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„LaisvaLaikio“ interviu

Milana Jašinskytė: 
Gera nežinoti ir neplanuoti, o tik svajoti

n Gimimo data: Milana gimė 1984 metų vasario 

11-ąją Klaipėdoje
n Veikla: Vilniaus šokio akademijos vadovė ir šokių 

mokytoja, jogos mokyklos „Milana Yoga“ įkūrėja 

n Gyvenimo credo: turiu daug. Koks tas vieninte-

lis, pati sau pasakysiu senatvėje

n Didžiausia svajonė: užauginti laimingą vaiką
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Visuomet besišypsanti, gyvenimą priimanti 
atviromis rankomis ir ramia širdimi - tokią 
dabar galima sostinės gatvėse sutikti  
„Vilniaus šokio akademijos“ vadovę ir šokių 
mokytoją, jogos mokyklos „Milana Yoga“ 
įkūrėją Milaną JašinskYtę (32). Pati 
Milana tvirtina, kad išmokusi gyventi ramiau, 
į viską žvelgti pozityviau ji atrado tikrąją savo 
stiprybę. to, žinoma, jai padėjo pasiekti trys 
meilės jėgos: šokis, joga ir kelionės.

Ringailė Stulpinaitė

- Kelionės yra viena didžiausių tavo 
aistrų ir meilių. Kur šią vasarą keliausi? 
Ką nori pamatyti?

- Savaitę praleisiu Ibisos saloje, tai mano 
bandymas prisijaukinti Europą. Kartais norisi 
pakeisti aplinką trumpam, tad patogu, jei 
mėgstama atostogų vieta yra arti. Tikiuosi 
skirti laiko pasivaikščiojimams, jogai, miegui 
ir saulės spinduliams. Grįžusi iš Ibisos po ke-
lių dienų mėnesiui skrendu į Aziją. Planavau 
aplankyti Tibetą, viskas buvo suplanuota, iš-
svajota, bet Kinija uždarė sienas. Tik prieš 
keletą dienų nusipirkau bilietą į Tailandą, ku-
riame esu buvusi. Gal aplankysiu Šri Lanką, 
gal Laosą, nežinau. Mėnesį Tailande tikrai 
nebūsiu, nors ten kelionės pabaigoje tikiuosi 
panardyti, aplankyti jogos mokyklas ir išgerti 
tiek kokoso pieno, kiek pajėgsiu. Esu visiškai 
nesusiplanavusi kelionių, net vizų prašysiu 
ant sienų, nors galėjau tuo pasirūpinti ir Lie-
tuvoje. Lagaminai dar taip pat nesukrauti - 
Ibisai nėra ką krauti, nes važiuosiu tik su ran-
kiniu bagažu, o Azijai reikalingas jogos kili-
mėlis, kamera, pasas ir knygos. Kelias savai-
tes neatsiverčiau knygos, laukiu kelionių, nes 
galėsiu skaityti tiek, kiek norėsiu, o maršru-
tas šį kartą visai nesvarbus. 

- Kiek laiko planavai šią kelionę ir 
kodėl nusprendei į ją leistis viena?

- Į Tibetą planavau vykti su drauge, bet 
uždarytos sienos mūsų kelius išskyrė, tad ge-
riau keliauti vienai nei nekeliauti visai. Užsi-
daro vienos durys, šįkart sienos, atsiveria ki-
tos - gera nežinoti ir neplanuoti, o tik svajoti 
kelis mėnesius apie kokosų pieną ir knygas.

Milana Jašinskytė: 
Gera nežinoti ir neplanuoti, o tik svajoti

„LaisvaLaikio“ interviu

Esu aplankiusi 
daugiau nEi 70 
pasaulio šalių. 
Manau... dabar 
sugrįžtu į tas 
pačias šalis 
pagyvEnti,  
o nE paMatyti
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- Poilsis Lietuvoje arba bent jau Eu-
ropos ribose tau nėra labai įdomus? 

- Man visur įdomu, o įdomiausia ten, kur 
yra viskas kitaip, nei esame įpratę. Esu ap-
lankiusi daugiau nei 70 pasaulio šalių. Ma-
nau... Dabar sugrįžtu į tas pačias šalis pagy-
venti, o ne pamatyti. 

- Tavo namuose ant lentynos puikuo-
jasi daugybė kelionių vadovų. Ko labiau-
siai ieškai savo kelionėse? 

- Seniau norėjau kuo daugiau pamatyti, 
kaipgi viskas tame pasaulyje iš tikrųjų yra. Ke-
liaudavau be miego, skaudančiomis kojomis ir 
smalsiomis akimis. Pastaruosius porą metų 
kelionės ne tik pažintinės, bet ir stipriai susi-
jusios su joga. O kokios jos bus šią vasarą, ne-
žinau ir man tai patinka. Nesikeičia tik vienas 
dalykas - noriu panardyti. Na, ir bent kartą už-
siropšti ant banglentės. Dar ryklį pamatyti, ir 
pageidautina, kad jis manęs nesuvalgytų. Pas-
taraisiais mėnesiais girdžiu savo balsą visur ir 

visada, tai skaičiuoju šokių ritmą, tai dėlioju 
jogos tekstus. Sezonas buvo aktyvus, noriu 
nuraminti balsą ir vėl išgirsti save keliaudama.

- Nesi iš tų žmonių, kurie savaitę gu-
lėtų prie viešbučio baseino su „viskas 
įskaičiuota“ programa?

- Gal kada nors tapsiu. Nors ne, netapsiu. 
(Šypsosi.) Senatvei pasilikau pasaulinius krui-
zus, jei sunkiau bus judėti, laivas judės už mane.

- Pastaraisiais metais tavo kelionių 
keliai vis sukdavo į Rytus, Aziją, Ameri-
ką, visa tai dėl dar vienos meilės ir gy-
venimiškos jėgos - jogos? 

- Mano maršrutai suka į visus pasaulio kraš-
tus. Noriu aplankyti Australiją, ten gyvena ma-
no tėvelis, kurio nemačiau daugiau kaip penke-
rius metus, ir Didįjį barjerinį rifą. Tam reikia 
šiokio tokio planavimo, dviejų mėnesių, biudže-
to, dar kiek paaugusios dukters. Manau, metų 
klausimas, ir panelės apkabins tėtį ir senelį. 

Turbūt vienintelė mano kelionė, skirta tik 
jogai, buvo Kalifornija, kur mokiausi tapti jo-
gos mokytoja. Ten užsidarėme klasėje ir mo-
kėmės. Visos kitos kelionės, sakyčiau, susi-
jusios ne vien tik su joga, o ir su mano gyve-
nimo būdu. O joga ir yra mano gyvenimo bū-
das. Keliauju, pamatau, panardau, užeinu į 
jogos mokyklą, pamedituoju, padardu auto-
busu, vėl padarau jogą. Viskas susiję. Jaučiau, 
kad toks bastymasis po pasaulį kažkur prives. 
Privedė prie jogos ir užaugino mane.

- Ar dar būna taip, kad dieną pradė-
tum ne nuo jogos?

- Nebūna, nes kiekvieną dieną pradedu 
gražiomis mintimis, kas yra jogos dalis.

- Tai kaip dabar atrodo tavo gyveni-
mas, koks režimas, kas pasikeitė?

- Tapau švelnesnė, tačiau likau veržli. Gy-
venimo tikslai tapo kilnesni. Mintys švares-
nės. Dirbu labai daug, grįžtu vėlyvais vakarais 
namo, tad su aušra nesikeliu. Esu ir šokių mo-
kytoja, mūsų grafikas vakarinis. Dienomis da-
rau jogą, skaitau, rašau, užsiimu savo veiklos 
administracija ir kūryba. Jau ne vienus metus 
maitinuosi ekologiškai, spalvingai, skaniai - 
likę gal 20 procentų neekologiškų produktų, 
mažų nuodėmių. Tegul jos lieka, bent kol kas...

- Minėjai, kad po dvejų metų pertrau-
kos vėl nusipirkai akių šešėlius, o ir ma-
dų sekimas, rūbų ir aksesuarų gausa pa-
sitraukė į antrą planą? Kodėl taip yra?

- Dailiai atrodyti turėtų kiekviena moteris, 
tačiau priemonės kiekvienos mūsų skirtingos. 
Man neturėti šešėlių akims yra normalu, moku 
tik pieštuku ir tušu naudotis. Išgyvendavau, 
kad renginiuose visos kaip princesės, tad eida-
vau pas vizažistę, kad padažytų išskirtinėmis 
progomis. Planavau kada nors išmokti dažytis 
pati, o dabar nebeplanuoju, tegul tuo pasirūpi-
na profesionalai. Blakstienų tušas ir kartais 
kreminė pudra, to užtenka kasdienai. Dabar, 
kai veidas įrudęs nuo saulės, nebesidažau visai, 
jaučiuosi nuostabiai, rodos, oda gauna oro ir 
veidas atviras kiekvienam, kurį sutinku kelyje. 
Pirktis drabužių nemėgstu, jaučiuosi gaištanti 
laiką. Bet jogos apdarus dievinu, galėčiau pirk-
ti be galo. Mėgstu džinsus, sportinę avalynę ir 
turiu prekės ženklus, kurie man patinka. Ke-
liaudama lankausi vietinių dizainerių parduo-
tuvėse, beveik visuomet parsivežu rimtesnį 
aksesuarą. Mėgstu kokybę, kuri labai iškalbin-
ga. Jeigu šiandien reikėtų apsirengti nuostabiai 
gražiai pagal Milaną, apsivilkčiau platų kremi-
nį vasarinį megztuką su trijų ketvirčių ranko-
vėmis, praplatintu kaklu, atveriančiu vieną pe-
tuką, ir subtiliai padekoruotu pilkais perliukais. 
Kojas pridengtų aptempti tikri džinsai aukščiau 
kulkšnių arba tamprės. Avėčiau „Yohji Yama-
moto“ kedukus, o vakare persiaučiau į rudas 
basutes su aukštu masyviu kulnu. Išvaizda man 
rūpi, kaip ir pradėjo rūpėti, kodėl vieną rytą 

„LaisvaLaikio“ interviu

 Joga ir yra  
mano gyvenimo 
būdas
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Pirktis drabužių 
nemėgstu, 
jaučiuosi 
gaištanti laiką. 
bet jogos aPdarus 
dievinu, galėčiau 
Pirkti be galo
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prabudus akys nespindi. Tokiais rytais sten-
giuosi daugiau įsiklausyti į save.

- Atrodo, kad išsilaisvinai iš taip lie-
tuviams būdingo streso, niūrumo ir kas-
metinių sezoninių depresijų. O gal tai 
niekada nebuvo tavo gyvenimo dalis? Ką 
padėjo atrasti kitos kultūros, joga? 

