „Umbrella“ 
korporacijos paleistu virusu karas 
vis dar nebaigtas. Alisa kartu su 
bendražygiais kerta Las Vegasą - 
kadaise klestėjusią pramogų oazę, 
o dabar griuvėsiais virtusį miestą. 

„JUODASIS SĄRAŠAS“
tV seRialas. JAV. 2013.
Režisierius J.Bokenkampas.
Vaidina Dž.Speideris, M.Bun, 
R.Egoldas.

Reimondas Redingtonas, vienas 
ieškomiausių FTB nusikaltėlių, ateina 
į FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti 
išvien. Redingtonas pateikia juodąjį 
sąrašą - sąrašą garsių teroristų ir nu-
sikaltėlių, apie kuriuos pasaulis nė 
nenutuokia. Redingtono padedami, 
jie ima darbuotis išvien...

TV8
21.00

LNK
22.10

BTV
0.20

 TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Nanomeilė“ 
(N-7). 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Se-
noji animacija. 10.50 Romantinė komedija „Ne-
išskiriamos“ (N-7). 12.35 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.00 Romantinė drama „Keturi metų 
laikai. Vasara“ (N-7). 22.50 „Kerštas“ (N-7). 
23.45 Pasikeisk! (N-7). 

 INfO TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30, 15.55 
Statyk! 8.00, 10.00 Autopilotas. 8.30, 15.25 Ne 
vienas kelyje. 9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 
10.30 Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos 
(N-7). 12.25 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime 
augti. 14.10 Yra kaip yra (N-7). 16.20 KK2 (N-
7). 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 21.00 Dviračio 
šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.05, 23.55 „EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 Šian-
dien vakare. 13.35 Stebuklų laukas. 14.40, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 16.00, 4.25 Mados nuos-
prendis. 17.00, 0.30 Vakaro naujienos. 17.50 
Susituokime. 18.15 Koncertas „Fonografas“. 
20.00 Laikas. 20.40, 23.15 Lietuvos laikas. 21.10 
„Vyriausioji dukra“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 
0.45 Pozneris. 1.35 „Įvykis aštuntoje šachtoje“. 
3.05 „Grįžo kareivis iš fronto“. 5.15 Muzika. 

 REN
 7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 7.55 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Didžiosios 
senovės paslaptys“. 9.45 „Mūšis dėl sosto“. 
10.40 „Reporterio istorijos“. 11.10 Žiūrėti vi-
siems! 12.05 Švarus darbas. 13.00 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.30 „Dvyniai: 
fenomeno mįslės“. 15.25 Žiūrėti visiems! 16.25 
Kokie žmonės! 17.20 Jūrmala. Juoko festivalis. 
19.15 Žinios. 19.25 Jūrmala. Juoko festivalis. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Žiūrėti visiems! 
22.25 „Slaptosios teritorijos“. 23.20 „Reporterio 
istorijos“. 23.45 „Kariai 3“. 0.35 Žiūrėti visiems!
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6.35 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.55 „Laukinis“ (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Meilės sala (1) 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Pagalbos šauks-
mas“ (N-14).

23.20 „Karo vilkai. Likvi-
datoriai III“ (N-14).

0.20 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.15 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.14 TV parduotuvė.
7.30 Vantos lapas.
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose A.Štukytė 
(N-7).

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Patriotai (N-7).
12.00 24/7.
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

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

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

čiuose D.Meiželytė.
19.25, 24.00 

„Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-7).
1.00, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

2.15, 4.10, 6.05 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

8.05 „Snieguolė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno dienos.
12.45 Lagerių moterys. 

Stefanija Ladigienė.
13.15 Kultūra +.
13.40 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
14.15 Gera muzika gyvai. 

„Light in Babylon“.
15.40 Prisiminkime. J.Grušo 

„Barbora Radvilaitė“ 
(fragmentas).

15.55 ...formatas. Poetas 
Albinas Galinis.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Triumfo arka. Gražiau -

sios akimirkos. 2009 m.
19.30 „Kartą mano motina“ 

(subtitruota, N-7).
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 Šoblės kino klubas pri-

stato. Absurdo žmonės.
21.20 „Lino giesmė“.
21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Kriminalinė komedija 

„Būk kietas“ (N-7).
0.25 Naktinis ekspresas.
0.55 Panorama.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.10 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Romantinis f. 

„Valgyk, melskis, 
mylėk“ (N-7).

23.50 „Mentalistas“
(N-7).

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

5.00 Europos 
žaidynės  
2015.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Europos 

žaidynės  
2015.  
Numatomos  
rungtys - kanojų  
ir baidarių  
irklavimas,  
graikų-romėnų 
imtynės,  
gimnastika,  
sinchroninis  
plaukimas. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Be stabdžių 
(N-14).

22.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

23.00 Siaubo f.
„Atskirti“  
(S).

0.50 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

10.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

11.30 „Karamelė“.
12.30 „Kontinentų 

kelionė“.
13.30 „Piktoji 

planeta“.
14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Laukiant 
amžinybės“.

17.00 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Rizikos riba“.
23.30 Balticum TV 

žinios.
24.00 „Tekėk 

už manęs!“

 17.00  „Nuodėminga 
  meilė“ 

 13.00  „Dingęs pasaulis“ 13.50  Meilės sala  17.00  „Keisčiausi pasau-
  lio restoranai“

 18.00  „Kastlas“ 13.05  „Melo pinklės“

TV PROGRAMAbirželio 15 d.

 NTV Mir
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ su 
A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 Rusiškas 
įdaras. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 Viskas 
bus gerai! 15.30 „Apžvalga“. 16.20 A.Žurbino me-
lodijos. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 
21.40 „Mentų karai 7“. 23.40 „Dienos anatomija“. 
0.20 Nešvarus darbas. 2.15 Kalbame ir rodome.  

 TV PoloNia
7.10 Kultūros laida. 7.40 Tai ne taip. Ar islamas 
pavojingas Europai? 8.05 Prie Nemuno. 8.25 „Per-
mainų mašina“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Baobabas, arba 
Žalia man“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Įsivaikinimas. Ania“. 
14.50 Pramoginė laida. 15.40 Kultūringieji PL. 
16.50 Reportažas. 17.05 Tai ne taip. Ar islamas 
pavojingas Europai? 17.35 Libera - meno gidas. 
17.45 Apie kiaulienos mėsą. 18.20, 22.45, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Prie 
Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 
3.45 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 23.00, 
5.15 Lenkijos reporteris. 23.40, 5.45 „1989“.

 TV1000
9.30 „Vilkas“. 11.40 „Tristanas ir Izolda“. 13.50 „Įsi-
mylėjęs Šekspyras“. 16.00 „Vilkas“. 18.05 „Dvi moti-
nos“. 20.00 „Džobsas“. 22.10 „Kaip prarasti draugus 
ir atstumti žmones“. 0.05 „Advokatas iš Linkolno“ .

 DiscoVery 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų 
griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 10.55, 1.00 
Išgyventi. 11.50, 21.00, 2.50 Aukso karštligė. 12.40 
Apgavikai. 13.35 Karbonaro efektas. 14.30 Chaosas: 
liudininkų akimis. 15.25 Ar išgyventum? 16.20 Ne-
mėginkite pakartoti. 17.15 Tiesa ir melas. 19.05 Ap-
gavikai. 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 22.00, 3.40 
Žaidimas iš gyvybės. 23.00, 4.30 Nuogi ir išsigandę.  

 TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Pilių paslaptys. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 14.00 Turto gelbėto-
jai. 15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00 Pavojingi nuotykiai: Indija.

 aNiMal PlaNeT
7.00 Liūno broliai. 7.25 Pažintis su orangutangais. 
8.15, 15.35 Drambliai. 9.10, 16.30, 5.02 Aligatorių 
tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 
11.00 Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Ryklio apeti-
tas. 13.45 Upių pabaidos. 18.20, 22.00, 0.50, 3.25 
Veterinaras. 21.05, 2.35, 5.49 Mutantų planeta. 22.55 
Nakties priedangoje. 23.20 Siaubo vandenynas. 

 sPorT1
7.00 Futbolo dievai. Diego Maradona 7.30 Futbolo 
dievai. Eusebio. 8.00 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyveldno „Cavaliers“. Finalas. 5 susitiki-
mas. 2016-06-15. 10.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 2015-06-14. 12.00 Rusijos „Premier League“. 
Zenit - čempionų titulo link. 13.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-11. 14.50 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo 
„Warriors“. 4 susitikimas. 2015-06-12. 17.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.00, 21.00, 23.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.15 Futbolo dievai. 
Diego Maradona 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warriors“ - Klyveldno „Cavaliers“. Finalas. 
5 susitikimas. 2016-06-15. 22.10, 23.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-14. 0.10 Boksas. 
Profesionalų kovos. 2.30 WTA Čempionių turnyras. 
Andrea Petkovic - Flavia Pennetta. Finalas. 2014 m.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 400 mylių lenktynės. 12.05 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Niujorkas. 14.05 Krep-
šinis. Europos moterų čempionatas. Švedija - 
Lietuva. 15.45 Krepšinis. Europos moterų čempi-
onatas. Rusija - Latvija. 17.25 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Ispanija - Švedija. Tiesio-
ginė transliacija. 19.20 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 
21.40 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 23.05 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Ispanija - Švedija. 0.45 Motosportas. 
Indycar Series lenktynės. Torontas. 3.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio taurės etapas, Austrija. 

 eurosPorT
9.35 Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 9.45 Mo-
tosportas. Le Mano lenktynės. 10.45 Tenisas. 
„ATP World Tour 250“. 11.30 Futbolas. Aukščiau-
sioji JAV profesionalų lyga. 12.30 Dviračių spor-
tas. „Criterium du Dauphine“ lenktynės. 13.30 
Futbolas. Pasaulio čempionatas. Moterys. 15.00 
Tenisas. „ATP World Tour 500“. 21.00 Lengvoji 
atletika. Artėjant pasaulio čempionatui Pekine. 
21.15 Motociklai. Didysis Katalonijos prizas. 
22.00 Jojimo žurnalas. 22.15 Futbolo apžvalga. 
22.45 Futbolas. Moterys. Pasaulio čempionatas. 
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6.35 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

8.55 „Laukinis“ (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Meilės sala (1) 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Pagalbos šauks-
mas“ (N-14).

23.20 „Karo vilkai. Likvi-
datoriai III“ (N-14).

0.20 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.15 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.14 TV parduotuvė.
7.30 Vantos lapas.
8.00 Girių takais.
8.30 Šiandien kimba.
9.00 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose A.Štukytė 
(N-7).

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Patriotai (N-7).
12.00 24/7.
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

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

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

čiuose D.Meiželytė.
19.25, 24.00 

„Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-7).
1.00, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

2.15, 4.10, 6.05 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

8.05 „Snieguolė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno dienos.
12.45 Lagerių moterys. 

Stefanija Ladigienė.
13.15 Kultūra +.
13.40 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
14.15 Gera muzika gyvai. 

„Light in Babylon“.
15.40 Prisiminkime. J.Grušo 

„Barbora Radvilaitė“ 
(fragmentas).

15.55 ...formatas. Poetas 
Albinas Galinis.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Triumfo arka. Gražiau -

sios akimirkos. 2009 m.
19.30 „Kartą mano motina“ 

(subtitruota, N-7).
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 Šoblės kino klubas pri-

stato. Absurdo žmonės.
21.20 „Lino giesmė“.
21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Kriminalinė komedija 

„Būk kietas“ (N-7).
0.25 Naktinis ekspresas.
0.55 Panorama.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.10 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Romantinis f. 

„Valgyk, melskis, 
mylėk“ (N-7).

23.50 „Mentalistas“
(N-7).

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

5.00 Europos 
žaidynės  
2015.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Europos 

žaidynės  
2015.  
Numatomos  
rungtys - kanojų  
ir baidarių  
irklavimas,  
graikų-romėnų 
imtynės,  
gimnastika,  
sinchroninis  
plaukimas. 
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Be stabdžių 
(N-14).

22.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

23.00 Siaubo f.
„Atskirti“  
(S).

0.50 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

10.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

11.30 „Karamelė“.
12.30 „Kontinentų 

kelionė“.
13.30 „Piktoji 

planeta“.
14.00 „Tėvai už borto“.
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Laukiant 
amžinybės“.

17.00 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Rizikos riba“.
23.30 Balticum TV 

žinios.
24.00 „Tekėk 

už manęs!“

 17.00  „Nuodėminga 
  meilė“ 

 13.00  „Dingęs pasaulis“ 13.50  Meilės sala  17.00  „Keisčiausi pasau-
  lio restoranai“

 18.00  „Kastlas“ 13.05  „Melo pinklės“

TV PROGRAMAbirželio 15 d.

 NTV Mir
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ su 
A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 Rusiškas 
įdaras. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 Viskas 
bus gerai! 15.30 „Apžvalga“. 16.20 A.Žurbino me-
lodijos. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 
21.40 „Mentų karai 7“. 23.40 „Dienos anatomija“. 
0.20 Nešvarus darbas. 2.15 Kalbame ir rodome.  