- Manau, kad stresas ar niūrumas nėra 
išskirtinis lietuvaičių bruožas, tiesiog visi mes 
pereiname vienus ar kitus etapus gyvenime. 
Žinoma, geras oras, kuris Lietuvoje retas, tu-
ri įtakos bendrai žmogaus savijautai. Saulė 
teikia energijos, skatina šypsotis. Kita vertus, 
sulaukę saulėtų ir šiltų dienų, šiauriečiai jas 
vertina. Ekonominė šalies situacija taip pat 
veikia mūsų būsenas ir nuotaikas - mums gal 
labiau būdingas nesaugumo jausmas, bet mū-
sų šalis jaunutė, labai daug pasikeitė per trum-
pą laiką. Tikiu ir dažnai pastebiu, kad jauni 
žmonės labai optimistiški, daug šypsosi ir ke-
liauja. O gal aš pati daugiau tokių žmonių pra-
dėjau pritraukti. Atėję į mano jogos klases 
turbūt pagalvotumėte, kad didelė dalis ten 
besilankančių žmonių - geri draugai. O jie tie-
siog atviri pažintims, patirtims, juokui. Kelio-
nėse supratau, kaip myliu savo namus, koks 
Vilnius mažas ir patogus gyventi, kaip miela 
sugrįžti į dar mažesnę, bet be galo jaukią Klai-
pėdą, iš kurios esu kilusi. Arba kad Kuršių 
nerija vis tiek yra gražiausia vieta šioje pla-
netoje. Būna visko, gal tik ramiau į viską žiū-
riu ir stengiuosi nieko nepriimti asmeniškai. 
O įdomiausia tai, kad tais laikotarpiais, kai esu 
pozityviausia (ir dėl to stipriausia), bet kokia 
neigiama išorinė situacija ar piktas žmogus 
neišmuša manęs iš vėžių. Kartais net stebiuo-
si, kaip viskas nuteka it vanduo, nepalietęs 
mano vidaus. O tais atvejais, kai paliečia, ži-
nau, kad čia mano vidinė problema, nes jei 
nebūtų, jos tiesiog nepastebėčiau. Tada tupt 
į lotoso pozą ir medituoji, kol susivoki, kur 
slypi priežastis. 

- Bet ar įmanoma taip visą laiką išlaiky-
ti pozityvumą? Juk kartais visos nesėkmės 
ir problemos, rodos, sukrenta į vieną katilą 
ir tiesiog neįmanoma nesinervinti, nepykti 
dėl sugriuvusių atostogų ar darbo planų.

- Įmanoma. Sugriuvo mano Tibeto kelio-
nės planas, ne laikas, vadinasi. Gal atrasiu, 
ko ten nebūčiau atradusi. Nesklandumų ar 
netikėtumų visuomet bus, klausimas, kaip į 
tai patys reaguosime.

- O šokiams dar laiko ir noro atrandi? 
Juk meilė šokio menui tave taip pat ly-
dėjo visą gyvenimą...

- Ir lydi bei lydės. Šokių mokytoja dirbu 
penkias dienas per savaitę, gal kitą sezoną 
grafikas koreguosis, tačiau labai vertinu, ką 
man šokiai suteikė, kaip jaučiuosi kasdien po 
repeticijų, kokie mokiniai ateina mokytis pas 
mane. Dar sukursiu gražių dalykų ir su šokiais.

- Galbūt jau esi ir savo mažąją Danie-
lę išmokiusi kokių šokių judesių? O gal 
kartu su tavimi daro ir jogą?

- Mano Danielė - ji lanko šokių pamokas 
darželyje ir maniau, kad bus mažai išmokusi, 
bet baigiamajame koncerte taip sušoko, kad 
sunkiai ašaras tvardžiau. Ji namie man nieko 
nerodo, o po to nustebina. Lanko baletą ir steng-
siuosi, kad lankytų dar bent porą metų. Šiek 
tiek išlavino jos lankstumą, padailino rankų ju-
desius. O jogą ji mato namie, ir kai pradėjo pra-
šytis daryti drauge, padovanojau jai iš JAV par-
vežtus jogos rūbelius ir asmeninį vaikišką kili-
mėlį. Dabar kartais pati išsivynioja kilimėlį, 
apsirengia savo stilingą jogos aprangą ir gėrė-
damasi savimi veidrodyje mėgdžioja ant kilimė-
lio nupieštą meškiuką, darantį įvairias pozas.

- Ką labiausiai abi mėgstate veikti?
- Danielė mėgsta kalbėti, tuo viskas ir 

pasakyta. (Juokiasi.) Ji kalba, aš klausausi. 

- Pastaruoju metu tarsi esi kiek atsi-
traukusi nuo viešo gyvenimo, reta vaka-
rėlių viešnia. Tau to nebereikia? 

- Nevaikščiodavau ir seniau į renginius, 
nors kartais norisi, kai vyksta solidus, gražus 
reginys. Labai daug dirbu, laiką skirstau šei-
mai, darbui, sau.

- Menka paslaptis, kad projekte „Šok 
su manimi“ prieš kelerius metus užsimez-
gė tavo ir TV prodiuserio Mindaugo Rainio 
pažintis, kuri galiausiai išsirutuliojo į ką? 

- Į tvirtą ryšį. Mindaugas - mano geriau-
sias draugas, didžiulė dovana mano gyvenime.

- Atrodo, kad Mindaugas kartu su tavimi 
pamilo ir jogą. Daug turite bendrų pomėgių?

- Kartu kuriame daug gražių dalykų. Pažįs-
tame vienas kitą ir jaučiame. Aš turiu idėją, jis 
iš pusės žodžio mane supranta ir paskatina bei 
padeda viską įgyvendinti. Jam galiu pasakyti 
„ačiū“ už tai, kad patikėjau esanti kūrybiška 
asmenybė. Taip, jis pamilo ir jogą bei sveiką 
gyvenseną. Jis filmuoja, montuoja ir kuria visus 
nuostabius „Milana Yoga“ vaizdo klipus. Tai 
darbas ir mūsų bendras pomėgis. Keliones mė-
go ir anksčiau, bet nekeliavo, o su laiku supra-
to, kad reikia ne tik dirbti, bet ir gyventi.

- Ar tiesa, kad lengviausia ir smagiau-
sia kurti santykius su tuo žmogumi, ku-
ris jaučia, mąsto ir gyvenimą supranta 
panašiai kaip tu?

- Du žmonės tiesiog turi būti visaverčiai 
ir panašaus emocinio išsilavinimo.

- Kaip manai, ką žmogui svarbiausia 
atrasti savyje, kad jo gyvenimas būtų 
ryškus ir geras, o visos juodos dienos 
liktų tik blankus prisiminimas?

- Praktikuoti jogą, šokti ir dainuoti (bent 
jau duše).

„LaisvaLaikio“ interviu

Man neturėti 
šešėlių akiMs yra 
norMalu, Moku tik 
pieštuku ir tušu 
naudotis
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Veidai

Viešnios iš Ispanijos pristatė 
juvelyrikos kolekciją
Juvelyrikos namų „Gold&Roses“ pristatymo vakaras sudomino veiklias ir žinomas 
vilnietes - jos galėjo iš arčiau apžiūrėti subtilius ir prabangius naujos kolekcijos  
papuošalus. Specialiai šiam renginiui į Lietuvą atvyko kompanijos „Gold&Roses“ 
įkūrėjos, savininkės ir meno vadovės Sonia Ruiz ir Hana RodRiGeS (Hannah 
Rodriguez). „Labai džiaugiamės galėdami Lietuvoje pristatyti šį inovatyvų,  
skirtą jaunatviškai, dinamiškai ir kartu romantiškai moteriai juvelyrikos prekės  
ženklą iš ispanijos“, - sakė žinoma verslininkė ir galerininkė Tamara Binevič,  
išskirtinio „Gold&Roses“ atstovo Lietuvoje - salono „The Bling Ring“ - įkūrėja. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė 

Iš Ispanijos atvykusios prekės ženklo įkūrėjos Sonia Ruiz (kairėje) ir Hana 
Rodriges (dešinėje) drauge su verslininke Tamara Binevič (viduryje)

Stasio Žumbio nuotr.

Vakaro viešnios galėjo pasimatuoti prabangius papuošalus iš naujos kolekcijos

Fotomodelis Jūratė Liutikaitė
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veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Igną Krupavičių
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Parengė Ringailė StulPinaitė

LRT laidų vedėjas ir žurnalistas Ignas KRupavIčIus (34)
nuo 2015-ųjų rudens gal ir ne visam gyvenimui, bet pa-
keitė veiklą - šiuo metu jis savo noru atlieka karinę tar-
nybą Lietuvos kariuomenėje. Tad „Laisvalaikis“ pasido-
mėjo, apie ką dar svajoja Ignas, kokios jo silpnybės ir ką 
jis ketina nuveikti artimiausiu laiku. Štai 10 faktų, kurių 
dar galbūt nežinojote apie jaunesnįjį eilinį I.Krupavičių. 
 Igno automobilyje visuomet galima rasti kramtomosios 
gumos, drėgnų servetėlių ir miegmaišį.
 Ignas turi dvi silpnybes: pirmoji - saldumynai, antroji - 
kartais, pasak jo, per didelis šnekumas. 
 Būdamas mažas Ignas svajojo tapti troleibuso vairuotoju. 
Jis neabejoja, kad šią svajonę įgyvendinti vis dar įmanoma.
 Trys dalykai, kurie Ignui labiausiai patinka kariuomenė-
je, yra disciplina, fizinis krūvis ir komanda „kuopa, miegas“.
 Dažniausias Igno gaminamas patiekalas yra kiaušinienė, 
o mėgstamiausias maisto prekių parduotuvės skyrius tas, 
kuriame vyksta degustacijos. 
 Prietaras, kuriuo tiki: „Valgyk sočiai, nes nežinia, ką at-
neš rytojus“.
 Ignas negali gyventi be kelionių, o tobuliausia vieta 
atostogoms būtų negyvenamoji sala, tačiau su draugais.
 Didžiausią gėdą Ignas jaučia dėl tautiečių, išsižadančių 
savo šaknų.
 Žmogus, su kuriuo Ignas labiausiai norėtų susitikti ir 
pasikalbėti bent valandą, - Anglijos karalienė.
 Paskutinė mintis prieš miegą - įsikišti ausų kištukus. 
Tarnybos metu išvykose ar žygiuose jie padeda naktį ra-
miai miegoti, negirdėti uodų zyzimo ir kitų karių knarkimo.
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Veidai

50 Lietuvos kūrėjų susibūrė po vienu stogu

Vilniuje, prekybos centre GO9, duris atvėrė lietuviško 
dizaino namai LOCALS.LT, kurie jau dabar po savo stogu 
subūrė per 50 Lietuvos drabužių, aksesuarų, interjero di-
zaino kūrėjų, o ateityje žada dar didinti šį skaičių. Ši erdvė 
bus ne tik ekspozicinė, bet ir edukacinė - dizaino namuose 
bus rengiami mokymai bei paskaitos kuriantiems ir norin-
tiems to išmokti. „Visada trūko tokios erdvės, kuri būtų 
plati, įdomi, konceptuali ir kur būtų galima pačiai prisista-
tyti. Labai palaikau šią idėją - jungtis ir dalintis patirtimi, 
pristatyti lietuvišką kūrybą“, - džiaugėsi dizainerė Kristina 
Kruopienytė. Atidarymo nepraleido ir daugiau savo kūrybą 
parduotuvės lentynose pristačiusių dizainerių, taip pat sti-
lingi vilniečiai, besidomintys mada ir lietuvišku dizainu.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Dizainerė Agnė Deveikytė
Drabužių kūrėja 
Viktorija Rakauskienė

Aksesuarų kūrėja 
Agnė Byčiūtė-
Jankauskienė su 
savo atžalomis

Dizainerė Ieva Ševiakovaitė

Žurnalistė Birutė Lavickienė ir 
menininkė Agnė Kišonaitė
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Veidai

50 Lietuvos kūrėjų susibūrė po vienu stogu

Prekės ženklo A.GO komanda Greta 
Šalkauskaitė ir Greta Apanavičienė

„Coocoomos“ prekinio ženklo įkūrėjai 
Eduardas Fedotovas ir Rūta Mackevičiūtė

Dizainerė Diana Paukštytė su vyru 
Dainiumi ir dukrele Adriana

Vizažistė Ugnė Ežerinskaitė
Stilistė ir mados fotografė 
Reda MickevičiūtėViešųjų ryšių  

specialistė Ilma Cikanaitė

Dizainerė  
Kristina Kruopienytė
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Per LNK pradėtas rodyti ilgai lauktas BBC 
serialas „Karas ir taika“ apie XIX a. Rusiją, 
Napoleono invaziją ir 5 aristokratų šeimų 
likimus. Daugelis nė negali patikėti, kad 
įspūdingi vaizdai, matyti televizijos ekra-
nuose, nufilmuoti ne kur kitur, o Lietuvo-
je: Vilniaus gatvėse, Trakuose, Kernavėje 
ir kitur. Ta proga LNK laidų vedėjai leidosi 
į ekskursiją po Vilniaus senamiestį, ku-
ris seriale „suvaidino“ Rusijos ir Austrijos 
miestus. Žinomi žmonės turėjo galimybę 
pasivaikščioti po visas vietas, kuriose vyko 
filmavimai, ir pasiklausyti linksmų istori-
jų, pasilikusių už kadro.

tema

Žinomi žmonės keliavo „Karo ir taikos“ takais

LNK laidų vedėjai - Giedrius Drukteinis, Rolandas Vilkončius, Rūta Mikelkevičiūtė, Giedrius Leškevičius, 
Žygimantas Stakėnas, Jurgita Drabatienė, Lina Kairytė ir Paulius Skučas - ekskursiją po „Karas ir taika“ 
filmavimo vietas pradėjo prie Radvilų rūmų ansamblio, kuris taip pat buvo virtęs filmavimo aikštele

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Rūta Mikelkevičiūtė su dukra Dominyka
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tema

Vilniaus vietos, kuriose buvo filmuojama:

 Gedimino bokštas
 Vilniaus universitetas
 Bernardinų gatvė
 Rusų gatvė
 Dominikonų gatvė
 Šv. Nikolajaus cerkvė
 Benediktinų vienuolynas
 Pranciškonų vienuolynas ir kita

 Taip pat „Karas ir taika“ buvo filmuojamas Merkinėje, Trakų 

Vokėje, Trakuose, Kernavėje  ir Rumšiškėse. Pasak serialo pro-

diuserių, Kuršių marios tapo Baikalo ežeru, Kintai - Uralo upė-

mis, Trakų žvyro karjeras - Beringo sąsiauriu, Rumšiškės - Sibiru, 

Kernavės slėniai - Alpėmis.

Įd
o

m
u

Beata Nicholson šalia 
Šv. Nikolajaus cerkvės, 
kurioje filmuotos 
krikštynų scenos. 
Filmavimo metu vaikai 
buvo iš tikrųjų pakrikštyti

LNK nuotr.

Žinomi žmonės keliavo „Karo ir taikos“ takais

Senamiesčio kavinėje „7 Fridays“ serialas 
filmuojamas nebuvo, tačiau filme vaidinę aktoriai 
labai mėgo po darbų susitikti būtent čia
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tema

Vilniaus vietos
Mėgstamiausios

„Laisvalaikis“ pasiteiravo, kokios sostinės vietos LNK laidų vedėjams yra arčiausiai širdies,  
kuriose dažniausiai leidžia laisvus vakarus ar kurios vietos kelia daugiausia sentimentų.

Beata NicholsoN 
Vilnius - nedidelis miestas, tačiau man jis idealaus dydžio 

ir turi viską, ko reikia. Pamenu, kitados surengiau nedidelę 
ekskursiją savo anytai ir vaikų mokytojoms po sostinę, buvo 
labai smagu, atradau daug gražių vietų, apie kurias net čia 
gyvenantys dažnai nežino. sunku pasakyti, kuri Vilniaus vieta 
man pati mieliausia, nes čia visur gražu, tačiau daugiausia 
sentimentų kelia netoli Žurnalistikos instituto besidriekiančios 

Bernardinų ir Maironio gatvės, a.Mickevičiaus kiemelis ir kitos 
studijų laikus primenančios vietos.

Giedrius leškeVičius
dažniausiai visas Vilniaus vietas pamatau iš viršaus, nes 
labai mėgstu skraidyti oro balionu. Maždaug 120 kartų 
per metus pakylu ir galiu pasižvalgyti. kadangi turiu tokį 
pomėgį, daugiausia laiko praleidžiu Barbakano papėdėje, 
prie Baltojo tilto ir kitose vietose, iš kur galima pakilti. 
šis pomėgis leidžia pamatyti ir daugiau vietų, pavyzdžiui, 

kada dar nuvyktum prie Pučkorių piliakalnio, jei ne 
susiruošęs skristi? Visos tos vietos man mielos ir gražios.
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tema

Parengė Eimantė Juršėnaitė 

Žygis stakėnas
Mėgstamiausios vietos neturiu, tačiau kai įsigijau šunį, labai pamėgau parką prie santuokų 
rūmų. kiekvienu metų laiku jis labai skirtingas - žiemą primena čiuožyklą, pavasarį visas 
pražysta ir pan. ten dažniausiai ir leidžiu laisvalaikį. aš užaugau netoli buvusio kino teatro 
„Lietuva“, tad esu skersai išilgai išnaršęs visas apylinkes, viskas jose man labai sava.

Jurgita Drabatienė
Vilnius man apskritai labai 

gražus miestas, čia labai 
daug gražių vietų. kai buvau 
studentė, savo dvasia 
mane labai žavėjo užupis. 
nemažai ten laiko praleidau. 

Per tas vietas ir dabar pereinu 
su nostalgija. Žinoma, labai 

gražus ir Vilniaus senamiestis.

roLanDas ViLkončius
Pastaruoju metu laisvalaikį 
dažniausiai leidžiu senamies-
tyje. nors nedidelis, jis kaip 
koks perlas ar deimantas -  
į bet kurią vietą užėjęs gali 

jaustis gerai ir atrasti ką nors 
gražaus. savotiška atmosfera 

spinduliuoja užupis.

rūta MikeLkeVičiūtė
Pavadinčiau save kaimo vaiku, tad iš miesto dažniau stengiuosi pabėgti. Jei reikėtų 
išskirti vieną Vilniaus vietą, tai būtų bernardinų sodas, ypač tuo metu, kai žydi rodo-
dendrai. Labai mėgstu jame pasivaikščioti.
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 ŽvaigŽdės

Lengvabūdiškumas ir naivumas kainavo milijonus
Kad ir kokia beribė ir svaiginanti atrodytų meilė, gyvenimas parodo, jog vedybų sutar-
tis - būtina. Kitaip galima skaudžiai nudegti. Juk ne veltui ir ne vienam draugai bei ar-
timieji patarė sudaryti vedybų sutartį - jų nepaklausius, teko brangiai susimokėti.

Harisonas Fordas 
(Harrison Ford, 73)

Išsiskyrus su Harisonu 2004 me-
tais, jo antrosios žmonos Melisos (Me-
lisa) banko sąskaita papilnėjo 85 mln. 
dolerių. H.Fordas su Melisa gyveno gan 
ilgai, 21 metus, taigi už kiekvienus me-
tus jis sumokėjo palyginti kuklią sumą - 
tik 4,4 mln. Praėjusiais metais, būdama 
65-erių, Melisa mirė.

Džonis Depas (Johnny depp, 52)

Gegužės 26-ąją sužinota, kad skiriasi ne per seniausiai susituokę Džonis Depas ir 
EMbEr HErD (Amber Heard, 30). Kai Džonis rengėsi vesti jaunąją gražuolę, draugai 
jį įspėjo dėl būtinybės sudaryti vedybų sutartį, bet jis patarimų nepaklausė. Ir štai da-
bar jam teks pakloti 200 mln. dolerių už vos 15 mėnesių trukusią santuoką. Tad už 
kiekvieną santuokos mėnesį Dž.Depas turės susimokėti po daugiau kaip 13 milijonų! 
Jis gali pasiguosti nebent tuo, kad yra ne vienas toks...

arnoldas 
Švarcenegeris 
(arnold 
schwarzenegger, 68)

Kai pagaliau baigsis 
skyrybų procesas, buvęs 
Kalifornijos gubernatorius 
bus priverstas buvusiai 
žmonai MArIJAI ŠrAI-
vEr (Maria Shriver, 60) 
atiduoti 200 mln. dolerių. 
Tiesa, Arnoldas su Marija 
pragyveno beveik 25 me-
tus, taigi už kiekvienus jis 
sumokės po 8 milijonus.

EPA-Eltos nuotr.
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 ŽvaigŽdės

Lengvabūdiškumas ir naivumas kainavo milijonus

stivenas spilbergas  
(steven spielberg, 69)

Nelemtąją servetėlę, ant kurios jaunas 
ir naivus režisierius surašė savo vedybų 
sutartį, teismas atmetė. Taigi skirdamasis 
S.Spilbergas pirmajai žmonai Emi Irving 
(Amy Irving, 62) sumokėjo 100 mln. dole-
rių. Kadangi jų santuoka truko vos ketve-
rius metus, toks sprendimas jam pasirodė 
esanti siaubinga neteisybė. Juk kiekvieni 
metai režisieriui atsiėjo 25 milijonus!

kevinas kostneris 
(Kevin Kostner, 61)

Skyrybos su pirmąja žmona Sindi 
(Cindy, 59) K.Kostneriui kainavo nema-
žai. Už santuokos nutraukimą aktorius 
sumokėjo 80 mln. dolerių. Jų bendras 
gyvenimas truko 16 metų, taigi kiekvie-
ni metai jam kainavo 5 milijonus.