 TV PoloNia
7.10 Kultūros laida. 7.40 Tai ne taip. Ar islamas 
pavojingas Europai? 8.05 Prie Nemuno. 8.25 „Per-
mainų mašina“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Baobabas, arba 
Žalia man“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Įsivaikinimas. Ania“. 
14.50 Pramoginė laida. 15.40 Kultūringieji PL. 
16.50 Reportažas. 17.05 Tai ne taip. Ar islamas 
pavojingas Europai? 17.35 Libera - meno gidas. 
17.45 Apie kiaulienos mėsą. 18.20, 22.45, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Prie 
Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 
3.45 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 23.00, 
5.15 Lenkijos reporteris. 23.40, 5.45 „1989“.

 TV1000
9.30 „Vilkas“. 11.40 „Tristanas ir Izolda“. 13.50 „Įsi-
mylėjęs Šekspyras“. 16.00 „Vilkas“. 18.05 „Dvi moti-
nos“. 20.00 „Džobsas“. 22.10 „Kaip prarasti draugus 
ir atstumti žmones“. 0.05 „Advokatas iš Linkolno“ .

 DiscoVery 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų 
griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 10.55, 1.00 
Išgyventi. 11.50, 21.00, 2.50 Aukso karštligė. 12.40 
Apgavikai. 13.35 Karbonaro efektas. 14.30 Chaosas: 
liudininkų akimis. 15.25 Ar išgyventum? 16.20 Ne-
mėginkite pakartoti. 17.15 Tiesa ir melas. 19.05 Ap-
gavikai. 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 22.00, 3.40 
Žaidimas iš gyvybės. 23.00, 4.30 Nuogi ir išsigandę.  

 TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Pilių paslaptys. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 14.00 Turto gelbėto-
jai. 15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00 Pavojingi nuotykiai: Indija.

 aNiMal PlaNeT
7.00 Liūno broliai. 7.25 Pažintis su orangutangais. 
8.15, 15.35 Drambliai. 9.10, 16.30, 5.02 Aligatorių 
tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 
11.00 Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Ryklio apeti-
tas. 13.45 Upių pabaidos. 18.20, 22.00, 0.50, 3.25 
Veterinaras. 21.05, 2.35, 5.49 Mutantų planeta. 22.55 
Nakties priedangoje. 23.20 Siaubo vandenynas. 

 sPorT1
7.00 Futbolo dievai. Diego Maradona 7.30 Futbolo 
dievai. Eusebio. 8.00 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyveldno „Cavaliers“. Finalas. 5 susitiki-
mas. 2016-06-15. 10.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 2015-06-14. 12.00 Rusijos „Premier League“. 
Zenit - čempionų titulo link. 13.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-11. 14.50 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo 
„Warriors“. 4 susitikimas. 2015-06-12. 17.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.00, 21.00, 23.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.15 Futbolo dievai. 
Diego Maradona 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warriors“ - Klyveldno „Cavaliers“. Finalas. 
5 susitikimas. 2016-06-15. 22.10, 23.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-14. 0.10 Boksas. 
Profesionalų kovos. 2.30 WTA Čempionių turnyras. 
Andrea Petkovic - Flavia Pennetta. Finalas. 2014 m.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 400 mylių lenktynės. 12.05 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Niujorkas. 14.05 Krep-
šinis. Europos moterų čempionatas. Švedija - 
Lietuva. 15.45 Krepšinis. Europos moterų čempi-
onatas. Rusija - Latvija. 17.25 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Ispanija - Švedija. Tiesio-
ginė transliacija. 19.20 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 
21.40 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 23.05 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Ispanija - Švedija. 0.45 Motosportas. 
Indycar Series lenktynės. Torontas. 3.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio taurės etapas, Austrija. 

 eurosPorT
9.35 Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 9.45 Mo-
tosportas. Le Mano lenktynės. 10.45 Tenisas. 
„ATP World Tour 250“. 11.30 Futbolas. Aukščiau-
sioji JAV profesionalų lyga. 12.30 Dviračių spor-
tas. „Criterium du Dauphine“ lenktynės. 13.30 
Futbolas. Pasaulio čempionatas. Moterys. 15.00 
Tenisas. „ATP World Tour 500“. 21.00 Lengvoji 
atletika. Artėjant pasaulio čempionatui Pekine. 
21.15 Motociklai. Didysis Katalonijos prizas. 
22.00 Jojimo žurnalas. 22.15 Futbolo apžvalga. 
22.45 Futbolas. Moterys. Pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.50  Amerikos talentai  9.55   „Byla „Gastro-
 nomas Nr.1“

 11.45  Gustavo 
  enciklopedija

 11.55  „Apokalipsė. 
Antrasis pasaulinis karas“

 10.50  „Džiunglės“ 19.30  „Moterų laimė“

 TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Nanomeilė“ 
(N-7). 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Se-
noji animacija. 10.55 Romantinė drama „Keturi 
metų laikai. Vasara“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Kerštas“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 
„Pamiršk mane“ (N-7). 21.00 Romantinė drama 
„Keturi metų laikai. Ruduo“ (N-7). 22.50 „Kerš-
tas“ (N-7). 23.45 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Ži-
nios. 10.40 Pagalbos skambutis (N-7). 11.15 
Nuo... Iki. 11.55, 14.10 Yra kaip yra (N-7). 
13.05, 16.20 KK2 (N-7). 13.40, 15.20, 21.00 
Dviračio šou. 15.50 Šefas rekomenduoja. 21.30 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
5.55 Lietuvos laikas. 6.05 Informacinė žinių laida 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 
Geriausios atostogos su PBK!: „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15 
„Vyriausioji dukra“. 12.00, 15.00 Naujienos (su 
subtitrais). 12.20 „Vyriausioji dukra“. Tęsinys. 
13.35 Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Mo-
teriška. 15.55, 4.30 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.). 
21.05 „Vyriausioji dukra“. 23.15 Lietuvos lai-
kas. Orų prognozė (lietuvių k.). 23.30 „Artekas“. 
0.25 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 0.55 
Vakaro naujienos. 1.10 „Sergėjus Makoveckis. 
Scenos vergas“. 2.00 „Gusaro piršlybos“. 3.10 
„Kolka, mano drauge!“ 5.20 Muzika. 

 REn
7.50 Kviestinė vakarienė. 8.45 „Dvyniai. Feno-
meno mįslės“. 10.35 „Reporterio istorijos“. 11.05 
Žiūrėti visiems! 12.00 „Kariai 3“. 13.00 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.30 „Antgamtinis. 
Atpildas“. 15.30 Žiūrėti visiems! 16.15 Kokie žmo-
nės! 17.20 Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok man! 
19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.20 Kvies-
tinė vakarienė. 21.20 „Didžiosios laiko paslaptys“. 
0.05 „Kariai 3“. 0.55 „Reporterio istorijos“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 11.25 Medicinos paslaptys. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Apžvalga“. 16.20 „Pagrindinis kelias“. 17.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 21.40 „Mentų karai 
7“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 Nešvarus darbas.

 TV PolonIa
7.05 Kultūros savaitraštis. 7.55 Lenkų@lenkų žo-
dynas. 8.20 Apie kiaulienos mėsą. 8.25 „Pilna 
kuprinė nuotykių“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.10 Lenkijos reporteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 1.55, 4.45 „Baobabas, arba Žalia 
man“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „Įsivaikinimas. Kšisius“. 14.55 
„Saugiau gėrėkimės mišku“. 15.30 „1989“. 16.40 
Polonijos reportažas. 17.05 Kultūros savaitraštis. 
18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 XX a.sensacijos. 19.25 Petersburski 
Music Show. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45, 5.55 
Kultinės dainos. Koncertas. 0.40 Nenugalėtieji. Ne-
paprastos istorijos - Radoslavas Pazura. 1.10 Made 
in Poland. 2.15 „Pilna kuprinė nuotykių“.

 TV1000
9.05 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 11.00 „Į stebu-
klą“. 12.50 „Septyni psichopatai“. 14.40 „Invazija“. 
16.25 „Medžioklė“. 18.20 „Blicas“. 20.00 „Neliečia-
mieji“. 22.00 „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 
24.00 „Aiškiaregė“. 2.00 „Mažosios moterys“.

DIscoVERy 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45, 20.00 Kaip 
tai pagaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Mil-
žiniškos statybos. 10.55 Išgyventi. 11.50 Aukso 
karštligė. 12.40, 1.05 Apgavikai. 13.35 Kosmosas 
išvirkščiai. 14.30, 16.20 Kaip sudaryta Visata? 
15.25 Kodėl? 17.15 Laida su Morganu Frimanu. 
21.00 Bristolio įlanka. 22.00, 3.40 Ledinio ežero 
maištininkai. 23.00, 4.30 Aliaska: paskutinė riba. 
24.00, 5.20 Plieniniai raumenys. 1.00 Samdiniai.

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Iš-
gelbėkite mano verslą! 11.00 Pilių paslaptys. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 
24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 17.00 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00 Geriausias šašlyko meis-
tras PAR. 22.00 Vynuogių keliais su Dženi ir Oli.

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

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

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

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

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

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

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

„Moterų laimė“ 
(N-7).

20.00 Ta proga!.. (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Drama „Paranoja“ 

(N-14).
0.40 TV serialas „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
1.35 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.25 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Komedija „Kietos 

mergiotės“ (N-7).
10.50 Nuotykių komedija 

„Džiunglės“ (N-7).
12.30 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
12.55 „Džonis Testas“.
13.20 „Ančiukai 

Duoniukai“.
13.45 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Seserys“. 
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Kebli situacija“.
21.30 Žinios. 
22.10 Kriminalinis 

trileris „Smagus  
pasivažinėjimas“ 
(N-14).

0.15 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.10 „Specialioji Los 
Andželo policija“ 
(N-7).

2.05 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

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

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

pasaulinis karas“ 
(subtitruota, N-7).

12.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

13.40 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien.
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.14 Loterija „Perlas“.
21.15 LRT forumas. Ar 

reikia Lie tuvai 
Vyriausybės siū    lo mo 
socialinio modelio?

22.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 „Ugnies žiede“. (N-7).
1.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
1.50 Laba diena, Lietuva.
4.00 Emigrantai.
4.45 Mūsų laisvės metai. 

6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
8.55 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“ 

(1) (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

„Meilė Niujorke 3. 
Žmonos atostogose“ 
(N-14).

23.10 „Karo vilkai. Likvi-
datoriai III“ (N-14).

0.10 „Mentalistas“ (1) 
(N-7).

1.05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.10 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (1) (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

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

bis. Svečiuose 
M.Vitulskis (N-7).

19.25 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-7).
24.00 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
1.00, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

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

Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumenti-

ka. Įspaudas.
14.05 Kompozitoriaus 

Fe   likso Bajoro 
80-mečiui. Koncertas.

15.25 Valdovų rūmai. 1 l.
15.55 ...formatas. Poetas 

Jonas Kalinauskas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.50 „Nepatikėtum, kad 

čia galima gyventi“.
19.20 Romansus dainuoja 

ansamblis „Žiemgala“.
19.40 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 ARTi. Oda.
21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Istorinė drama 

„Ekskursantė“ (N-7).
0.20 Naktinis ekspresas.
0.50 Panorama.
1.50 Dabar pasaulyje.
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birželio 16 d.

 22.30  „Komisaras 
  Manara“

 19.00  „CSI Majamis“ 0.35  „Dūmas“

 AnimAl PlAnet
7.25 Slaptas augintinių gyvenimas. 8.15, 15.35 
Mutantų planeta. 9.10, 12.50, 5.02 Aligatorių tram-
dytojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 
11.00 Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 13.45 Veterinaras. 
16.30 Nakties priedangoje. 18.20, 22.00 Žmogus ir 
liūtai. 21.05, 2.35, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 22.55 
Gyvačių gelbėtojas. 23.50, 4.15 Rykliai puola.

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 Geriausi 
NBA atkrintamųjų momentai. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 
susitikimas. 2015-06-12. 10.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-12. 12.10 „Slam-
ball“. Akrobatinis krepšinis. 12.40 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. 2015-06-14. 14.30 NBA krepšinio 
lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyveldno „Cavaliers“. 
Finalas. 5 susitikimas. 2016-06-15. 16.45 KOK World 
series. Bušido kovos. 19.10 Geriausi NBA atkrintamųjų 
momentai. 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 4 susitikimas. 
2015-06-12. 22.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pertraukoje „Sportas“. Die-
nos naujienos (numatoma). 23.50 KOK World series. 
Bušido kovos. 1.45 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyveldno „Cavaliers“. Finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Ispanija - Švedija. 9.40 Rankinis. Eu-
ropos čempionato atranka. Baltarusija - Lietuva. 
11.10 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 
13.10 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Niu-
jorkas. 15.10 Motosportas. Katalonijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 16.25 Motosportas. Katalonijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 17.45 Motosportas. 
Katalonijos MotoGP lenktynės. 19.05 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Latvija - Serbija. 
20.45 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Lietuva - Ispanija. 22.25 Krepšinis. Europos mo-
terų čempionatas. Slovakija - Lietuva. 0.05 Krep-
šinis. Europos moterų čempionatas. Kroatija - 
Latvija. 1.45 Krepšinis. Europos moterų čempio-
natas. Latvija - Didžioji Britanija. 3.25 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Lietuva - Vengrija. 

 euroSPort
9.35 Lengvoji atletika. Pasaulio čempionatas. Esta-
fetės. 11.15 Jojimo žurnalas. 11.30, 21.30 Motos-
portas. Le Mano lenktynės. 12.30, 23.45 Futbolas. 
Moterys. Pasaulio čempionatas. 14.00 Tenisas. 
„ATP World Tour 500“. 22.30 Motokrosas. FIM 
pasaulio čempionatas. 23.00 Motosportas. „World 
Series by Renault“. 23.30 Futbolo apžvalga. 

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „iKarli“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Velvet“ 

(N-7).
22.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
23.35 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

0.35 „Dūmas“ 
(N-14).

5.00 Europos 
žaidynės  
2015.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo 

augintinis.
10.00 Europos 

žaidynės 
2015.  
Numatomos  
rungtys -  
sinchroninis  
plaukimas,  
stalo tenisas,  
kanojų ir baidarių 
irklavimas,  
šaudymas,  
paplūdimio  
tinklinis.  
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Kriminalinė 
drama  
„Alfa gauja“  
(N-14).

23.55 Nuotykių drama 
„Kelyje“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Niagaros 
magija“  
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tėvai už borto“.
12.40 „Aristokratai“ 

(N-7).
13.40 „Pavojingoji

Afrika“.
14.40 „Kontinentų 

kelionė“.
15.40 „Ramen 

mergina“  
(N-7).

17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Departamentas“ 

(N-7).
19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika (N-7).

21.00 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara“ 
(N-7).

23.30 „Niagaros 
magija“  
(N-7).

„Keturi metŲ lAiKAi. ruDuo“
Romantinė dRama. Vokietija. 2008.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina S.Berger, T.Kontis, G.Refufi.

Džulija Komb bando susidraugauti su metų metus nematyta vaikaite 
Ebe ir galutinai viską išsiaiškinti. Į rudenėjančias Kornvalio apylinkes 
sugrįžusią Džuliją apima šilti jausmai savo buvusio vyro broliui Čarlzui. 
Be to, pasigirsta kalbų, kad Džulijos dukra ir Ebės mama Šarlotė gali 
būti gyva. Ar tai tiesa, ar dar vienas būdas gandu įskaudinti Džuliją?

tV8
21.00

rekomenduoja

„VeDĘS ir turi VAiKŲ“
Situacijų komedija. JAV. 1990.
Režisieriai B.Levantas, Z.Bazbi, 
L.Dei.
Vaidina E.O’Nilas, K.Seigal, 
K.Eplgeit.

Elas Bandis prieš vedybas negal-
vojo, koks gali būti sunkus gyve-
nimas susituokus. Žmona ir vaikai 
siurbia viską, o kažkur šalia gyvena 
pakvaišę kaimynai...

„PArAnoJA“
dRama. JAV. 2007.
Režisierius D.J.Karuzas.
Vaidina S.Riomer, K.A.Mos.

Keilo sieloje randą paliko autoa-
varija, kurioje žuvo jo tėvas. Įsiūčio 
apimtas vaikinas užpuola moky-
toją, netinkamai prabilusį apie šį 
įvykį. Keilas išvengė kalėjimo, tačiau 
negali nutolti nuo namo daugiau 
nei per 30 metrų. Iš nuobodulio jis 
pradeda šnipinėti kaimynus. 

„SmAGuS 
PASiVAŽinĖJimAS“
kRiminaliniS tRileRiS. JAV. 2001.
Režisierius Dž.Dalis.
Vaidina L.Sobieski, S.Zanas, 
P.Volkeris.

Liuisas dar mokykloje pamilo Ve-
ną, tad nenuostabu, kad vos tik ji 
prasitarė trokštanti vasaros atos-
togų grįžti namo, jis nusiperka 
automobilį ir skuba jos parsivežti. 

BtV
20.25

lnK
22.10

tV3
22.30
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
13.00 „Madagaskaro 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

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

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Nuotykių f. 

„Pasveikink mirtį  
kitą dieną“ (N-7).

1.15 TV serialas 
„Dirbtinis intelektas“ 
(1) (N-14).

2.10 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

3.00 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

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

„Džonis Testas“.
13.45 „Ančiukai 

Duoniukai“.
14.10 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Kieno vaikas“. 
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Netikra meilė“. 
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Užsienietis“ (N-7).
0.05 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.00 TV serialas 

„Specialioji Los 
Andželo policija“ 
(N-7).

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

2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

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

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

„Šlovės dienos“ 
(N-7).

11.55 Specialus tyrimas.
12.45 Emigrantai.
13.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien.
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Parduotas futbolas. 

Seppas Blatteris ir 
FIFA galia“.

22.20 TV serialas „Šlovės 
dienos“ (N-7).

23.10 Vakaro žinios.
23.30 TV serialas „Ugnies 

žiede“ (N-7).
1.00 TV serialas „Didysis 

Gregas 4“ (N-7).
1.50 Laba diena, Lietuva.
4.00 Gyvenimas.

   

Trečiadienis

„UŽSIENIETIS“
Veiksmo trileris. JAV, Lenkija. 2003.
Režisierius M.Oblovicas.
Vaidina S.Sigalas, M.Rajanas, Dž.Pirsas.

Džonatanas Koldas dirba laisvai samdomu siuntinių gabentoju. Tie siun-
tiniai būna įslaptinti ir pavojingi. Kartą jis gauna ypač svarbų užsakymą - 
nugabenti slaptą krovinį iš Prancūzijos į Vokietiją. Pradėjęs vykdyti užduotį 
Koldas pamato, kad jam patikėtasis krovinys labai domina nusikaltėlius. 
Koldas užpuolamas žudikų, bet sugeba išlikti gyvas ir išsaugoti krovinį.

rekomenduoja

LNK
22.10

„NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENA“
Fantastinis trileris. JAV. 1996.
Režisierius R.Emerichas.
Vaidina V.Smitas, B.Pulmanas, 
Dž.Goldblumas.

Liepos 2-ąją viso pasaulio ryšių 
sistemose kyla sumaištis dėl keistų 
trukdžių Žemės atmosferoje. JAV 
kariuomenė išsiaiškina, kad mūsų 
planetos link artėja milžiniškas ne-
atpažįstamas skraidantis objektas. 
Jau po dienos ateiviai nušluoja 
nuo Žemės paviršiaus Niujorką, 
Los Andželą ir Vašingtoną...

 „KARO VILKAI. 
LIKVIDATORIAI III“
Veiksmo serialas. Didžioji 
Britanija. 2012.
Režisieriai E.Harisas, E.Paik.
Vaidina S.Stepltonas, 
F.Vinčesteris, A.Miling.

Britų specialiųjų pajėgų karininkas 
Maiklas ir buvęs garsiojo JAV kovinio 
būrio „Delta“ karys Damjenas privalo 
sunaikinti vieną žiauriausių pasauly-
je teroristų. Latifas planuoja išpuolį, 
kuris gali pakeisti žmonijos istoriją. 
Vaikinų laukia ne tik sunki užduotis, 
bet ir pramuštgalviški nuotykiai.

 „PASVEIKINK MIRTĮ  
KITĄ DIENĄ“
nuotykių Filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2002.
Režisierius L.Tamahoris.
Vaidina P.Brosnanas, H.Beri, 
T.Stivensas.

Istorija prasideda įspūdingomis 
lenktynėmis neutralioje zonoje 
tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Veiks-
mas tęsiasi Honkonge, Kuboje ir 
Londone, kur Bondas sutinka dvi 
damas. 

TV6
21.30

BTV
23.40

TV3
22.30

 TV8
7.30 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.20 Senoji ani-
macija. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Se-
noji animacija. 10.55 Romantinė drama „Keturi 
metų laikai. Ruduo“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Kerštas“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 
„Pamiršk mane“ (N-7). 21.00 Komedija „Jei tai 
būtų tiesa“ (N-7). 22.50 „Kerštas“ (N-7). 23.45 
Pasikeisk! (N-7). 

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Ži-
nios. 10.40 Valanda su Rūta. 11.55, 14.10 Yra 
kaip yra (N-7). 13.05, 16.20 KK2 (N-7). 13.40, 
15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 Alchemija. 
Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
5.55, 20.35, 23.15 Lietuvos laikas. 6.05, 24.00 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 21.05 „Vy-
riausioji dukra“. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.25 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 23.25 „Vakaras su Urgan-
tu“. 0.35 Vakaro naujienos. 0.50 „Paskutinis 
Grigorijaus Gorino pokštas“. 1.40 „Aukštis“. 
3.10 „Jei gali, atleisk...“ 5.20 Muzika. 

 REN
 7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
8.00 Kviestinė vakarienė. 8.55 „Antgamtinis. 
Atpildas“. 10.40 „Reporterio istorijos“. 11.10 
Žiūrėti visiems! 12.05 „Kariai 3“. 13.00 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.25 „Lai-
mingi per prievartą“. 14.25 „Senovės gražuolių 
paslaptys“. 15.20 Žiūrėti visiems! 16.20 Kokie 
žmonės! 17.15 Šeimos dramos. 18.15 Neme-
luok man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Labiausiai šo-
kiruojančios hipotezės“: „Eksperimentas Žemė“. 
22.25 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“: 
„Povandeninės pabaisos“. 23.25 „Reporterio 
istorijos“. 23.50 „Kariai 3“. 0.35 Žiūrėti visiems! 

 11.55  Specialus tyrimas 1.15  „Dirbtinis 
  intelektas“

 0.05  „Visa menanti“



laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  1 2 51

6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
8.55 „Komisaras Aleksas“ 

(N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Drama „Vienos 

nakties nuotykis“ 
(N-14).

23.40 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai III“ 
(N-14).

0.40 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.40 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Patriotai (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
11.00 „Air America“ (1) 

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

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

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.15 Pakartotiniai 

savivaldybių rinkimai 
2015. Šilutė.

18.00, 22.30 
Reporteris. Orai.

18.35 Pakartotiniai savival-
dybių rinkimai 2015. 
Šilutė (tęsinys).

19.25 „Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija (N-7).
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-7).
24.00 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
1.00, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).

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

„Kristijonas“. 1987 m.
14.50 LRT Kultūros akade-

mija. Ilja Laursas. 
15.35 Kultūra. Bronius 

Kutavičius.
15.55 ...formatas. Poetė 

Dalia Teišerskytė.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Trembita.
18.45 Groja Petras 

Geniušas.
19.30 Prisiminkime. Dainuoja 

Adolfas Jarulis.
19.40 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius (k.).
22.30 Elito kinas. „Tirano-

zauras“. Didžioji 
Britanija. (originalo k., 
subtitruota, N-14).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „iKarli“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.35 „Mano 

gyvenimo  
šviesa“.

17.40 „Ugnis ir Ledas“ 
(N-7).

20.00 „Karadajus“ 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. 
„Ikaras“  
(N-14).

22.45 „Mentalistas“ 
(N-7).

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

0.40 „Dūmas“ 
(N-14).

5.00 Europos 
žaidynės  
2015.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų 
vaizdeliai.

10.00 Europos 
žaidynės 2015. 
Numatomos  
rungtys -  
stalo tenisas,  
graikų-romėnų 
imtynės,  
gimnastika,  
paplūdimio  
tinklinis.  
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Fantastinis 
trileris 
„Nepriklausomybės 
diena“  
(N-7).

0.25 Drama 
„Treneris Karteris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Mergina iš 

Amerikos“.
14.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

15.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.30 „Princesė 
ir vargšas“.

17.20 „Tėvai 
už borto“.

18.00 „Kontinentų 
kelionė“.

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“.

21.00 „Baimė mylėti“ 
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

0.35 „Departamentas“ 
(N-7).

TV PROGRAMAbirželio 17 d.

 NTV Mir
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 11.25 Gaminame su A.Ziminu. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 Viskas bus 
gerai! 15.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 16.20 
Technikos stebuklai. 17.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Ins-
pektorius Kuperis 2“. 21.40 „Mentų karai 7“. 23.40 
„Dienos anatomija“. 0.20 Nešvarus darbas. 2.15 
Kalbame ir rodome. 3.15 „Eigulys“.