Melas Gibsonas (Mel gibson, 60)

Tai - neabejotinas šio reitingo lyde-
ris. Melas išsiskyrė su savo ištikima 
žmona Robin Mur (Robyn Moore, 60) 
po 31 santuokos metų. Kadangi jis taip 
pat nebuvo pasirašęs vedybų sutarties, 
už laisvę sumokėjo net 425 mln. dole-
rių. Taigi kiekvieni šeimyninio gyveni-
mo metai jam atsiėjo apie 14 milijonų.

Džeimsas kameronas 
(James Cameron, 61)

Režisieriui brangiai kainavo tik 

skyrybos su ketvirtąja iš jo penkių 

žmonų - Linda Hamilton, 59. Jam 

teko Lindai atiduoti 50 milijonų. Ka-

dangi jie buvo vedę vos dvejus me-

tus, už kiekvienus jis paklojo bepro-

tišką sumą - 25 milijonus dolerių.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Polas Makartnis (Paul McCartney, 73)

Nepasirūpindamas pasirašyti vedybų sutarties tuokdamasis su Heter Mils 

(Heather Mills, 48) dainininkas padarė didžiulę klaidą, juk jo turtas tuo metu buvo 

vertinamas 500 milijonų, taigi jis galėjo prarasti pusę jų. Jį išgelbėjo tik tai, kad 

santuoką jis įregistravo ne Kalifornijoje, o Airijoje (o ten įstatymai visai kitokie!). 

Be to, teisėjas palaikė jo pusę, taigi Polui teko sumokėti „vos“ 60 milijonų. Kiek-

vieni santuokos metai jam kainavo po 10 milijonų.
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Japonijos sostinėje Tokijuje ką tik pasibai-
gusioje „Mercedes-Benz“ mados savaitėje 
pristatyta japonų dizainerio Yu Amatsu 
naujausia kolekcija. Tarptautinį pripaži-
nimą pelnęs dizaineris ir šįkart patraukė 
mados gerbėjų dėmesį. Jo spalvingos ir 
grakščios kolekcijos audiniuose - aukšto-
siomis technologijomis paremta grafika, 
įkvėpta drugelio motyvo.

StiliuS

Drugeliai 
ir aukštųjų technologijų viražai

Audinių raštai - aukštosiomis 
technologijomis paremta grafika, 
įkvėpta drugelio motyvo

Įmantrumo netrūksta ir aksesuaruose
EPA-Eltos nuotr.
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grožio paletė

Porcelianinė oda
Nors akių makiažo ji nenusivalo net nakčiai, oda ji rūpinasi 
itin kruopščiai, kasdien naudoja valiklį ir drėkinamąjį kremą. 
Ji didžiuojasi blyškia savo odos spalva, todėl nesilanko 
soliariumuose ar purškiamo įdegio salonuose, vengia storo 
makiažo pagrindo ir pudros sluoksnio, o skruostus paryškina 
tik rausvos ar persikų spalvos skaistalais.

Nesibaigiantys eksperimentai
Aktorė išgarsėjo būdama brunetė, tačiau per pastaruosius kelerius metus Kristen ne 
kartą pakeitė ir plaukų spalvą, ir kirpimą. Ji išbandė skirtingus blondiniškus atspalvius, 
paryškinusius jos odos toną, taip pat ir juodą, kuri paryškino jos mėlynas akis. Valiūkiškai 
sutaršyti plaukai tapo dar vienu jos stiliaus bruožu. Nesvarbu, ar pečius siekiantys, ar 
nurėžti iki ausų, Kristen plaukai visuomet maištingai išsidraikę.

Holivudo pažibos 
grožio pamokos

Vizitinė kortelė
Kadangi ji nemėgsta dažytis lūpų, ryškus akių 

ar dūminis makiažas tapo jos vizitine kortele. 

Kad neatrodytų monotoniškai, ji nuolat renkasi 

skirtingą akių makiažą: kartais pilkų ir juodų 

atspalvių klasikinį makiažą, kartais rudų ir bronzos 

atspalvių, o kartais renkasi ryškias spalvas ar jos 

itin mėgstamą tamsiai mėlyną.

Šiuo metu amerikiečių aktorė Kristen stiuart (Kristen stewart, 26) yra neabejotinai 
viena ryškiausių Holivudo žvaigždžių ir stiliaus dievaičių. Pastaruosius metus ji yra  
mados namų „Chanel“ veidas, o mados kūrėjas Karlas Lagerfeldas (Karl Lagerfeld)  
vadina ją savo mūza, tad nenuostabu, jog garsėjanti maištingu, tačiau visuomet aštriu 
stiliumi ji yra įkvėpimo šaltinis daugeliui gerbėjų, sekančių jos įvaizdžio pokyčius inter-
neto platybėse. Vienos ją kopijuoja, kitos ieško idėjų. Ko galima pasimokyti iš Kristen? 
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grožio paletė

Drąsa
Dažna mergina darydama makiažą 
renkasi klasikinių makiažo 
spalvų paletę, tačiau ne Kristen. 
Ji mielai eksperimentuoja ir 
renkasi itin drąsius variantus. 
Kanuose vykusio kino festivalio 
metu raudonuo ju kilimu ji žengė 
pasipuošusi ekstravagantiškos 
rudos spalvos akių makiažu. 
Ypatingoms progoms savo 
mėgstamą juodą pieštuką ji mielai 
iškeičia į šviesias spalvas, kokias 
akių makiažui taip pat renkasi ne 
kiekviena. Net ir toks griežtas, 
aiškus ir kiek netradicinis makiažo 
variantas Kristen puikiai tinka. 

Nesibaigiantys eksperimentai
Aktorė išgarsėjo būdama brunetė, tačiau per pastaruosius kelerius metus Kristen ne 
kartą pakeitė ir plaukų spalvą, ir kirpimą. Ji išbandė skirtingus blondiniškus atspalvius, 
paryškinusius jos odos toną, taip pat ir juodą, kuri paryškino jos mėlynas akis. Valiūkiškai 
sutaršyti plaukai tapo dar vienu jos stiliaus bruožu. Nesvarbu, ar pečius siekiantys, ar 
nurėžti iki ausų, Kristen plaukai visuomet maištingai išsidraikę.

Holivudo pažibos 
grožio pamokos

Svarbiausia - 
akių pieštukas
Viena mėgstamiausių kosmetikos priemonių, kurias aktorė 
renkasi ir raudonajam kilimui, ir kasdienai - akių pieštukas 
ar skysto akių kontūro plunksnelė, nes be ryškaus akies 
kontūro aktorė jaučiasi tarsi ne sava. Ji dažniausiai apveda 
viršutinį ir apatinį akies vokus stora linija ir specialiu tep-
tuku ją kiek išblankina. Kristen atskleidė, jog neretai miego-
ti eina nenusivaliusi akių, nes atsikėlus ryte akių kontūras, 
nors ir atrodo kiek netvarkingai, suteikia savito žavesio.

Už komforto 
zonos

Pasak asmeninės Kristen vizažistės, aktorė labai 
nemėgsta lūpų dažų, nes jie dažnai nusitrina ir lūpas 
reikia nuolat padailinti. Tik retais atvejais ji sutinka 
lūpas padažyti raudona ar vyšnių spalva, tačiau ir 
tokį makiažo sprendimą dažniausiai vadina „už kom-
forto zonos ribų“. Tai vienintelės sodrios spalvos, 
kuriomis ji sutinka dažytis,  dažniausiai ji renkasi 
kūno, persikų ar kitų blankių spalvų lūpų dažus.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Lūpų priežiūra
Jei jūsų lūpos dažnai skeldėja, tiesiog tepkite jas alyvuogių 
aliejumi. Jei lūpos labai sausos, pleiskanoja, padės toks 
šveitiklis: 1 arbatinį šaukštelį alyvuogių aliejaus sumaišykite 
su 1/2 šaukštelio smulkaus cukraus ir keliais lašais citrinų 
sulčių. Šiuo mišiniu nutrinkite lūpas.

Grožio paletė

Deivės Atėnės
dovana

Nagų priežiūra
Jei jūsų nagai sluoksniuojasi ir dažnai lūžinėja, kasdien tepkite odelę alyvuogių 
aliejumi. Taip pat galima dukart per savaitę pasidaryti vonelę rankoms, 5-10 
minučių pirštų galiukus palaikant alyvuogių aliejuje, pašildytame iki 40 
laipsnių. reguliariai tai darykite ir greitai pajusite pagerėjimą. Nagai sutvirtės, 
taps sveiki ir blizgės.

raNkų ir koJų priežiūra
rankų oda tapo šiurkšti ir sausa? prieš miegą plaštakas ištepkite alyvuogių alie-
jumi ir pamasažuokite, o paskui apsimaukite medvilnines pirštines ir su jomis 
eikite miegoti. Suskeldėjusiems kulnams taip pat padės alyvuogių aliejus. iš 
pradžių kojas gerai išmirkykite muilo ir sodos vonelėje, nutrinkite kulnus pemza 
ir įtrinkite į juos alyvuogių aliejaus. Šią procedūrą gerai daryti prieš miegą, o 
nakčiai apsimauti kojines - taip oda sugers drėgmę, o paklodės liks švarios.

SavybėS ir SudėTiS
alyvuogių aliejuje yra mononesočiųjų riebiųjų rūgščių. ypač 
naudinga oleino rūgštis, polifenoliai, vitaminai a ir e, b, C, d, k, 
padedantys išsaugoti odos jaunatviškumą, elastingumą ir švelnumą, 
ir mineralinės medžiagos. Šis aliejus skatina odos regeneraciją, 
atkuria odos hidrolipidų sluoksnį, patikimai apsaugantį nuo aplinkos 
poveikio, padeda epidermiui išlaikyti drėgmę, neleidžia susidaryti 
raukšlėms. Jame esantys antioksidantai apsaugo odos ląsteles. odos 
priežiūrai, kaip ir maistui, reikia rinktis nerafinuotą pirmojo spaudimo 
aliejų, kuriame yra daugiausiai naudingų medžiagų. išsirinkti tinkamą 
aliejų jums padės tokie žodžiai etiketėje „extra-virgin olive oil“ arba 
„virgin olive oil“.