 TV PoloNia
8.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 8.10 Apie kiaulienos 
mėsą. 8.25 „Septynios pasaulio šalys“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Baobabas, arba Žalia man“. 13.30, 8.50, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Gyvenimas 
prie užliejamos pievos“. 14.50, 21.50, 5.20 Miuzi-
klas „Valstiečiai“. 16.20 Gyvenimo menas. 16.40 
Apie kiaulienos mėsą. 16.50 Reportažas. 17.05 
Laukiamoji salė. 18.20, 23.40, 4.35 Polonija užsie-
nyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 XX a.sensacijos. 
19.25 Ir gauruoti, ir margi. 19.35 Kodėl? Kam? 
Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 23.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“.

 TV1000
8.00 „Mažosios moterys“. 10.00 „Didieji lūkes-
čiai“. 12.05 „Mirties įrankiai: Kaulų miestas“. 
14.15 „Divergentė“. 16.30 „Mažosios moterys“. 
18.30 „Pamišęs dėl tavęs“. 20.00 „Domas He-
mingvėjus“. 21.50 „Kelionė į Žemės centrą“. 
23.30 „Džeinė Eir“. 1.40 „Nekaltybės amžius“. 

 DiscoVery 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 
Karai dėl bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai paga-
minta? 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos sta-
tybos. 10.55 Išgyventi. 11.50, 24.00, 5.20 Aukso 
karštligė. 12.40, 19.05 Apgavikai. 13.35 Retro 
automobiliai. 14.30 Kelias į pelną. 15.25 Kaip tai 
veikia? 21.00, 2.50 Namai medžiuose. 22.00, 3.40 
Akvariumų verslas. 23.00, 4.30 Medienos karaliai.

 TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Pilių paslaptys. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00, 
24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Statyba 
Aliaskoje. 22.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Slaptas augintinių gyvenimas. 8.15, 15.35 
Gyvenimas laisvėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdy-
tojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.00 
Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 17.25, 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Nakties priedango-
je. 13.45 Žmogus ir liūtai. 16.30 Gyvačių gelbė-
tojas. 18.20, 0.45, 3.25 Iškviečiamas tramdytojas. 
21.05 Afrikos tankmėje. 22.00 Šunų gelbėjimas. 
22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 Rusijos 
„Premier League“. Zenit - čempionų titulo link. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklen-
do „Warriors“. Finalas. 6 susitikimas. 2015-06-17. 
10.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
2015-06-16. 12.15 Futbolo dieva. 13.15 Rusijos 
„Premier league“. „Arsenal“ - CSKA. 2015-03-21. 
15.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfina-
lis. 2015-06-12. 16.45 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.10 Rusijos „Premier League“. Zenit - 
čempionų titulo link. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 
Finalas. 6 susitikimas. 2015-06-17. 22.00 Tiesio-
ginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. 23.50 „Sportinio pokerio Premier lyga II“. 
0.50 KOK World series. Bušido kovos.

 ViasaT sPorT BalTic
6.00 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Šve-
dija - Lietuva. 7.40 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Rusija - Latvija. 9.20 Anglijos Premier 
lygos 2014/2015 m. sezono įvarčiai. 10.20 Anglijos 
Premier lygos 2014/2015 m. sezono apžvalga. 
12.20 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Serbija - Kroatija. 14.00 Rankinis. Europos čem-
pionato atranka. Latvija - Švedija. 15.30 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Slovėnija - Latvija. 
17.00 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 18.25 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
18.55 U21 Europos čempionatas. Čekija - Dani-
ja. Tiesioginė transliacija. 21.00 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 21.40 U21 Europos čempionatas. 
Vokietija - Serbija. Tiesioginė transliacija. 23.45 
U21 Europos čempionatas. Čekija - Danija. 1.35 
U21 Europos čempionatas. Vokietija - Serbija.

 eurosPorT
9.35 U20 pasaulio čempionatas. 12.30, 21.10 Futbo-
las. Moterys. Pasaulio čempionatas. 14.00 Tenisas. 
„ATP World Tour 500“. 19.00, 21.00 Trečiadienio 
sporto įvykių apžvalga. 19.05 Raitelių klubo žurnalas. 
19.10 Golfas. „US PGA Tour“. 20.10 „European 
Tour“. 20.40 Golfo klubas. 20.45 Jachtų klubas. 
20.50 Mėnesio sportininkai. 22.30 Futbolo apžvalga. 
22.45 Futbolas. Moterys. Pasaulio čempionatas. 

 22.30  „Tirano zauras“ 17.15   Pakartotiniai 
savivaldybių rinkimai 2015

 18.25   „Mentalistas“  15.30  „Princesė ir 
  vargšas“

 21.00   „Naša Raša“ 14.40   Keksiukų karai
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 7.55  „Policija ir Ko“  20.25  „Froido metodas“  24.00  Naktinis ekspresas 12.45  „Parduotas futbolas.
 Seppas Blatteris ir FIFA galia“

 1.10  „Alkatrazas“ 21.30  TV3 vakaro žinios

 TV8
7.40 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.35 „Rutos 
Rendel detektyvai“ (N-7). 9.40 „Mano mažasis 
ponis“. 10.10 Senoji animacija. 10.55 Komedija 
„Jei tai būtų tiesa“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Kerštas“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 
„Pamiršk mane“ (N-7). 21.00 Romantinė ko-
medija „Kalnų trobelė“ (N-7). 22.50 „Kerštas“ 
(N-7). 23.45 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Ži-
nios. 10.40 Statyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 
11.30 Autopilotas. 11.55 Yra kaip yra (N-7). 
13.05 Pagalbos skambutis (N-7). 13.40, 15.20, 
21.00 Dviračio šou. 14.10 24 valandos (N-7). 
15.50 Mes pačios. 16.20 Nuo... Iki. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
5.55 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 
6.05 „EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00 Naujienos. 
6.40 Geriausios atostogos su PBK!: „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20 
„Vyriausioji dukra“. 13.40 Kartu su visais. 14.35 
Vyriška/Moteriška. 15.00, 17.00 Naujienos (su sub-
titrais). 15.20 Vyriška/Moteriška. Tęsinys. 15.55, 
4.05 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Vyriausioji dukra“. 23.10 Lietuvos laikas. Orų 
prognozė (lietuvių k.). 23.25 „Vakaras su Urgantu“. 
23.55 „EURONEWS“. 0.30 Vakaro naujienos. 0.45 
„Prieš naktį“. 1.30 „Surasti ir nukenksminti“. 

 REn
8.05 Kviestinė vakarienė. 9.00 „Labiausiai šoki-
ruojančios hipotezės“: Eksperimentas Žemė“. 9.55 
„Labiausiai šokiruojančios hipotezės“: Povandeni-
nės pabaisos“. 10.50 „Reporterio istorijos“. 11.15 
Žiūrėti visiems! 12.05 „Kariai 3“. 13.00 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.25 „Išgijimas mir-
timi“. 14.25 „Senovės gražuolių paslaptys“. 15.20 
Žiūrėti visiems! 16.10 Kokie žmonės! 17.10 Šeimos 
dramos. 18.10 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 19.25 
Nemeluok man! 20.20 Kviestinė vakarienė. 21.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 22.15 „Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės“: Atgal į ateitį“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ su 
A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 Valgome 
namie! 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Viskas 
bus gerai! 15.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 16.20 
Važiuosime, pavalgysime! 17.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Inspek-
torius Kuperis 2“. 21.40 „Mentų karai 7“. 23.40 „Die-
nos anatomija“. 0.20 Nešvarus darbas. 2.15 Kalbame 
ir rodome. 3.15 „Eigulys“. 4.15 Sodininkų atsakas.  

 TV PolonIa
7.05 Myliu kiną. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 
„Dvigubai prakeikti“. 8.25 „Sagalio paslaptis“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.10 „Laukinė Lenkija“. 
12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 
1.55, 4.45 „Baobabas, arba Žalia man“. 13.30, 
18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 15.35 „Vilnoteka“. 15.55 „Elžbieta Čyževska 
- atitolimo skalė“. 16.55 Apie kiaulienos mėsą. 
17.05 Myliu kiną. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 XX 
a.sensacijos. 19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.55, 3.45 „Akvariumas, arba Šnipo vienatvė“.  

 TV1000
7.30 „Nekaltybės amžius“. 9.50 „Bėgiai ir ryšiai“. 
11.40 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 13.40 „Nekal-
tybės amžius“. 16.00 „Kelionė į Žemės centrą“. 17.30 
„Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 20.00 „Dvi 
motinos“. 21.50 „Į stebuklą“. 23.45 „Kaip prarasti 
draugus ir atstumti žmones“. 1.40 „Bėgiai ir ryšiai“.

 DIscoVERy 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 
10.55 Išgyventi. 11.50 Aukso karštligė. 12.40, 19.05 
Apgavikai. 13.35 Diletantas prieš ekspertą. 14.30 
Ateitis. 15.25 Milžiniški laivai. 16.20 Milžiniški 
lėktuvai. 17.15 Miestas išvirkščiai. 21.00, 2.50 
Ekstremalūs kolekcininkai. 22.00, 3.40 Relikvijų 
medžiotojai. 23.00, 4.30 Brangenybės iš podėlio.

 TRaVEl
9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00, 22.00 Pilių 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 14.00 Turto 
gelbėtojai. 15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo 
būsto paieška. 21.00 Muziejų paslaptys. 

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

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
13.00  „Madagaskaro 

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

Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

laimė“ (N-7).
20.00 Aplink pasaulį 

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

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

būrys“ (N-14).
0.50 TV serialas „Dirbtinis 

intelektas“ (N-14).
1.40 TV serialas „Spe-

cialioji jūrų policijos 
tarnyba“ (N-14).

2.30 TV serialas 
„Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.10 „Džonis Testas“.
13.40 „Ančiukai 

Duoniukai“.
14.05 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Ne šio pasaulio 
žmogus“.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Tėveliai“.

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Sučiupus nužudyti“ 
(N-14).

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

1.10 TV serialas 
„Alkatrazas“  
(1) (N-7).

2.05 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.35 Programos pabaiga.
2.40 Lietuva Tavo delne.

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

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

(N-7).
11.55 Gyvenimas.
12.45 „Parduotas futbolas. 

Seppas Blatteris ir 
FIFA galia“.

13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.

14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
18.15 Šiandien.
18.40 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinė drama 

„Trečiojo reicho  
žlugimas“ (N-14).

23.10 Vakaro žinios. 
23.30 TV serialas „Imperija“. 

1, 2 s. (N-7).
1.00 TV serialas „Didysis 

Gregas 4“ (N-7).

6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
8.55 „Komisaras Aleksas“ 

(N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Misija 
„Pelėdos“.

23.20 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai III“ 
(N-14).

0.20 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.15 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
7.50 Sąmokslo teorija 

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

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

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.15 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Šilutė.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Šilutė (tęsinys).

19.25, 24.00 
„Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

22.30 Reporteris.
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

(N-7).
1.00, 3.00, 4.55 

Reporteris.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 ARTi. Oda.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.15 Kamerinės muzi-

kos koncertas 
„Romantinės muzi-
kos pakerėti“.

15.40 „Lino giesmė“.
15.55 ...formatas. Poetas

Rimvydas Stankevičius.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 Martinas Solveigas 

festivalyje „LaVieilles 
Charrues“.

19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 „Dviese sūpuoklėse“.
23.50 J.Grušo „Barbora Rad-

vilaitė“ (fragmentas).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje.
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birželio 18 d.

 15.25  „Mėlynasis tigras“ 10.00  Europos 
   žaidynės 2015

 17.40   „Ugnis ir Ledas“

6.25 „Uždrausta 
meilė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „iKarli“.
10.00 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Keršto karuselė“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė 
Rizoli“  
(N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ 
(N-14).

5.00 Europos 
žaidynės  
2015.

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Europos 

žaidynės  
2015.  
Numatomos  
rungtys -  
dviračių  
lenktynės,  
gimnastika,  
paplūdimio  
tinklinis.  
Tiesioginė  
transliacija  
iš Baku.

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Veiksmo f. 
„Kinų  
zodiakas“  
(N-7).

23.55 Veiksmo trileris 
„Devyni  
gyvenimai“  
(N-14).

1.45 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

10.00 „Kontinentų 
kelionė“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tekėk 

už manęs!“
13.55 „Niagaros 

magija“  
(N-7).

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

15.25 „Mėlynasis 
tigras“.

17.00 „Pavojingoji 
Afrika“.

18.00 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Šalčio 

gniaužtuose“.
21.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Baimė mylėti“ 

(N-7).

„KIETASIS BŪRYS“
Trileris. JAV. 2006.
Režisierius Š.Letičas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, R.Adotis, V.A.Foks.

Filipas Sovažas - nepalaužiamas karo veteranas. Pastaruosius trejus me-
tus jis praleido kariaudamas Afganistane ir Irake, o grįžęs namo sulaukia 
pasiūlymo būti garsaus sunkiasvorio boksininko apsaugininku. Spor-
tininkas, dabar klestintis verslininkas, apsaugos ieško, nes jam nerimą 
kelia, kad iš kalėjimo paleidžiamas senas priešas.

rekomenduoja

„KINŲ ZODIAKAS“
Veiksmo filmas. Honkongas, 
Kinija. 2012.
Režisierius Dž.Čanas.
Vaidina Dž.Čanas, C.Šu, S.Jao.

Senam kolekcininkui nereikia nieko 
labiau nei dvylikos senovinių Zodia-
ko ženklų galvų skulptūrų, kurios 
anksčiau buvo Kinijos pasididžia-
vimas. O jas gauti ne taip paprasta, 
todėl senukas pasamdo vagį...

„MENTALISTAS“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2008.
Režisieriai M.Mičel, N.Barba.
Vaidina R.Tanis, O.Jeomenas, 
S.Beikeris.

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsul-
tantas, dėl ypatingo pastabumo 
sėkmingai atskleidžiantis sunkiau-
sius nusikaltimus. Tarp darbuotojų 
Džeinas garsėja praeitimi - kadaise 
jis buvo žinomas TV aiškiaregis. 

„SUČIUPUS NUŽUDYTI“
Veiksmo Trileris. JAV. 2010.
Režisierius K.Voksmanas.
Vaidina E.Robertsas, S.Ostinas, 
E.Alerap.

JAV pasienio patrulių agentas Dži-
mas išgyvena skaudžias skyrybas su 
žmona, todėl dar vieno praradimo 
- savo dukters - jis tikrai neatleis. Kai 
nusikaltėliai paauglę pagrobia, pa-
grindiniam herojui užverda kraujas.

TV6
21.30

LNK
22.10

TV1
0.05

 ANIMAL PLANET
7.25 Slaptas augintinių gyvenimas. 8.15, 15.35 
Afrikos tankmėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdyto-
jai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.00 
Slaptas augintinių gyvenimas. 11.55, 17.25, 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Gyvačių gelbėto-
jas. 13.45 Iškviečiamas tramdytojas. 16.30 Rykliai 
puola. 18.20, 0.45, 3.25 Zoltanas - gaujos vadas. 
21.05, 2.35, 5.49 Savanos karalienės. 22.00 Zolta-
nas - gaujos vadas. 22.55 Rykliai. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 8.00 Pirmyn 
į praeitį. Lengendų dvikova. Kauno „Žalgiris“ - 
Maskvos CSKA. 2012 m. 10.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. 2015-06-17. 12.15 Rusijos „Premier 
League“. Zenit - čempionų titulo link. 13.00 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo 
„Warriors“. Finalas. 6 susitikimas. 2015-06-17. 
15.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
2015-06-16. 17.00 KOK World series. Bušido kovos. 
19.10 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. Prem-
jera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
20.00, 21.10 Pirmyn į praeitį. Lengendų dvikova. 
Kauno „Žalgiris“ - Maskvos CSKA. 2012 m. 22.00 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 24.00 KOK World series. Bušido kovos.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.30 Futbolas. U21 
Europos čempionatas. Čekija - Danija. 11.20 
Futbolas. U21 Europos čempionatas. Vokietija 
- Serbija. 13.10 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Slovėnija - Latvija. 14.45 Futbo-
las. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - „Sevilla“. 
16.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Niu-
jorkas. 18.55, 21.25 Krepšinis. Europos mote-
rų čempionatas. Tiesioginė transliacija. 20.55 
Golfas. PGA turo apžvalga. 23.20 Futbolas. 
U21 Europos čempionatas. Anglija - Portuga-
lija. 1.10 Futbolas. U21 Europos čempionatas. 
Italija - Švedija. 3.00 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. 5.25 Lengvoji atletika. Deimanti-
nė lyga. Niujorkas. 

 EUROSPORT
9.35 Motosportas. „World Series by Renault“. 
10.00, 21.00, 1.00 Futbolas. Moterys. Pasaulio 
čempionatas. 13.00 Tenisas. „ATP World Tour 
500“. 23.00 Kovinis sportas. 

TV3
22.30
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KINAS SU ŽVAIGŽDE

Dainininkas DeiviDas Norvilas (34) 
su sūnumi emiliu (5) save vadina ani-
macijos fanatikais. Peržiūrėję bene visus 
populiariausius filmukus, šį kartą jiedu 
pasirinko nuotykių animaciją „septintasis 
nykštukas“. Tiesa, Deivis prisipažįsta, kad 
besibaigiant seansui filmukas jam ėmė 
kelti nuobodulį, o štai sūnui jis neprailgo.

- Kaip vertinate matytą filmą?
- Man šiame kino seanse geriausias dalykas 

buvo kukurūzų spragėsiai. (Šypsosi.) Atvirai pasa-
kius, pats filmukas manęs nesužavėjo. Dažnai 
gelbsti profesionalus lietuvių įgarsinimas, bet šį 
kartą ir jis nuvylė. Tiesa, Emilis pažiūrėjo su ma-
lonumu. Jam labiausiai patiko dinozauras, nors tai 
toli gražu nebuvo pagrindinis veikėjas. Prisipažin-
siu - esu animacijos „fanas“, su vaikais apėjome 
visus filmukus, man patiko „Šrekas“, „Ratai“, daug 
kitų. Patinka ir tai, kaip lietuvių aktoriai įgarsina.

- Ko pamokė šis filmukas?
- Greičiausiai buvo moralas, bet, atvirai 

pasakius, nelabai įdėmiai sekiau.

- Už ką galėtumėte pagirti šio filmu-
ko kūrėjus?

- Man pasidarė smalsu, kokią animaciją jie 
buvo sukūrę prieš tai. Gal tai jų debiutas? Jei 
taip, gal ir vertinti reikėtų atlaidžiau. Gal be 
reikalo taip sukritikavau.

- O patys personažai, kaip jie nupai-
šyti - ar paliko įspūdį?

- Gražiai nupaišyti. Be to, buvo graži ir įdo-
mi muzika. Garso takelis tikrai nerėžė ausies. 
Gal šį kartą nelabai pavyko su lietuvišku įgar-
sinimu, nes kai kuriose vietose jis net erzino.

- Dažnai laisvalaikio pramogai renka-
tės kino teatrą?

- Dažniausiai į kiną einame su vaikais ir 
žiūrime animaciją.

- O jei einate pats, kokius filmus renkatės?
- Labai norėjau pažiūrėti operą kine, bet 

niekaip nerandu tam laiko. Niekada nesu bu-
vęs, atrodo lyg ir keista, bet gal reikėtų paban-
dyti. Visada stengiuosi palaikyti lietuvių kiną. 
Esu didelis jo gerbėjas. Džiaugiuosi, kad nors 
esame tokia maža šalis, turime tokias galimy-
bes, o padarome tikrai neprastus filmus.

minusai

Gražiai nupiešta

Įdomi muzika

Drakono personažas

Silpnas siužetas

Lietuvių įgarsinimas

Nykštukų personažai

Deivis - į kiną 
su sūnumi

n Žanras: animacija
n Režisierius: Boris Aljinovic, 

Harald Siepermann
n Įgarsino: Giedrius Savickas, 

Evelina Kauklienė, Rolandas Boravskis, 

Julius Žalakevičius, Dalius Skamarakas, 

Arvydas Dapšys ir kiti

„septintasis nykštukas“

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 
3D, N-13) - 12-18 d. 10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 
N-13) - 12-18 d. 11.10, 14, 14.50, 17.35, 20.20 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 11.20, 13.50, 16.50, 19.20, 21.50 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 12-18 d. 12.30, 16.20, 18.50, 21.10 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 12.50, 15.20, 18.10, 20.50 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
12-18 d. 10.50, 13.10, 15.40, 18.20 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
12-18 d. 10.20, 13.20, 15.30 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 15.10, 18, 20.40 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
12-18 d. 12.40 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“
(trileris, JAV, N-16) - 12-18 d. 17.50, 20.30 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
12-18 d. 10.40 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 12-18 d. 11 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 
12-18 d. 21 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 10.30 val. (vasaros seansas vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 12-18 d. 12.30, 15.15, 18.40, 21.35 val.

„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
12-18 d. 11, 14, 17, 20 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 12-18 d. 11.20, 
13.50, 16.20, 19, 21.40 val.
„KP: Feniksas“ (drama, Vokietija, N-13) - 
17 d. 19 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 12-18 d. 14.10, 16.30, 18.50, 21.25 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
12-18 d. 13, 15.45, 18.25, 21.15 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 15.50, 18.40, 21.20 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 12-18 d. 15.30, 18.10, 21.05 val.  
(17 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 11, 13.20 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 12-18 d. 11.30, 13.40 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 18.20, 21.10 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
12-18 d. 15.40 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, N-13) 
- 12-18 d. 14.50, 20.50, 21.30 val. (17 d. 20.50 val. sean-
sas nevyks; 21.30 val. seansas vyks 17 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
12-18 d. 11.40 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
12-18 d. 11.20, 18 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 12-18 d. 13.20 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 11 val.  
(vasaros seansas vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Žiemos miegas“ (drama, Turkija, Prancūzija,
Vokietija) - 12 d. 15.20 val. 13 d. 20 val.
„Bastūnė“ (drama, Prancūzija) - 12 d. 19 val.
15 d. 18.40 val. 18 d. 21 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, 
Vokietija, Prancūzija) - 12 d. 21 val.  
17 d. 21 val. 18 d. 16.40 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 
13 d. 16.10 val.
„Agnesės paplūdimiai“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 13 d. 18 val. 17 d. 18.30 val.
„Kleo nuo 5 iki 7“ (drama, Prancūzija) - 
14 d. 17 val. 16 d. 19 val.
„lulu“ (komedija, Prancūzija) - 14 d. 19 val.
„lošėjas“ (drama, Lietuva) - 14 d. 21.30 val. 
16 d. 17 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“ 
(drama, Norvegija, Airija, Švedija) -  
15 d. 16.30 val. 16 d. 21 val.

Atšlepsėjus atostogų metui Mumiai nu-
sprendžia apsilankyti prabanga tviskančioje 
ir įvairiausiais malonumais viliojančioje žy-
drojoje pakrantėje. Kelionėje išgyvenę pavo-
jingą audrą ir net patekę į negyvenamą salą, 
nuotykių ieškotojai pagaliau pasiekia savo 
tikslą. Atrodytų, laikas pailsėti, bet saugiame 
savo namelyje įpratę gyventi Troliai Mumiai 
susiduria su keisčiausiomis kurorto taisyklė-

mis ir patiria aibę linksmų nesusipratimų. Juk 
Mumiai nė nenutuokia, kad vonia tai ne ba-
seinas, o už viešbutį bei drabužius reikia mo-
kėti. Ir žinoma, jie tikrai nemoka tinkamai 
valgyti visų tų keistų prancūziškų patiekalų.

Maža to, pirmą kartą gyvenime Mumių šei-
mos vienybė atsiduria pavojuje. Apakinta tur-
tingo gražuolio dėmesio Freken Snork užsima-
no tapti tikra dama ir vos neišvaro Muminuko 

iš proto. Mumis tėtis susidraugauja su turtingu 
aristokratu ir nusprendžia pasivadinti de Mumio 
vardu, o nuo visko pavargusi Mumė mama ima 
nekantriai laukti, kol likę šeimos nariai ateis į 
protą. Nors Rivjeros netikėtumai Troliams Mu-
miams gerokai susuka galvas, tačiau iš šios is-
torijos kiekvienas išmoksta, kad gyvenime nė-
ra nieko svarbesnio už šeimos vienybę.

„Forum Cinemas“ inf.

„Troliai Mumiai Rivjeroje“
„Moomins on the Riviera“

Premjera
Spalvingi dubliuotos lietuviškai animacijos „Troliai 
Mumiai Rivjeroje“ personažai savo nuoširdumu ir 

meilumu dar kartą pakerės žiūrovus
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo birželio 19 d.

n nuotykių animacija, Prancūzija, Suomija, 2015

n Režisierius: Xavier Picard, Hanna Hemile

n lietuviškai dubliavo: Simonas Storpirštis, 

Algis Dainavičius, Saulė Degutytė, Jurgis Damaše-

vičius, Judita Urnikytė, Sergėjus Ivanovas, Edita 

Zizaitė-Damaševičienė, Tomas Langvinis ir kiti

n Dubliažo režisierius: Vytautas Krikštaponis

n Dubliažo studija: „Garsų pasaulio įrašai“

n iMDB: 6,3/10
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KINAS

„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) -  
15 d. 20.50 val. 17 d. 16.30 val. 18 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 12-18 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
12-18 d. 12, 17.30, 20.15 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 17, 19.30, 22 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 16.30, 19, 21.45 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ 
(komedija, JAV, N-13) - 12-18 d. 16.15 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 12-18 d. 14.45, 17, 19.15, 21.30 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 16.45, 15, 19.15, 21.45 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
12-18 d. 14.15 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
12-18 d. 11.45 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ 
(trileris, JAV, 3D, N-16) - 12-18 d. 18.30, 21 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ 
(trileris, JAV, N-16) - 12-18 d. 14.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, 3D, V) -  
12, 14-17 d. 11.15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
12-18 d. 10.15, 12.15, 14.15 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ 
(trileris, JAV, N-13) -  
12-17 d. 11, 13.15 val. 18 d. 11, 13.30 val.