Pasak legendos, alyvmedį senovės graikams 
padovanojo pati deivė Atėnė. Atsidėkodami 
jie jos vardu pavadino savo sostinę. Alyvuogių 
aliejus - bene seniausia žmonijai žinoma kos-
metikos priemonė.
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Grožio paletė

Vonia
Šiuo grožio receptu 
kadaise pasidalijo 
puikioji italų aktorė 
Sofi Loren (Sophia 
Loren). Ji labai 
mėgsta maudy
tis vonioje su 
alyvuogių aliejumi. 
Į vonios vandenį 
įpilkite 5 šaukštus 
alyvuogių aliejaus. 
oda po tokios 
procedūros taps 
labai švelni ir glotni. 
Tik būkite atsargūs 
lipdami iš vonios, 
nepaslyskite!

Makiažui nuVaLyTi
ant vatos lapelio, suvilgyto šiltu vandeniu, užlašinkite 
keletą lašų alyvuogių aliejaus ir juo nuvalykite veidą. kitu 
lapeliu nuvalykite vokus. Taip nuvalyti makiažą pavyks net 
tada, jei naudojate vandeniui atsparų tušą. Esant būtinybei, 
procedūrą pakartokite, paskui veidą nuprauskite šiltu 
vandeniu, tada šaltu. Baigdamos suvilgykite veidą toniku.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

PLaukaMS
2 šaukštus alyvuogių aliejaus sumaišykite su kiaušinio tryniu ir 1 
šaukšteliu citrinų sulčių. Įtrinkite į galvos odą, apvyniokite galvą mais
tine plėvele. Po 15 min. plaukus ištrinkite šampūnu. Jie bus švelnūs ir 
blizgės lyg šilkiniai.

VEido kaukė

kiaušinio trynį kruopščiai ištrinkite su 1 šaukšteliu medaus, pridėkite 
šaukštą alyvuogių aliejaus ir tiek pat citrinų sulčių. Mišiniu ištepkite 
nuvalytą veido odą, palikite 20 minučių, o paskui nuprauskite šiltu 
vandeniu. Tokia kaukė tinka sausai ir normaliai odai, ji pasižymi švelniu 
balinamuoju poveikiu, puikiai suminkština ir maitina.
normaliai odai tiks kaukė, pasižyminti geru valomuoju ir 
minkštinamuoju poveikiu: 1 šaukštą baltojo arba melsvojo kosmetinio 
molio sumaišykite su 1 šaukštu alyvuogių aliejaus. ištepkite švarią 
veido odą ir laikykite 1015 minučių. nuplaukite šiltu vandeniu.

ViEToJ kūno LoSJono
nusiprausę po dušu, drėgną odą patepkite alyvuogių aliejumi. Palaukite 
3 minutes, kol aliejus įsigers, likutį nuvalykite popieriniu rankšluosčiu. 
Jūsų oda taps lyg kūdikio.

ViSada Po ranka
alyvuogių aliejus tinka beveik bet kokio tipo odai, nesukelia alerginių 
reakcijų, greitai slopina uždegimą. Be to, jis visada po ranka ir gali būti 
panaudotas vietoj rankų kremo ir net skutimosi putų. o jei neturite laiko 
kaukei pasigaminti, tiesiog patepkite veidą alyvuogių aliejumi.
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kelionių kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Kokios kelionių kryptys tarp lietu-
vių šią vasarą populiariausios?

- Vasarą vieni nori keliauti kur nors arti, 
o kiti kaip tik sprunka tolimesnėmis krypti-
mis. Iš artimųjų krypčių populiariausios šią 
vasarą yra Turkija, Graikijos salos, Bulgarija, 
Ispanija. Nors daugelis sako, jog Turkija pra-
randa mūsų keliautojų ir atostogautojų susi-
domėjimą, tikrai taip nėra, ji viena dažniausiai 
pasirenkamų šalių atostogoms. Greičiausiai 
taip yra dėl to, kad lietuviškoms piniginėms 
ir norams Turkijoje yra bene geriausias kainos 
ir kokybės atostogų santykis: geras viešbutis, 
aptarnavimas, skanus maistas, gera vieta. Tur-
kija yra bene geriausias pasirinkimas tiems, 
kurie nori atostogų metu išleisti mažai, bet 
gauti daug. Graikijos salos, Bulgarija dažnai 
būna alternatyva Turkijai. Ispanija populiari, 
bet ją renkasi tie, kurie savo atostogoms gali 
ir nori skirti didesnę sumą pinigų. 

Norintieji keliauti toli šiais metais itin ak-
tyviai renkasi vieną populiarėjančių krypčių - 
Mauricijų. Taip pat itin populiarios tolimosios 
kryptys yra Singapūras, Indonezija ir Malaizija. 

- O Skandinavijos šalys tarp lietuvių 
nėra populiarios?

- Tai gana brangi artima kryptis, todėl 
Skandinaviją galima priskirti prie mažai po-
puliarių atostogų krypčių. Manau, kad daž-

niau į Skandinaviją keliautojai renkasi sava-
rankiškas keliones, nes vis dėlto daug kas 
randa pas ką apsistoti viešėdami šiuose kraš-
tuose. Tačiau jei keliautojai renkasi keliauti 
su kelionių agentūromis, vienas populiariau-
sių pasirinkimų nors akies krašteliu pama-
tyti Skandinaviją - rinktis trumpą savaitgalio 
kelionę, kai krui zu aplankomos kelios Skan-
dinavijos sostinės. 

- Kada geriausia į norimą kelionę ieš-
koti geriausio varianto? Kada būna bran-
giausia, pigiausia?

- Kaina priklauso nuo to, kada pradedate 
planuoti kelionę. Geriausią kainos ir kokybės 
santykį galima rasti tuomet, kai kelionę pla-
nuojate bent pusę metų iš anksto. Tokiais 
atvejais itin geras paketas siūlomas už ma-
žesnę kainą. Taip yra dėl to, kad viešbučiai 
dar būna neišpardavę standartinių kambarių, 
kelionės grupės dar tik renkamos, vietų lėk-
tuvuose dar likę daug, todėl siūlomos palan-
kesnės sąlygos įsigyti kelionę ar jos dalį. Jei 
kelionę planuojate likus mėnesiui ar dviem 
iki išvažiavimo, kainos paprastai būna paki-
lusios dėl to, kad nebelieka iš ko rinktis. Vieš-
bučiai jau būna išgraibstyti, skrydžiuose nėra 
likę daug vietų, todėl automatiškai ir bilietų 
kaina būna gerokai didesnė. Tiesa, viskas pri-
klauso ir nuo kelionės trukmės, jūsų norų. 

Beje, toks išankstinis planavimas pasiteisi-
na visada, o pasikeitus planams ar nutikus ko-

kiems netikėtiems dalykams, jei esate įsigiję 
kelionės paketą per išankstinius išpardavimus, 
pagal sutarties sąlygas, galite keisti kelionės 
kryptį, perkelti kelionę ar net ją atšaukti. 

- Ką dažniau renkasi poros, šeimos, 
senjorai? Kokie didžiausi skirtumai?

- Galbūt labiau skiriasi tik kurortai, o ne 
pačios kryptys. Šeimos ir senjorai dažnai no-
ri ramesnių vietų, ramesnių kurortų, o poros 
neretai renkasi judresnes vietas, kur daugiau 
šurmulio, pramogų ir panašiai. Tiesa, turiu 
atkreipti dėmesį, kad daugiau pinigų kelio-
nėms ir atostogoms išleidžia būtent vyresni 
žmonės. Jie renkasi tolimas, egzotines kelio-
nes. Jaunesni, iki maždaug 25 metų, savo 
atostogoms išleidžia gerokai mažiau. 

- Kokios kelionių kryptys praranda 
mūsų tautiečių susidomėjimą?

- Vienintelė kryptis, kuria lietuvių susi-
domėjimas pastebimai sumažėjęs, - Egiptas. 
Viena vertus, dėl to, kad nebeturime skrydžių 
tiesiai iš Lietuvos į kai kuriuos jo kurortus, 
kita priežastis - pasauliniai įvykiai. Manau, 
kartais pasaulinės žiniasklaidos formuojamos 
nuomonės, aktualijų pateikimas gąsdina tu-
ristus ir jie tokių vietų kaip dabar Egiptas 
privengia. Lietuvos turistai tikrai labai tiki 
žiniasklaida, gandais ir, pavyzdžiui, klausimų 
apie pabėgėlius tikrai sulaukiame. O būna 
taip, kad žmonės grįžta iš Turkijos ar Graiki-

Vasarą neretai kojos į darbą neša sunkiai ir nenoriai, nes mintyse jau atostogų  
vaizdai, laukia nauji įspūdžiai ir norisi greičiau krautis lagaminus. Tik kur keliauti 
ir kaip, jei dar savo atostogų nesuplanavote? Kelionių organizatorė Indrė PalaIKė 
„laisvalaikiui“ atskleidė, kokios atostogų kryptys populiariausios tarp lietuvių, kada 
geriausia planuoti kelionę ir parvežti lauktuvių.

Kur keliauja ir atostogauja lietuviai?

Kelionių organizatorė Indrė Palaikė

laisvalaikis 2 0 1 6  b i r ž e l i o  1 0 27

jos ir sako, kad nieko nebuvo, nieko nematė 
ir nesutiko nė vieno pabėgėlio. 

- O kuo pastaruoju metu lietuvius taip 
suviliojo Bulgarija?

- Na, smagu tai, kad į Bulgariją iš Lietuvos 
vykdomi tiesioginiai skrydžiai, ir jie yra trum-
pi. Ten gražūs, geri paplūdimiai. Paslaugos 
bei maistas šalies viduje nėra brangūs. Pasi-
renkant atitinkamą kurortą, atostogos čia pa-
tinka ir šeimoms, ir poroms ar senjorams. 
Bulgarija tampa alternatyva Turkijai.

- Gal galima aptarti pranašumus ir 
trūkumus keliones planuojant patiems 
viską „nuo A iki Z“ ir renkantis agentū-
rų siūlomus paketus? 

- Na, čia nėra vienareikšmio atsakymo. 
Viskas priklauso nuo žmogaus. Jei jis mėgsta 
pats susidėlioti kelionės planą, pats rasti, kokiu 
transportu, kaip keliauti, kur apsistoti, ir viską 
geba pats planuoti, tai galbūt jam taip yra pri-
imtiniau ir čia viskas gerai. Juk yra žmonių, 
kurie pradeda atostogauti mintimis jau tada, 
kai pradeda planuoti kelionę. Kiti labiau nori 
gauti kelis pasiūlymus pagal savo poreikius ir 
išsirinkti iš galimų variantų. Pranašumų ir trū-
kumų turi abu variantai. Renkantis kelionės iš 
to, ką siūlo agentūros, pranašumus išskirčiau 
tokius: apie nieką nereikia galvoti, už jus pa-
sirūpinama bilietais, viešbučiu, pervežimais, 
maitinimu ir net pramogomis bei jūsų laisva-

laikiu, jei to pageidaujama. Agentūra dažnai 
gali pasiūlyti geresnes kainas, nei organizuo-
jant kelionę pačiam. Užsakoma daug paslaugų 
vienu metu, taip pat dirbama su skirtingais 
partneriais skirtingose šalyse, todėl tiek pa-
žintiniai paketai, tiek ir viešbučių pasiūlymai 
gaunami geresnėmis kainomis.