„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) -  
12-16, 18 d. 10, 12.45 val. 17 d. 10 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
12-16, 18 d. 10.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 13 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, 
N-13) - 17 d. 12 val.  
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Rikis“ (drama, Prancūzija) - 13 d. 14 val.
„Ekskursantė“ (drama, Lietuva) - 13 d. 15.30 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV) - 
13 d. 17.30 val.
„Lošėjas“ (drama, Lietuva, Latvija) - 13 d. 19.10 val.
„Nematomas frontas“ (dokumentinė 
biografinė drama, JAV, Švedija, Lietuva) -  
16 d. 17 val.
„Mona“ (mistinė drama, Islandija, Latvija) - 
16 d. 18.30 val.
„Vardas tamsoje“ (drama, Lietuva) - 
17 d. 17 val.
„Žigolo“ (komedija, JAV) - 17 d. 18.30 val.
„Tėve mūsų, kuris esi medyje“ (drama, 
Prancūzija, Australija) - 17 d. 20 val.
„Prie jūros“ (drama, Meksika) - 18 d. 17 val.
„Atostogos!“ (miuziklas, D.Britanija) - 18 d. 18.20 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 12-18 d. 10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.30, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 12-13 d.).

„Juros periodo pasaulis“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) -  
12-18 d. 11.10, 14, 14.40, 17.30, 20.20 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 13.10, 16.45, 19.10, 21.40, 23 val.  
(23 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 12-18 d. 11.20, 13.40, 16.10, 18.30,  
20.50, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 12.50, 15.30, 18.10, 21, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, 
JAV, 3D, N-16) - 12-18 d. 12.40, 18 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ 
(trileris, JAV, N-16) - 12-18 d. 15.20, 20.40 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
12-18 d. 21.20, 23.45 val.  
(23.45 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
12-18 d. 10.50, 12.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) -  
12-18 d. 10.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 10.40 val.
„Aukšta klasė 2“ 
(muzikinė komedija, JAV, N-13) - 12-18 d. 15.40 val.
„Rytojaus žemė“ 
(mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) -  
12-18 d. 18.20 val.
„Aukso žirgas“ (animacinis f., Lietuva,
 Latvija, Liuksemburgas, Danija, V) -  
12-18 d. 10.20 val. (vasaros seansas vaikams).

1993 m. kino ekranuose pasirodžius Sti-
veno Spilbergo „Juros periodo parkui“, pa-
saulis tiesiog pakvaišo dėl dinozaurų. 
Tiems laikams nematyti ir revoliuciniai 
specialieji efektai padarė perversmą kino 

pramonėje, o pats filmas vis dar įsitvirtinęs 
pelningiausių visų laikų kino juostų penkio-
liktuke.

Praėjus daugiau nei dviem dešimtme-
čiams, izoliuotoje ir itin gerai saugomoje 

Nublar saloje šalia Kosta Rikos veikia tu-
ristus iš viso pasaulio viliojantis „Juros pe-
riodo pasaulis“. Šiame pramogų parke žmo-
nės gali pasigrožėti prieš milijonus metų 
išnykusiais Žemės valdovais, iš nebūties 
sugrąžintais genetikų pastangomis. Deja, 
metams bėgant, susidomėjimas įspūdinguo-
ju reginiu mažėja. Pramogų parko savinin-
kai, ieškodami būdų, kaip sugrąžinti parko 
populiarumą, mokslininkams paveda už-
duotį sukurti naują dinozaurų rūšį.

Po ilgų bandymų genetikams pavyksta. 
Iš kelių skirtingų dinozaurų DNR sukuria-
ma nauja rūšis: Indominus Rex - didesnė, 
galingesnė ir nuožmesnė tiranozauro ver-
sija. Genų samplaika pagimdo ir vieną nau-
ją dinozaurams savybę: Indominus Rex žu-
do ne dėl alkio, o savo malonumui. Vieną 
dieną, parke viešint 20 000 žmonių, gene-
tikų kūrinys ištrūksta į laisvę...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 12 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Colin Trevorrow

n Vaidina: Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins, 

Bryce Dallas Howard, Jake Johnson ir kiti

DĖMESIO! Filmas bus rodomas ir 3D formatu. 

Būkite atidūs pasirinkdami seansą

n IMDB: 8,7/10

„Juros periodo pasaulis“
„Jurassic World“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

CINAMON
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Suomija, Prancūzija, V) -  
18 d. 18.15 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D) - 
12-18 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV) - 
12-18 d. 12.30, 19.30 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 13.15, 18, 21.55 val.  
(18 d. 18 val. seansas nevyks).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 12-18 d. 15.45, 20.10, 22.15 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
12-18 d. 15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, 3D, V) -  
12-18 d. 12 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
12-18 d. 10.45, 12.45, 14.45, 17.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 12-18 d. 11.15 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 14.15 val.

KlAIpėDA

FORUM CINEMAS
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 12-18 d. 11.30, 14.30, 17.40, 20.40, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 12-13 d.).

„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
12-18 d. 10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.30 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 10.50, 13.20, 16, 18.30, 21.15, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 12-18 d. 12.50, 15.10, 18, 20.20, 22.40 val. 
(22.40 val. seansas vyks 12-13 d.).
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 12.40, 15.30, 18.20, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 12-18 d. 17.30, 
20.10, 23 val. (23 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 12-18 d. 11.20, 13.30 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ 
(komedija, JAV, N-13) - 12-18 d. 15.40 val.
„pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ 
(trileris, JAV, 3D, N-16) - 12-18 d. 21 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 12-18 d. 10.20 val.
„Narsusis riteris“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, V) - 
 12-18 d. 10.30 val. (Vasaros seansas vaikams).

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 12-18 d. 10.50, 13, 16, 18.50, 21.40 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 12-18 d. 10.10, 14.50, 17.40 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 10.40, 13.10, 15.40, 18.20, 21 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 12-18 d. 13.30, 15.50, 18.10, 20.40 val.

„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 13.40, 19, 21.50 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
12-18 d. 16.20 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
12-18 d. 10.30, 12.40 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 12-18 d. 20.30 val.
„Smurfai 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 11 val. (vasaros seansas vaikams).

pANEvėžyS

FORUM CINEMAS BABIlONAS
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 12-18 d. 13.10, 18.45, 21.30 val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
12-18 d. 10.20, 16 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
12-18 d. 16.50, 21 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 12.50, 15.30 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
12-18 d. 19.20 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 12-18 d. 10.10, 
12.30, 14.40 val. (10.10 val. seansas vyks 12 d.).
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ 
(siaubo trileris, JAV, N-13) - 12-18 d. 21.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 13-18 d. 10.40 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 12-18 d. 18.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.10 val.  
(vasaros seansas vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Atrieda laukiamiausias vasaros atidary-
mo vakarėlis kartu su „Draugeliais“ kine! 
Šiuolaikinė amerikietiška svajonė - Holivu-
das, žinomumas, šlovė, merginos, pinigai 
ir niekad netylantys vakarėliai - aktoriaus 
Vinco ir jo ištikimųjų draugelių - Eriko, Vėž-
lio ir Dramos - kasdienybė. Tačiau turint 
daug, norisi dar daugiau.

Naujasis Holivudo studijos vadovas Aris 
Goldas turi šimto milijonų dolerių biudžetą 
ir idėją filmui. Jis kreipiasi į gerą savo drau-
gą Vincą, pasiūlydamas šiam pagrindinį vaid-
menį. Ario siaubui, Vincas užsimano filme 
ne tik vaidinti, bet ir pirmą kartą režisuoti, 
o atsakymo „ne“ šioje vietoje negali būti.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Draugeliai“
„Entourage“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo birželio 12 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Doug Ellin

n vaidina: Kevin Connolly, Adrian Grenier, 

Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Jeremy Piven ir kiti

n IMDB: 8,6/10
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Veidai

Birželio 23-24 dienomis Lietuvoje lanky-
sis jaunosios kartos JAV gitaristas, daini-
ninkas, kompozitorius ir tekstų autorius 
LukAs VinsLou-kingAs (Luke Winslow-
king). Jis yra gerai žinomas dėl savo profe-
sionalaus grojimo „slide“ gitara ir domėji-
mosi prieškario bliuzu bei tradiciniu džia-
zu. L.Vinslou-kingo muzika - tai eklektiš-
kas žanrų mišinys, aprėpiantis „delta folk“ 
muziką, klasikines kompozicijas, regtaimą 
ir rokenrolą, originalias dainas jis sugreti-
na su praėjusio amžiaus kūriniais.

L.Vinslou-Kingas muzikos kritikų yra va-
dinamas nauju svarbiu bliuzo ir folko pasaulio 
balsu, tituluojamas vintažinės Amerikos mu-
zikos karaliumi. Du jo albumus išleido gerai 
žinoma tradicinės Amerikos muzikos įrašų 
studija „Bloodshot Records“. 2013 m. įrašy-
tas „The Coming Tide“ įtvirtino gerą jo var-
dą ir atvėrė kelius pasirodyti didelėms JAV 

TeaTras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
17 d. 19 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. 
M.Barkauskas.
18 d. 19 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė 
(lietuvių k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val.; 13 d. 14 ir 18 val.;  
14 d. 14 ir 18 val. Prie pagrindinio LNDT įėjimo - 
Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
12 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Nutolę toliai“ (pagal 
P.Širvio poeziją). Rež. C.Graužinis („Cezario grupė“).
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! T.Bernhard 
„Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
14 d. 15 ir 19 val.; 16 d. 18.30 val. Erdvėje prie 
Didžiosios salės - Premjera! D.Charms „Jelizaveta Bam“. 
Rež. O.Koršunovas.
15, 16, 17, 18 d. 18 val. Prie pagrindinio LNDT 
įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
16 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
17 d. 18.30 val. - F.Dostojevskio „Pažemintieji ir 
nuskriaustieji“. Rež. Vytautas ir Velta Anužiai  
(Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras).
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
13 d. 12 ir 15 val.; 14 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė 
Makė“ (pagal L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
16 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. Rež. 
P.E.Landi.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

13 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
14 d. 12 val. - N.Indriūnaitės „Coliukė“ (pagal H.Ch.
Anderseno pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
15 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. Rež. 
O.Šapošnikov.
17 d. 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (ele-
ktrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
13 d. 19 val.; 14 d. 17 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. 
Rež. R.Kazlas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
12 d. 18 val. - E.Ionesko „Plikagalvė dainininkė“. 
Rež. S.Rubinovas.
18 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
16 d. 18 val. - „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
12, 13 d. 18.30 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė kome-
dija. Rež. ir choreogr. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.

ŽVEJŲ RŪMAi
13 d. 10 val. Didžiojoje salėje - Tarptautinis baleto 
festivalis-konkursas „Coda 2015“.
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Gavran „Poros“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). Rež. 
J.Vaitkus.
13 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Kaštonė“ (pagal 
A.Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A.Lebeliūnas.

KiTi MiEsTAi

„Domino“ teatro gastrolės
17 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre - J.Isler „Bus 
sunku“. Rež. A.Večerskis.
17 d. 19 val. Druskininkų „Eglės“ sanatorijoje - 
A.Saramonowicz „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 18 val. Šilutės kultūros centre - Premjera! Kvartet-i 
„Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. 
O.Šapošnikov.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
12 d. 19 val. - Merūnas Vitulskis „Galiu papasakoti...“ 
O.Taškinaitė (akompaniatorė).
14 d. 19 val. - Chorų „Ąžuoliukas“ ir „Cantores 
minores“ koncertas. Dirigentas: H.Norjanen (Suomija). 
Koncertmeisteris: M.Malmgren. Įėjimas - nemokamas.
16 d. 19 val. - „Muzikinis šeimų dialogas“. Atlikėjai: 
J.Zoon (fleita), I.Chuat (violončelė), ansamblis „Regnum 
Musicale“: V.M.Daunytė (fleita), J.Daunytė (arfa), K.U.Daunytė 
(smuikas), E.Daunytė (violončelė), J.Punytė (fortepijonas).
17 d. 19 val. - „Una palabra“. Ona Kolobovaitė (vokalas), 
Aurelijus Globys (gitara).
18 d. 19 val. - SOS vaikų kaimų Lietuvoje 20-mečio 
minėjimas. Atlikėjai Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

Švęsk Jonines su vintažinės Amerikos muzikos karaliumi

Luko Vinslou-Kingo (Luke Winslow-King) muzika 
vadinama nauja vintažine Amerikos kultūra

Organizatorių nuotr.
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Veidai

Birželio 23-24 dienomis Lietuvoje lanky-
sis jaunosios kartos JAV gitaristas, daini-
ninkas, kompozitorius ir tekstų autorius 
LukAs VinsLou-kingAs (Luke Winslow-
king). Jis yra gerai žinomas dėl savo profe-
sionalaus grojimo „slide“ gitara ir domėji-
mosi prieškario bliuzu bei tradiciniu džia-
zu. L.Vinslou-kingo muzika - tai eklektiš-
kas žanrų mišinys, aprėpiantis „delta folk“ 
muziką, klasikines kompozicijas, regtaimą 
ir rokenrolą, originalias dainas jis sugreti-
na su praėjusio amžiaus kūriniais.