Trūkumai - jei, pavyzdžiui, renkatės pažin-
tinę kelionę su grupe, tuomet esate pririštas 
prie aiškaus grafiko (skrydžiai, kelionės truk-
mė, dienos išvykos su grupe ir t.t.), gali mažiau 
laiko likti neplanuotoms pramogoms. Planuo-
jant keliones patiems smagu tai, kad esate savo 
laiko ir norų šeimininkas, kur norite, ten gyve-
nate, važiuojate, ką norite, tą aplankote ir t.t. 
Tačiau tai, aišku, kainuoja daug jūsų pačių laiko. 
Patys ieškote geros skrydžio kainos, tinkamo 
sau viešbučio. Patys dėliojatės savo kelionės 
maršrutą, lankytinus objektus. O kelionių or-
ganizatoriai ne tik suplanuos jums kelionę, bet 
patars, ką aplankyti, ko paragauti, kur nueiti, o 
kur galbūt neiti ir ko tikrai neverta daryti. 

- Kuo lietuvių turistai yra išskirtiniai?
- Lietuvius pagal poreikius galima skirti į 

dvi grupes. Vieni mėgsta išskirtinai tik poil-
sinio pobūdžio atostogas, kai visas laikas lei-
džiamas gulint prie jūros, baseino, nieko ne-
veikiant. O kita grupė žmonių derina poilsį su 
pramogomis, šalies, salos ar krašto pažinimu. 
Tiesą sakant, poilsiui prie baseino ir jūros jie 
palieka mažąją atostogų laiko dalį. Taip pat 

lietuviai yra nuolaidų ieškotojai. Jie nori labai 
gerų paslaugų, kokybės ir, svarbiausia, kad 
būtų kuo pigiau. Dažnai taupoma būtent vieš-
bučiui. Bet čia, kaip ir visur, yra išimčių, kai 
kurie lietuviai nori gerų, kokybiškų atostogų 
ir dėl to yra pasiruošę mokėti tikrai daug. 

- Ką geriausia iš kelionių parvežti 
draugams lauktuvių?

- Mes savo šeimoje ir su draugais renka-
me magnetukus iš visų kelionių, bet tai patin-
ka tik tiems, kurie ką nors kolekcionuoja - 
magnetus, raktų pakabučius, antpirščius. Vi-
siems kitiems geriausia vežti tai, kas susi-
naudoja: iš Graikijos galima parvežti aliejaus 
ar muilo, iš Turkijos - prieskonių, iš kitur 
saldainių ar panašiai. Geriausia, kai lauktuvės 
nekaupia dulkių lentynoje. 

Kur keliauja ir atostogauja lietuviai?

Labiausiai lietuvių 
lankomų šalių 

Top 5
● Turkija
● Ispanija
● Graikija
● Tailandas
● Gruzija/ Jungtiniai Arabų 

Emyratai/ Indonezija

kELIonIų kodAs

Vienas labiausiai lietuvių lankomų kraštų - Graikijos salos.  
Kretoje galima aplankyti neregėto grožio Balos lagūną

Indrės Palaikės asmeninio albumo nuotr.
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Intelekto kodas

internetas nutrina ribas

Jeilio specialistai išanalizavo Amerikos 
psichologų asociacijos atlikto tyrimo rezulta-
tus. Pagal juos, žmonės, kurie dažnai ieško 
informacijos internete, priskiria sau žinias, 
kurių išties neturi, ir tai didina jų savivertę. 
Atliekant eksperimentą, 302 savanoriai buvo 
suskirstyti į dvi grupes. Abiem grupėms bu-
vo pateikti tie patys klausimai, bet pirmajai 
buvo leista ieškoti atsakymų internete, o an-
trosios paprašyta perskaityti tekstus su atsa-

kymais. Po to visi dalyviai įvertino savo ži-
nias. Paaiškėjo, kad tie, kurie ieškojo infor-
macijos internete, savo žinias vertino gerokai 
aukščiau net tada, kai nesugebėjo atsakyti į 
klausimą, o tiesiog peržiūrėjo keletą tinkla-
lapių. Jiems susidarė iliuzija, kad labai daug 
žino aptariama tema.

„Internetas suteikia prieigą prie pasaulyje 
sukauptų žinių. Tampa labai lengva supainioti 
savo žinias ir informaciją iš išorės, - pakomen-
tavo testų rezultatus Jeilio universiteto psi-
chologas Metju Fišeris (Matthew Fisher). - 

„Skaičiau apie tai internete!“ Tai sakydami, daugelis skiria sau dar vieną balą už „protą“. 
Jiems kažkodėl atrodo, kad gebėjimas rasti informaciją žiniatinklyje rodo intelektualu-
mą ir išsilavinimą. Jeilio universiteto specialistų manymu, galimybė naudotis internetu 
sukuria pavojingą iliuziją.

Technologijų giganTai 
kovos su neapykanTos 
kursTyTojais inTerneTe

Technologijų gigantai „Microsoft“, 
„YouTube“, „Twitter“ ir „Facebook“ pa-
sižadėjo pagal Europos Sąjungos pareng-
tą elgsenos kodeksą per 24 valandų lai-
kotarpį panaikinti neapykantą kurstan-
čias kalbas.

Neseniai parengtas kodeksas siekia 
apriboti socialinėje žiniasklaidoje plin-
tantį priekabiavimą. Kodeksas reikalau-
ja, kad firmos „Microsoft“, „YouTube“, 
„Twitter“ ir „Facebook“ veiktų greitai 
gavusios pranešimus apie neapykantą 
kurstančias kalbas ir labiau stengtųsi 
kovoti su neteisėto ir priešiškumą sve-
timšaliams skelbiančio turinio kalba. Be 
to, šie technologijų gigantai privalo pa-
dėti „mokyti“ vartotojus tinkamai elgtis.

Pasak Europos Komisijos narės Veros 
Jurovos (Vera Jourova), atsakingos už tei-
singumą, neatidėliotinas ir būtinas porei-
kis kovoti su neapykantą internetinėje er-
dvėje kurstančiomis kalbomis atsirado po 
teroristinių išpuolių Briuselyje. „Socialinė 
žiniasklaida, deja, yra viena iš priemonių, 
kuriomis naudojasi teroristinės grupuotės, 
siekdamos radikalinti jaunus žmones, o 
rasistai skleidžia smurtą ir neapykantą“, - 
teigiama EK narės pranešime.

Kodeksas dar reikalauja, kad šios ke-
turios firmos nuodugniai peržiūrėtų savo 
pranešimų apie pavojus sistemas, siekiant 
užtikrinti, kad žmonės galėtų greitai pra-
nešti apie neapykantą kurstantį turinį.

BriTas per parą  
aplankė 12 šalių

Britas Adamas Leitonas (Adam Le-
yton) per 24 valandas apsilankė 12-oje 
šalių ir pasiekė naują pasaulio rekordą, 
praneša „The Mirror“.

Ankstesnis rekordas buvo pasiektas 
1993 metais - 11 šalių per parą.

Lidso gyventojas keliavo lėktuvais, 
traukiniais ir autobusais. Paskutines 
2,5 mylios (apie 4 kilometrus) jam teko 
bėgti. Beje, paskutinę sieną jis kirto, li-
kus 7 minutėms iki kontrolinio laiko pa-
baigos.

Savo kelionę A.Leitonas pradėjo Vo-
kietijoje. Jis taip pat apsilankė Prancūzi-
joje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlan-
duose, Danijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Slo-
vakijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Austrijoje.

2015 metais buvo pranešta, kad ke-
liautojas iš Norvegijos per 24 valandas 
aplankė 22 Amerikos valstijas.

Įdomu

Internetas proto neprideda

Dėl nauDojimosi 
internetu 
suprastėjo 
atmintis ir 
gebėjimas 
susikaupti
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Intelekto kodas

Prie to pripratus, žmonėms tampa sunku 
objektyviai vertinti savo protinius gebėji-
mus, jie labai priklauso nuo interneto. Riba 
tarp to, ką išties žinote, ir to, ką įsivaizduo-
jate žiną, nusitrina.“ Toks neadekvatus ži-
nių vertinimas gali turėti labai neigiamų 
pasekmių.

sėdėdami internete - kvailėjame?

Kai tie, kurie šiandien yra vidutinio am-
žiaus, mokėsi mokykloje arba aukštojoje, 
jokio interneto dar nebuvo. Norint gauti in-
formacijos ir ją įsidėmėti, buvo būtina knai-
siotis mokomojoje literatūroje, žinynuose, 
klausytis paskaitų ir konspektuoti. Dabar 
pakanka keletą kartų paspausti klavišą - ir 
be jokio vargo galime sužinoti bet kokį pa-

vadinimą, datą, terminą. Galima parsisiųsti 
norimą knygą, rankraštį, straipsnį... Žinia-
tinklis yra „ramentai“, kuriais visada galime 
remtis, jei neprisimename kokios nors in-
formacijos, todėl žmogus jau nebededa pa-
stangų jai įsidėmėti.

2010 m. buvo paskelbta Nikolaso Karo 
(Nicholas Carr) esė anglų kalba „Ar inter-
netas bukina?“. Autorius teigė, kad dėl 
naudojimosi internetu suprastėjo atmintis 
ir gebėjimas susikaupti. Regis, ši teorija 
netiesiogiai pasitvirtina. Prieš kelerius 
metus amerikietė psichologė Betsi Sperou 
(Betsy Sparrow) atliko tyrimą tarp Har-
vardo studentų. Šimtui dalyvių buvo duo-
ta užduotis: įsiminti 40 frazių, kurias ma-
tė kompiuterio monitoriuje. Nors visos 
frazės buvo nesudėtingos struktūros ir tu-
rinio, studentai jas įsiminė sunkiai. Betsi 
Sperou padarė išvadą, kad žmonės gerokai 
prasčiau įsimena informaciją, jeigu žino, 
kad ji yra jiems nuolatos pasiekiama. Stu-
dentai savanoriai kur kas geriau įsidėmė-
davo, kur yra reikalinga informacija, o ne 
jos turinį.

Pseudointelektualai

Be to, internete informacija paprastai nefil-
truojama. Straipsnius apie mokslą ir mediciną 
dažnai rašo žurnalistai, kurie nėra tų sričių spe-
cialistai. Publikacija internete gali būti parašyta 
diletanto, duomenys netikslūs. Niekas negaran-
tuoja, kad jie teisingi. Daug kam informacijos 
šaltinis yra „Vikipedija“, kurią bendromis pa-
stangomis sudaro paprasti interneto vartotojai. 