L.Vinslou-Kingas muzikos kritikų yra va-
dinamas nauju svarbiu bliuzo ir folko pasaulio 
balsu, tituluojamas vintažinės Amerikos mu-
zikos karaliumi. Du jo albumus išleido gerai 
žinoma tradicinės Amerikos muzikos įrašų 
studija „Bloodshot Records“. 2013 m. įrašy-
tas „The Coming Tide“ įtvirtino gerą jo var-
dą ir atvėrė kelius pasirodyti didelėms JAV 

TeaTras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
17 d. 19 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. 
M.Barkauskas.
18 d. 19 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė 
(lietuvių k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val.; 13 d. 14 ir 18 val.;  
14 d. 14 ir 18 val. Prie pagrindinio LNDT įėjimo - 
Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
12 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Nutolę toliai“ (pagal 
P.Širvio poeziją). Rež. C.Graužinis („Cezario grupė“).
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! T.Bernhard 
„Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
14 d. 15 ir 19 val.; 16 d. 18.30 val. Erdvėje prie 
Didžiosios salės - Premjera! D.Charms „Jelizaveta Bam“. 
Rež. O.Koršunovas.
15, 16, 17, 18 d. 18 val. Prie pagrindinio LNDT 
įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
16 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
17 d. 18.30 val. - F.Dostojevskio „Pažemintieji ir 
nuskriaustieji“. Rež. Vytautas ir Velta Anužiai  
(Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras).
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
13 d. 12 ir 15 val.; 14 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė 
Makė“ (pagal L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
16 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. Rež. 
P.E.Landi.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

13 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
14 d. 12 val. - N.Indriūnaitės „Coliukė“ (pagal H.Ch.
Anderseno pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
15 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. Rež. 
O.Šapošnikov.
17 d. 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (ele-
ktrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
13 d. 19 val.; 14 d. 17 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. 
Rež. R.Kazlas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
12 d. 18 val. - E.Ionesko „Plikagalvė dainininkė“. 
Rež. S.Rubinovas.
18 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
16 d. 18 val. - „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
12, 13 d. 18.30 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė kome-
dija. Rež. ir choreogr. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.

ŽVEJŲ RŪMAi
13 d. 10 val. Didžiojoje salėje - Tarptautinis baleto 
festivalis-konkursas „Coda 2015“.
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Gavran „Poros“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
12 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). Rež. 
J.Vaitkus.
13 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Kaštonė“ (pagal 
A.Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A.Lebeliūnas.

KiTi MiEsTAi

„Domino“ teatro gastrolės
17 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre - J.Isler „Bus 
sunku“. Rež. A.Večerskis.
17 d. 19 val. Druskininkų „Eglės“ sanatorijoje - 
A.Saramonowicz „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 18 val. Šilutės kultūros centre - Premjera! Kvartet-i 
„Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. 
O.Šapošnikov.

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
12 d. 19 val. - Merūnas Vitulskis „Galiu papasakoti...“ 
O.Taškinaitė (akompaniatorė).
14 d. 19 val. - Chorų „Ąžuoliukas“ ir „Cantores 
minores“ koncertas. Dirigentas: H.Norjanen (Suomija). 
Koncertmeisteris: M.Malmgren. Įėjimas - nemokamas.
16 d. 19 val. - „Muzikinis šeimų dialogas“. Atlikėjai: 
J.Zoon (fleita), I.Chuat (violončelė), ansamblis „Regnum 
Musicale“: V.M.Daunytė (fleita), J.Daunytė (arfa), K.U.Daunytė 
(smuikas), E.Daunytė (violončelė), J.Punytė (fortepijonas).
17 d. 19 val. - „Una palabra“. Ona Kolobovaitė (vokalas), 
Aurelijus Globys (gitara).
18 d. 19 val. - SOS vaikų kaimų Lietuvoje 20-mečio 
minėjimas. Atlikėjai Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

Švęsk Jonines su vintažinės Amerikos muzikos karaliumi

Luko Vinslou-Kingo (Luke Winslow-King) muzika 
vadinama nauja vintažine Amerikos kultūra

Organizatorių nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

VU BOTANIKOS SODAS
14 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalyje - „Džiazo istori-
jos“. N.Malūnavičiūtė (vokalas, fleita), V.Labutis (saksofonas), 
L.Bėkša (klavišiniai), E.Kanevičius (bosas), D.Rudis (mušamieji).

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
13 d. 16 val. - „Žavingoji gitara“. Solistas S.Krinicinas 
(gitara), styginių kvartetas „Adora“, S.Tankevičius 
(smuikas), A.Birvydaitė (smuikas), J.Juozapaitis (altas), 
I.Pikalavičiūtė (violončelė).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
12 d. 18 val. - Pažaislio muzikos festivalis. Kauno miesto 
simfoninis orkestras. Vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), 
vadovas A.Treikauskas. Solistai: A.Grigorian (sopranas), 
G.Grigoryan (tenoras, Armėnija). Dir. J.Domarkas.

PAŽAISLIO VIENUOLYNAS
14 d. 17 val. - Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Gabriel 
Faure - Requiem. Kauno valstybinis choras (meno vad. ir 
vyr. dir. P.Bingelis). Solistai: A.Krikščiūnaitė (sopranas), 
L.Mikalauskas (bosas), B.Andriuškevičienė (vargonai).

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
12 d. 18 val. - „Pietietiškas temperamentas“. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Dir. 
M.Kuhn (Šveicarija). Solistas Zoran Dukič (gitara, Kroatija).

ŽVEJŲ RŪMAI
14 d. 16 val. Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio 
koplyčioje - Gedulo ir Vilties dienai koncertas „Išėjusiems 
be sugrįžimo“. Dalyvauja I.Gaidamavičiūtė-Barkauskė 
(sopranas), G.Gaidamavičius (vargonai), skaitovė 
D.Kancelerytė.

PALANgA

KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“
13 d. 20 val. - Ona Kolobovaitė (vokalas), Aurelijus 
Globys (gitara).

KLUBAS „VANDENIS“
12 d. 21 val. - Grupė „Saulės kliošas“. G.Sičiūnaitė (solistė).

KITI MIESTAI

13 d. 17 val. Birštono kultūros centro salėje - Miesto 
šventei skirtas koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistė Viktorija Miškūnaitė (sopranas). Dir. 
M.Barkauskas.
14 d. 17 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos cen-
tro salėje - Miesto šventei skirtas koncertas. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: R.Šilinskaitė 
(sopranas), A.Raulinavičius (tenoras). Dir. J.Domarkas.
16 d. 18 val. Rietavo r. savivaldybės kultūros centre - 
Martynas Levickis (akordeonas). Dalyvauja styginių kvarte-
tas „SinChronic“: G.Žarėnaitė (I smuikas), S.Tankevičius (II 
smuikas), M.Kriščiūnas (altas), I.Pikalavičiūtė (violončelė).

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Paroda „POPKunst For Ever! Estų popmenas septintojo ir 
aštuntojo dešimtmečių sandūroje“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė
gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies istorija

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Paroda „Vitoldas Bialynickis-Birulia: poetinio peizažo meistras“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6
Eglės Lekevičiūtės paroda „Ratais kvadratais“

Signatarų namai
Pilies g. 26

Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija 
(nuolat papildoma)

Vilniaus grafikos meno centras
Latako g. 3

Paroda „Sovietų Lietuvos vaikų knygų iliustracijos“
Šv.Jono gatvės galerija

Šv.Jono g. 11
Sauliaus Damulevičiaus fotografijų paroda „Siera Leonės 
deimantai“, skirta Tarptautinei Afrikos dienai
Tarptautinė paroda „Neplanuotos istorijos“

galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16

Tapybos paroda „Natiurmortas 3“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
Paroda „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“

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

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

„Prospekto fotografijos“ galerija
Gedimino pr. 43

Rimaldo Vikšraičio personalinė fotografijų paroda
LggRC Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso Konferencijų salė
Žirmūnų g. 1F

Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“ darbų paroda „Istorija - praeities liudytoja“

bei užsienio auditorijoms. Viena scena jis 
pradėjo dalytis su tokiomis muzikos žvaigž-
dėmis kaip Džekas Vaitas (Jack White), Po-
kis Lafargas (Pokey Lafarge), Taj Mahal, 
Krisas Tailas (Chris Thile) ir „Rebirth Brass 
Band“.

Menus studijavęs L.Vinslou-Kingas spė-
jo tapti turtingos ir spalvingos Naujojo Or-
leano kultūros ambasadoriumi. Būdamas pa-
auglys, jis lankė menų mokyklą „Interlochen 
Center for the Arts“ savo gimtajame Kadi-
lako mieste Mičigano valstijoje, vėliau stu-
dijavo muzikos teoriją Naujojo Orleano uni-
versitete, jam buvo suteikta stipendija tęsti 
mokslus Prahoje.

Kai 2001 m. keliaujant Naujajame Or-
leane buvo pavogtas L.Vinslou-Kingo fur-
gonas su jame buvusiais instrumentais, 
kūrėjas buvo priverstas pasilikti mieste 
keletą savaičių ir per jas spėjo jį įsimylėti. 
Čia jaunasis kūrėjas susipažino su išskir-
tiniais atlikėjais: Džonu Butė (John Bout-
te), Robertu Lučiu (Roberto Luti), Čazu 
Lieriu („Washboard“ Chaz Leary), Little 
Freddy King, Džordžu Porteriu jaun. (Ge-
orge Porter Jr.).

Naujajame Orleane L.Vinslou-Kingo at-
rastas tradicinis džiazas, apimantis folką ir 
liaudies muziką, atlikėją įkvėpė tolesnei kū-
rybai. Šią muziką jungdamas su improviza-
cijomis ir klasikiniu muzikos išsilavinimu 
palengva išrutuliojo į energingą džiazo, kan-
tri, bliuzo, regtaimo, gospelo, kabareto ir 
retro folko žanrų sintezę.

2013 m. žurnalo „Offbeat Magazine“ 
buvo nominuotas geriausiu atlikėju, jo al-
bumas „The Coming Tide“ „American Son-
gwriters“ buvo įvardytas vienu geriausių 
2013 m. įrašu.

L.Vinslou-Kingas yra pasirodęs CNN, 
„Discovery Channel“ ir BBC televizijose. 

Jo muzika - tai nauja vintažinė Amerikos 
kultūra, skambanti lyg iš kito laikotarpio, 
tačiau moderni. Linksmas, žavus bliuzas de-
monstruoja jausmingą balsą ir lengvą, daug 
intonacijų ir ekspresijos turintį grojimą „sli-
de“ gitara. Šio bliuzo džentelmeno muzika 
išlaiko pusiausvyrą tarp triukšmingumo ir 
seksualių, saldžiai viliojančių melodijų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Švęsk Jonines su vintažinės Amerikos muzikos karaliumi

n 2008 m. įrašė savo pirmąjį darbą pavadinimu 
„Luke Winslow-King“
n 2009 m. įrašė „Old/New Baby“, jį išleido „Fox 
and Hill Productions“
n 2013 m. išleistas „The Coming Tide“ sulaukė 
didžiulio susidomėjimo
n 2014 m. rudenį pasirodė įrašas „Everlasting 
Arms“, jį išleido „Bloodshot Records“

Diskografija

Su „Laisvalaikio“ kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

l Birželio 23 d. 19 val. LRT „Opus“ terasa 

Ryšių kiemelyje, Kaune

l Birželio 24 d. 19 val. „Piano.lt“ terasa 

Vilniuje
L.Vinslou-Kingas koncertuose pasirodo su besikei-

čian čios sudėties grupe. Lietuvoje pasirodys su 

Robertu Lučiu (Roberto Luti, elektrinė ir akustinė 

gitaros), Bendžiu Bohanonu (Benji Bohannon, būgnai) 

ir Brenanu Andesu (Brennan Andes, bosinė gitara).

koncertai
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

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

Rašykite  club@
respublika.net         ●

        tu
Rite pa

siū
lym

ų
, k

u
R g

a
lėtų

 b
ū

ti ta
iko

m
a

 „la
isva

la
ik

io
“ n

u
o

la
id

a
?         ●

        Rašykite  club@
respublika.net

Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

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

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

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

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

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

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

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387,  
www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

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

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

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Dainininkas 
Deividas Norvilas
1980 06 13

Žurnalistė, laidų vedėja 
Palmira Galkontaitė
1960 06 14

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė VIDA
Tel. +37067569583

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

Aktorius Marius Mačiulis
1978 06 17

Laidų vedėjas Egidijus 
Knispelis
1966 06 18

„Nauja diena - nauja daina.“ 
Marsas harmoningas, tad gali aplankyti 
netikėta sėkmė daugelyje gyvenimo sričių. 
Būsite kūrybiški. Darbo, karjeros reikalai 
šiuo metu seksis mažiau, todėl daugiau 
dėmesio skirkite jaukumui namuose 
sukurti. Būsite itin jautrūs. Žvaigždės žada 
finansinės padėties pagerėjimą.