Būtent todėl moksleiviams ir studentams vis 
dėlto reikėtų skaityti knygas ir vadovėlius, o 
ne interneto straipsnius. Oficialių leidinių au-
toriai bent yra savo srities specialistai. Reikia 
suvokti, kad, naudodamiesi informacija iš in-
terneto šaltinių, ją perteikdami, jūs reiškiate 
svetimą nuomonę, ne visada subjektyvią, ir 
naudojatės abejotinomis svetimomis žiniomis. 
Taigi nereikia savęs laikyti protingu ir intelek-
tualiu vien dėl to, kad esate gerai įvaldę meną 
naršyti internete.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Teksase PasTaTyTas 
Paminklas asmenukei

JAV, Teksaso valstijos Šugar Lendo 
mieste, pastatytas paminklas asmenukei.

Bronzinės skulptūros vaizduoja dvi 
merginas, kurios fotografuojasi merijos 
fone. Šis paminklas yra 10 skulptūrų 
kolekcijos, kurią miestui padovanojo vie-
nas jo gyventojas, dalis. Naujoji kompo-
zicija plačiai svarstoma socialiniuose 
tinkluose. Ne visi miesto gyventojai ją 
vertina teigiamai. Bet Šugar Lendo me-
rijos atstovai pažymėjo, jog dar prieš pa-
statant paminklą asmenukei kelios or-
ganizacijos pritarė šiam sumanymui.

JaPonės galės vėl TekėTi 
iškarT Po skyrybų

Japonijos parlamento aukštieji rūmai 
vienbalsiai pakeitė 1898 metų įstatymą, 
draudžiantį moterims vėl tekėti nepraėjus 
pusei metų po skyrybų. Rūmų posėdis bu-
vo transliuojamas per internetą.

XIX amžiaus pabaigoje parengtas, 
bet iki šiol galiojęs įstatymas draudė mo-
terims vėl tuoktis pusę metų po skyrybų 
siekiant išvengti galimų ginčų dėl tėvys-
tės, jeigu kūdikis gims per šešis mėnesius 
po ankstesnės santuokos nutraukimo.

Trečiadienį priimtos įstatymo patai-
sos sutrumpina šį terminą iki 100 dienų, 
jeigu moteris pateikia gydytojo pažymą, 
kad nėra nėščia.

Praėjusių metų gruodį Japonijos 
Aukščiausiasis teismas pripažino šį įsta-
tymą prieštaraujančiu šalies konstituci-
jai. Teismo sprendimas sulaukė plataus 
atgarsio. Mat dėl įstatymo galiojimo da-
bartinėmis sąlygomis dažnai atsitikdavo 
taip, kad vaiko, gimusio praėjus keliems 
mėnesiams po skyrybų, tėvu buvo laiko-
mas buvęs moters vyras, o biologinis tė-
vas turėdavo atlikti įvaikinimo procedū-
rą, kadangi nebuvo galima įregistruoti 
santuokos iškart po to, kai moteris nu-
traukdavo ankstesnę sąjungą.

ELTA

Įdomu

Internetas proto neprideda
EPA-Eltos nuotr.

Žiniatinklis 
yra „ramentai“, 
kuriais visada 
galime remtis, jei 
neprisimename 
kokios nors 
informacijos, 
todėl Žmogus 
jau nebededa 
pastangų jai 
įsidėmėti
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 „SveikaS mieStaS“

Lietuvos didžiausią miestą šiais metais ir vėl 
garsins vienas aktyviausių projektų - „Sek-
madienis - sporto diena“. Šio projekto metu 
sostinės Gedimino prospektas virsta tikra 
sporto ir aktyvaus laisvalaikio vieta.
„Sekmadienio - sporto dienos“ metu visų 
laukia daugybė sporto, sveikatingumo užsiė-
mimų, įrengta net keletas interaktyvių spor-
to zonų - nuo krepšinio, stalo futbolo, teniso, 
badmintono iki batutų, gigantiškųjų šach-
matų, kovos menų, grindų riedulio bei dau-
gelio kitų sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonų. 
Bus galima dalyvauti atvirose bokso, akrojogos, 
kapueiros, nuotaikingose zumbos ir „salsation“ 
treniruotėse, stebėti ir net išbandyti save ga-
tvės šokiuose. Pirmą kartą Gedimino pros-
pekte bus galima išbandyti ir amerikietiškąjį 
futbolą, susipažinti su šio žaidimo taisyklė-
mis bei subtilybėmis.

Sekmadieniais vilniečiai kviečiami 
sportuoti Gedimino prospekte„Sekmadienio - sporto dienos“ renginiai vyks 

birželio 12, 19 ir 26 dienomis nuo 11 val.  

iki 15 val. Prisijunkite prie renginio ir feisbuke.

30

Sveikos gyvensenos mėgėjai 
sekmadieniais Gedimino 
prospekte turės galimybę  
rinktis iš gausybės užsiėmimų
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 „SveikaS mieStaS“

Sekmadieniais vilniečiai kviečiami 
sportuoti Gedimino prospekte
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Renginyje „Sekmadienis - sporto diena“ 
sukurta ir „Laisvalaikio“ poilsio zona
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Nei sportas, nei menas

Aikido yra savitas reiškinys, nes nepriski-
riamas nei prie sporto, nei prie menų katego-
rijos. Dėl to aikido yra mažiau žinomas ir atro-
do painesnis. Pagrindinis skirtumas nuo spor-
to šakų yra tas, kad čia nėra varžybų ir medalių. 
Varžybų sistema yra netobula, nes orientuoja-
masi į išorinius dalykus, varžymąsi, pripažini-
mą, medalius. Šis kovos menas pritraukia daug 
skirtingų žmonių, kadangi tas pačias technikas 

gali naudoti skirtingo kūno sudėjimo, fizinio 
pasirengimo ir amžiaus asmenys, tam nereikia 
išankstinio pasiruošimo. Per aikido praktiką 
nesivaržoma, dirbama poromis, kiekvienas 
part neris ir pora kontroliuoja veiklos intensy-
vumą ir sudėtingumą. Aikido yra taikos menas. 
Nors atliekamos įvairios atakos (pvz., sugrie-
bimai, smūgiai) ir kovinės technikos (pvz., me-
timai, skausminė kontrolė), vis dėlto čia sie-
kiama ne nugalėti, nurungti, įveikti demons-
truojant vik rumą, jėgą ar pan., o harmoningai 

susilieti su partnerio judesių energija ir ją pra-
tęsiant reikiama kryptimi taikiai išspręsti konf-
liktinę situaciją. Judesiai yra tarsi instrumentas, 
padedantis siekti pusiausvyros, darnos, balan-
so su savimi, savo partneriu, aplinka. Siekiama 
ne skatinti konfliktą, o jį neutralizuoti valdant, 
kontroliuojant save. Konfliktas yra kaip gali-
mybė abiem šalims pažinti save ir vienam kitą, 
o ne aiškintis, kas nugalėtojas ar pralaimėtojas. 
Aikido koncepcija yra visai kitokia nei kitų va-
dinamųjų „kovos menų“. Čia treniruojamas ir 

Aikido 
moko lietuvius pagarbos

Lietuvoje jau beveik tris dešimtmečius  
egzistuojančio aikido gerbėjų gretos  
plečiasi - nuo pavienių iniciatyvių  
žmonių grupelių išaugo į kelių tūkstančių 
šio kovos meno entuziastų bendruomenę. 
Dažniausiai smalsuoliams kylantis  
klausimas - kaip taikant kovines technikas 
galima ieškoti harmonijos? Aikido mįsles 
ir paslaptis „Laisvalaikiui“ atskleidė aikido 
mokyklos „Aidas“, švenčiančios 10 metų 
veiklos jubiliejų, prezidentas MAntAs 
PuoDžiūnAs. išskirtiniu interviu pasida-
lijo tarptautinį aikido seminarą birželio 
3-5 dienomis Vilniuje vedęs meistras  
(8 danas) iš Japonijos shihAn shoJi seki. 

Greta AlišAuskAitė

Pažintis
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Aikido mokyklos „Aidas“ prezidentas Mantas Puodžiūnas ir meistras 

Shihan Shoji Seki demonstravo technikas seminaro dalyviams
kęstučio Černiausko nuotr.
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kūnas, ir sąmoningumas, ir psichologinis tvir-
tumas, bet kartu remiamasi pamatinėmis filo-
sofinėmis, religinėmis pažiūromis.

iš salės į gyvenimą

Dažniausiai daugelis ateina norėdami geros 
fizinės savijautos, nemonotoniško sąmoningo 
judėjimo. Aikido patraukia giliau mąstančius ir 
daugiau iš gyvenimo siekiančius žmones. Pasi-
tikėjimo savimi ugdymas, gilesnis savęs, par-
tnerio, visatos dėsnių pažinimas, konfliktų 
sprendimo tinkamų būdų mokymasis pamažu 
tampa gyvenimo būdu, neatskiriama jo dalimi. 
Aikido praktikuotojai nesistengia rodyti, ką mo-
ka, jie išsiskiria stotu, laikysena. Sustiprėja jų 
atidumas, jautrumas gyvenimo įvykiams, poky-
čiams, detalėms, jie noriau analizuoja situacijas, 
konfliktus kasdieniame gyvenime ir darbe. To-
dėl pagerėja tarpusavio santykiai, daugiau iš-
klausomas kitas asmuo, jie linkę aktyviau bend
rauti ir daugiau kalbėtis. Mokomasi suvokti 
savo netobulumą, skatinti savižiną ir nuolat to-
bulėti. Verta paminėti, kad aikido renkasi išskir-
tinai daug moterų ir merginų, norinčių aktyves-
nės veiklos nei joga, bet kartu vengiančių fizi-
nės jėgos ar mėlynių. Lankančiuosius treniruo-
tes sudomina ir skirtingas užsiėmimų formatas: 
pokalbiai, praktinės treniruotės, stovyklos, ren-
giniai. Stovyklų išskirtinumas  atsiskyrimas 
nuo civilizacijos (be išmaniųjų technologijų), 
pajaučiant gamtą, mokantis pagarbos vyres-
niems, turimoms gėrybėms. Įmonių vadovai 
kviečiasi aikido atstovus papasakoti darbuoto-

jams apie aikido principus, kurie padėtų dirbant 
su kolegomis išlikti emociškai stabiliam, lanks-
čiam, laikytis sveikos konkurencijos principų.

aikido kelias lietuvoje

Pirmieji entuziastai Lietuvoje burtis pradė-
jo apie 1990 metus. Per beveik tris dešimtme-
čius aikido bendruomenė išaugo iki kelių tūks-
tančių gerbėjų bei iškėlė meistriškumo kartelę. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia ne viena mokykla ir 
asociacija. Vien mokykla „Aidas“ vienija per 400 
narių, tarp kurių ir vaikai nuo penkerių metų, ir 
pensinio amžiaus žmonės. Vis dėlto lietuvius 
dar sunku išjudinti ir sudominti prisijungti prie 
įdomios veiklos, jei jie tik pamatė tai gatvėje. 