AVINuI

„Kaip šauksi, taip atsilieps.“ 
Įtempta Venera, tad jausite vidinę 
disharmoniją. Kad finansiniai reikalai  
pagaliau stabilizuotųsi, dirbsite ne-
praskirdami rankų. Palankus metas namų 
erdvei atnaujinti, santykiams giminėje, 
šeimoje stiprinti. Padėtų atviras pokalbis 
apie savo jausmus.

JAUČIUI

„Žodis žvirbliu išlekia, 
jaučiu sugrįžta.“ Harmoninga Venera, tad 
geras laikas finansiniams, šeimos reikalams 
tvarkyti. Gerai pasijausite, jei aplankysite 
gimines, artimuosius. Asmeniniame gy-
venime vyraus ramybė, jei būsite atviri ir 
sąžiningi. Žvaigždės įspėja, kad vengtumėte 
apgaudinėti ar manipuliuoti kitais.

DVYNIAMS

„Ko norėsi - tą turėsi.“ 
Įtemptas Plutonas, tad galite jaustis 
nepasitikintys savimi. Darbe, kar-
jeroje nusišypsos sėkmė, jei pastangas 
sugebėsite pademonstruoti laiku ir vietoje. 
Metas palankesnis esamiems santykiams 
gerinti nei naujo meilės romano pradžiai. 
Žvaigždės pataria būti atsargiems kelyje.

VĖŽIUI

„Ką gali daryti tuoj, niekad 
nesakyk - rytoj.“ Venera harmoninga, 
tad palankus metas reikalams, susi-
jusiems su verslu, prekyba, nekilnoja-
muoju turtu. Susipažinsite su svarbiais 
žmonėmis, kurie įneš į gyvenimą svarbių 
pokyčių. Būsite kūrybiški, nestigs nei 
planų, nei idėjų.

LIŪTUI

„Kas ieško, tas randa.“ 
Įtemptas Merkurijus. Nors gyvenimas 
tekės įprasta vaga, būsite nervingi, nes 
teks spręsti ne tik savo, bet ir artimųjų 
problemas. Profesiniai ir naminiai reikalai 
jus tiesiog praris. Asmeniniame gyvenime 
naujovių nenumatoma. Galimas laikinas 
išsiskyrimas su mylimu žmogumi.

MERGELEI

„Sena meilė nerūdija.“ 
Įtempta Venera pastūmės suvesti visų 
reikalų galus, ir tai padaryti jums puikiai 
seksis. Būsite patenkinti įvertinimu - tiek 
finansiniu, tiek moraliniu. Daugiau 
dėmesio skirkite meilės reikalams: gali-
mas susitikimas su žmogumi iš praeities. 
Būsite linkę ryžtingiems sprendimams.

SVARSTYKLĖMS

„Ką pasėjai, tą ir pjausi.“ 
Venera įtempta, tad tikėkitės ir audrų, ir 
brizo. Jei kursite planus, kaip pagerinti 
savo finansinę padėtį, sėkmingos idėjos 
ateis netikėtai, per intuiciją ir įkvėpimą. 
Iš mylimųjų lauksite supratimo ir 
moralinės paramos. Turėtumėte atsily-
ginti tuo pačiu.

SKORPIONUI

„Mato kaip savo ausis 
be veidrodžio.“ Įtemptas Uranas 
pastūmės dirbti su savimi. Meilės ir 
romantikos troškimas užpildys jūsų sielą, 
tad, užuot dirbę per prievartą, užsiimkite 
asmeninio gyvenimo tvarkymu. 
Ieškantiesiems poros žvaigždės žada 
ryškius ir įsimintinus pasimatymus.

ŠAuLIuI

„Kieno vežime sėdi, to ir 
giesmę giedi.“ Įtemptas Uranas reika-
laus laikytis įstatymų ir elgesio normų. 
Tiems, kurie savęs netausojo, gali 
sutrikti sveikata. Asmeniniame gyvenime 
daug flirtuosite, galima nauja meilės 
intriga. Būsite linkę elgtis nenuspėjamai 
ir originaliai.

OŽIARAGIUI

„Tik svetur tvoros žydi.“ 
Idėjos, kurios aplankys šią savaitę, 
bus sėkmingai įgyvendintos. Lengvai 
tvarkysite reikalus, įgyvendinsite visus 
sumanymus. Galėsite mėgautis gyvenimo 
pilnatve, įdomiai leisti laiką. Tikėtinas 
didelis užimtumas tiek namuose, tiek ir 
darbe, tad susikaupkite ir nesiblaškykite.

VANDENIuI

„Kantrybė - dorybė.“ 
Įtemptas Marsas, tad laikas palan- 
kesnis darbui ir karjerai nei asmeni- 
nio gyvenimo permainoms. Viską 
vertinsite per asmeninės naudos 
prizmę. Nors tai ir atneš šiek tiek 
pelno, anaiptol nepagerins santykių  
su aplinkiniais.

ŽUVIMS

AsTrologInė prognozė

ProgNozė birŽelio 12-14 d.
Avinai jaus nenumaldomą trauką imtis žygdarbių dėl meilės. Penktadienį galima romantiška pažintis, o savaitgalį užklupsiantys naminiai 
rūpesčiai bus malonūs. Pasistenkite pasitikėti mylimaisiais. Jaučiams palanku kažką pakeisti - šukuoseną, drabužius, o galbūt netgi meilės 
objektą. Šeštadienį pasistenkite nepriimti skubotų sprendimų. Penktadienį dvyniams prireiks kantrybės ir maksimalaus susikaupimo. 
Savaitgalį pasistenkite atlaidžiai reaguoti į mylimojo elgesį ir nesileisti išprovokuojami. Vėžiai gali pajusti, kad juos paprasčiausiai išnaudoja 
kiti. Savaitgalį gali apkartinti senas, bet nebaigtas spręsti tarpusavio santykių konfliktas, kurį žvaigždės pataria spręsti atsargiai ir delikačiai. 
liūtams žvaigždės pataria nepraleisti svarbių įvykių. Jauskitės padėties šeimininku asmeninėje ir dalykinėje sferose. Savaitgalis tinka 
iškylauti su draugais. Kad pajaustų pasitenkinimą, teikiamą bendravimo, Mergelėms reikia pastebėti ir priimti tai, kas duodama iš tyros 
širdies. Beje, penktadienį jūsų jau nekankins aistros, o savaitgalį santykiai su mylimu žmogumi nusistovės. Penktadienį Svarstyklėms 
žvaigždės žada intriguojančią pažintį. Šeštadienis ir sekmadienis - puikios dienos romantiškiems susitikimams ar iškylai gamtoje. Būsite 
dirglūs, tad pažabokite emocijas. Skorpionams teks pasistengti nekonfliktuoti. Penktadienį rekomenduojama pailsėti drauge su mylimu 
žmogumi, kad atkurtumėte savo energetinį potencialą, o savaitgalį neblogai būtų surasti laiko generalinei savitvarkai namuose. Šaulius lydės 
pakili ir šventiška nuotaika, ypač jei jūs susiruošėte atostogauti. Kelionė bus kupina malonių įspūdžių, jei sugebėsite neįsivelti į abejotiną 
meilės intrigą. ožiaragiai, penktadienį venkite susitikimo su viršininkais. O jei tai neišvengiama, tuomet stenkitės apgalvoti kiekvieną žodį. 
Laisvadieniais būkite santūrūs, antraip jūsų emociniai proveržiai bus neteisingai suprasti. Visus savaitės darbus Vandeniai išspręs iki penk-
tadienio, tad ir jėgų atsiras sumanymams įgyvendinti. Jei kreipsitės pagalbos į draugus, reikalus sutvarkysite greičiau. Šeštadienis idealus 
meilės pasimatymams. Optimizmas ir pasitikėjimas savimi - Žuvų sėkmės garantas. Išeigines jums būtina praleisti malonioje draugijoje. 
Užmiesčio sodyboje galėtumėte užsimiršti ir pailsėti. Tik neleiskite aplinkiniams kištis į jūsų asmeninį gyvenimą.

ProgNozė birŽelio 15-18 d.
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Pasuk galvą

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Albanija. Kazačiokas. 
Omanas. Su. Kukutis. Neronas. LG. 
Motoras. Ridas. Au. Lena. Oregonas. 
Tuo. Sinanas. Danas. Post. Sasi. 
Pitas. „Toska“. Popas. Nartas. 
Mokasinai. Baitas. Veto.  
Kas. Tankas. Radijas. Maldos. Be. 
Pavėsis. Spartus. Vėl. Sal os.  
Škirpa. Itakė.

Horizontaliai: Alakolis. Meras. 
Utena. Otava. Balkonas. Kodėl. 
Uranija. ISO. Dieta. Jis. Isos.  
Pikas. Gaus. Ponas. Edipas. SK.  
Kon. Gatai. Pi. Kameronas. Mar. 
Zarinas. Tarp. Anodas. Balta.  
Čanas. Nandu. Isas. Taikosi.  
Portas. KS. Tostas. Va. Paulauskas. 
Bėk. Guotas. Pelė.

Pažymėtuose langeliuose: 
UniVersiada.

SU
DO

KU
Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 
„equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki birželio 16 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Vida aksomaitė iš 
Vilniaus.

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

Mergina kviečia draugą
- Ateik vakare į mano namus, pernakvo-

si, gerai pašėlsim!
- O tėtis su mama leis?
- Ne, su mama tikrai neleis, su manim 

miegosi.
l

- Brangioji, suvalgyk gabaliuką torto...
- Ačiū, zuikeli, nenoriu!
- O tu pažiūrėk koks skanus! Na para-

gauk bent gabaliuką!!
- Ačiū, aš nesu alkana.
- Na, bent trupučiuką!!!
Mergina susinervina:
- Atsiknisk nuo manęs! Aš po šešių ne-

valgau!!!
Vaikinas susinervinęs ima rėkti:
- Ėsk tortą, kvaila karve, ten žiedas! Aš 

tave vesti noriu!!!
l

Knygyne:
- Man reikalinga knyga „Vyras - moterų 

valdovas“.
- Fantastiką parduoda kitame skyriuje!

l

Jei nori vesti gražią, protingą ir turtingą, 
vesk tris kartus.

l

Kalbasi du draugai.
- Praėjusią savaitę mano žmonai į akį 

šapas įkrito. Turėjo eiti pas gygytoją. 40 eu-
rų paaukojau.

- Tai niekis. O mano žmonai praėjusią 
savaitę į akį kailiniai krito. Keletą tūkstan-
čių teko pakloti.

l

Dideliame Hamburgo prekybos centre 
prie informacijos biuro prieina moteris ir 
klausia:

- Ar į jus nesikreipė kartais mano vyras? 
Buvome susitarę čia susitikti, bet aš pavė-
lavau pora valandų.

- O kaip atrodo jūsų vyras, ponia?
- Manau, turėtų atrodyti baisiai piktas.

l

Pareina girtas vyras namo, o žmona jo 
neįsileidžia.

- Atidaryk duris, noriu įteikti gėlių gra-
žiausiai žemės moteriai.

Žmonelės širdis po tokių žodžių su-
minkš tėja ir atidaro duris:

- O kur gėlės?
- O kur gražiausia žemės moteris?

l

Iki vestuvių aš mylėjau visas žemės mo-
teris. Po vestuvių viena mažiau.

l

- Kas yra sąžinė?
- Tai, kas jus verčia viską pasipasakoti 

žmonai dar prieš tai, kol nepapasakojo kas 
nors kitas.

l

Moteris žino meilės prasmę, o vyras - jos 
kainą.

l

Moteriškė nuėjo pas dailininką, kad jis 
nutapytų jos portretą:

- Nutapykite mane su briliantais ant ka-
klo, rubinų sage plaukuose ir „Rolex“ lai-
krodžiu ant rankos. Na, ir žiedų ant rankų.

- Ponia, bet kam jums tai? Argi tai kaž-
ką pakeis?

- Aš turiu jaunesnį už save vyrą, - tarė 
ponia, - ir kai aš numirsiu, jis tikrai  
ves jauną gražią merginą. Tegul ji pasikan-
kina, ieškodama neegzistuojančių bran-
genybių.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis
EP

A-
El

to
s n

uo
tr.

PRAMOGOS. Miuncheno olimpiniame parke, kurį la-

bai mėgsta ne tik vietiniai, bet ir turistai, gausu įvai-

riausių pramogų. Viena - ėjimas vandeniu burbule.