Lietuvoje žmonėms dar trūksta žinių apie skir-
tingus kovos menus, jie dažnai painiojami ir to-
dėl gajūs įvairūs stereotipai. Visoje Europoje 
aikido istorija dar yra jauna, todėl tikrų meistrų 
iš Japonijos apsilankymas Vilniuje yra didis įvy-
kis visai Lietuvos aikido bendruomenei. Minė-
tos mokyklos dešimtmečio veiklos proga su-
rengtas tarptautinis seminaras tapo proga vi-
siems aikido entuziastams susitikti vienoje vie-
toje. Lietuvoje jau yra darželių ir mokyklų, ku-
riose vietoj bendros kūno kultūros pamokos 
vedami aikido užsiėmimai. Todėl ateities pers-
pektyvos augimui atrodo tik dar didesnės. Aiki-
do meistrai mano, kad kuo toliau, tuo žmonės 
tik dar labiau jaus poreikį ieškoti vidinės harmo-
nijos išlaikymo būdų dinamiškame pasaulyje. 

Aikido 
moko lietuvius pagarbos

Sensėjus Shihan Shoji Seki, aikido užsiimantis dau-
giau nei keturiasdešimt metų, pats intensyviai daly-
vauja vedamuose užsiėmimuose rodydamas technikas 
ir pataisydamas dalyvių klaidas. Su „Laisvalaikiu“  
jis pasidalijo mintimis apie seminarą Vilniuje. 
- Šis seminaras yra skirtas „Koinobori Dojo“ ir 
aikido mokyklos „Aidas“ jubiliejams pažymėti. Kokie 
įspūdžiai po pirmos treniruotės?

- Noriu šiomis gražiomis progomis pasveikinti dalyvius bei 
padėkoti sensėjui Mantui už bendradarbiavimą. Jis yra aukšto 
lygio mokytojas, gebantis atlikti aukšto lygio technikas, pro-
fesionaliai treniruojantis dalyvius ir gerai su jais dirbantis. 
Džiaugiuosi, kad ši mokykla turi tokį sensėjų. Manau, jo indėlis 
į tokius rezultatus didelis. 

- Lietuva ir Japonija yra labai tolimos šalys su skir-
tinga kultūra. Ar skiriasi aikido šiose šalyse?

- Be abejo, šios šalys yra labai nutolusios viena nuo kitos, turi 
visiškai skirtingas kalbas, todėl suprasti aikido esmę ir visus 
terminus yra sudėtinga. Tačiau treniruotės yra panašios net 
jeigu vartojami žodžiai, kurių visiškai neįmanoma perteikti, 
todėl kartu gali treniruotis ir kelių šalių atstovai. Dalyvius 
vienija jausmas, kad širdys susijungia ir nereikia žodžių. Aš 
pats nemoku nei lietuvių, nei rusų kalbų, bet šių užsiėmimų 
metu mes sugebame bendradarbiauti. 

-  Dauguma Lietuvos aikido bendruomenės narių dar tik 
kelio pradžioje. Ko jūs palinkėtumėte entuziastams?

- Reikia priimti visus sunkius išbandymus, ištverti ne itin 
malonias treniruotes, bet kuo daugiau treniruosies, tuo labiau 
seksis. Dabartinis aikido lygis Lietuvoje yra kur kas aukštesnis 
ir vis auga, norisi, kad taip būtų ir toliau. Lauksiu dar geresnių 
rezultatų po penkerių ir dešimties metų.

Pažintis

MitAi ir tieSA Apie AiKiDo
Mitai tiesa

Aikido - tas pats kaip dziudo, karatė kovos menai
Tai skirtingi kovos menai, turintys savo principus, technikas, 
painiojami dėl panašios aprangos

Užsiėmimai tik fiziniai ir vyksta salėje
Užsiėmimų formos skirtingos ir dažnai vyksta gamtoje, gryname 
ore, pvz., Sugiharos sakurų parke Vilniuje

Tai laisvalaikio praleidimo būdas Gyvenimo būdo dalis, disciplina

Pagrindinis entuziastų tikslas - kovos technikų moky-
masis ir pritaikymas

Dažniausias tikslas - noras judėti ir visapusė gera savijauta, 
paremta filosofinėmis idėjomis

Aikido skirtas vyrams ir gerą fizinę formą turintiems 
žmonėms

Nėra jokių ribojimų pagal lytį, amžių, kūno sudėjimą ir fizinį 
pasirengimą

Prieinamas tik siaurai socialinei grupei Užsiimti gali dauguma visuomenės narių

Vertybės - fizinis pajėgumas, technikų mokėjimas, 
varžybos Vertybės - pagarba, emocinis ir psichologinis stabilumas

Egzistuoja griežtos taisyklės ir visi privalo jų laikytis
Taisykles susikuria sau kiekvienas, kaip ir norą gyventi sveikai, 
be žalingų įpročių
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Internetas

Kaip priversti vairuotojus stabtelėti prie 
perėjos ir praleisti vaikus? Ar sportas ir 
menas gali susivienyti dėl bendro tikslo? 
Kaip nenorinčius teptis kremu nuo saulės 
mažuosius priversti tai padaryti? Visus at-
sakymus rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Dėl bendro tikslo gali susivienyti net sportas 

ir menas. 

sporto ir meno sąjunga 

Kas?
„LDC“.

Kokia situacija?
Apie Gustavą Kuerteną Lietuvoje 

žinome nedaug, tačiau Brazilijoje jis 
megažvaigždė. 39 metų vyras - tai bu-
vęs profesionalus tenisininkas, pirmo-
ji pasaulio raketė, per savo karjerą lai-
mėjęs 20 ATP titulų. Savo populiaru-
mu jis naudojasi padėdamas prastai 
gyvenantiems vaikams susipažinti su 
sportu.

Ką padarė?
Darsyk peržiūrėti legendiniai ma-

čai ir nubraižytos kamuoliuko skridi-
mo trajektorijos. Raudona spalva pa-
žymėti pirmosios pasaulio raketės smū-
giai, mėlyna - jo priešininko. Pagal tai 
pagamintos vienetinės raketės ir pasiū-
lyta jų įsigyti. Ir, aišku, pažadėta, kad 
visos už jas gautos pajamos bus skirtos 
paramos fondui.

rezultatai?
Ši kampanija suvienijo meną ir 

sportą, tad Brazilijos internautai pri-
statomąjį vaizdo klipą akimirksniu „iš-
nešiojo“ po socialinius tinklus.

https://goo.gl/9owhGa

rubriką pristato „Gaumina“

 El.reklama: bendros pastangos
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Internetas

Tiems, kurie nenori  
teptis kremu nuo saulės 

Kas?
„Nivea“.

Kokia situacija?
Pietų Afrikoje sergamumas odos vė-

žiu ypač didelis. Didžiausi pavojai tyko 
vaikų, kurie vengia teptis kremu nuo 
saulės ir lakstydami paplūdimiu ypač 
greit perkaista. „Nivea“ pasiūlė genialią 
idėją, kaip pramogas susieti su įpro-
čiais.

Ką padarė?
Paplūdimyje pastatė pripučiamą 

atrakcioną ir leido nuo jo vaikams čiuo-
žinėti nemokamai. Kuo tai ypatinga? 
Dviejose šio nusileidimo takelio vietose 
įtaisė specialius vartus, iš kurių purš-
kiamas skystis apsaugo nuo saulės. Už-
tenka kartą nusileisti ir gali nebijoti nu-
degimų.

rezultatai?
Vos per valandą ši 

pramoga sukviesdavo 
daugiau kaip 100 ma-
žylių, o pristatomasis 
vaizdo klipas apskriejo 
internetą.

https://goo.gl/iDUxwu

 El.reklama: bendros pastangos vairuotojų ir pėsčiųjų  
draugystė 

Kas?
„Volkswagen“.

Kokia situacija?
Vairuotojai per dažnai ignoruoja 

pėsčiuosius ir nepraleidžia jų per perėją. 
Ypač ši problema gaji prie pradinių mo-
kyklų, kur nuolatos zuja būriai vaikų. 
„Volkswagen“ komanda tiki, kad visada 
svarbiau tie, kuriuos tu pažįsti, tad pa-
sistengė supažindinti vairuotojus su 
vaikais.

Ką padarė?
Jungtinių Arabų Emyratų mokyk

lose išdalyti pakabučiai, kuriuose inte g
  ruotos specialios mikroschemos. Vos 
ant kuprinės pakabinęs įrenginį vai-
kas prieina prie perėjos, virš jos įmon-
tuotame ekrane užsirašo jo vardas. Įsi-
vaizduokite, važiuojate, o švieslentė 
rodo: „Per gatvę nori pereiti Tomas, 
praleiskite jį“.

rezultatai?
Apie kampaniją pradėta kalbėti gar-

siai, tad „Volkswagen“ ruošiasi ją pa-
kartoti ir kituose miestuose.

https://goo.gl/kkovqo
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DATOS

 Aktorius gimė 1981 metų birželio 13-ąją Bostone, 

Masačusetso valstijoje, JAV.

 Visas vardas - Kristoferis Robertas Evansas.

 Pravadė - Kevansas.

 Ūgis - 183 cm.
 Dažnai vaidina komiksų knygų personažus.

 Buvęs vegetaras.

 Vaidindamas filme „Keršytojai“ („The Avengers“) 

kentėjo nuo migrenos priepuolių.

 Domisi filosofija ir budizmu, bet nuo mažens buvo 

auginamas katalikiškai.

 Jo mėgstamiausias TV serialas - „Simpsonai“.

 Būdamas mažas svajojo tapti tapytoju.

FakTai

Apie tatuiruotes
Pasak aktoriaus, tatuiruotės yra savotiška 

manija: „Kiekvienas, turintis tatuiruotę, žino, 
kad vos pasidarius pirmąją galvoje jau sukasi 
mintis ir apie antrąją.“ Visos Kriso tatuiruo-
tės reiškia ką nors apie jo šeimą ir draugus, 
o jų yra mažiausiai penkios. 

Apie psichologines 
problemas ir terapiją

Aktorius neneigia fakto, jog yra lankęs 
kalbėjimo terapiją pas psichologus, kad geriau 
pažintų save ir išspręstų kai kurias jam ky-
lančias problemas, taip pat susijusias su vy-
riškumu. Jam patinka gilintis į savo vidų, at-
rasti savo stipriąsias puses bei pažinti silpny-
bes. Būtent dėl to jis domisi psichologija ir 
skaito įvairias šio žanro bei savigalbos kny-
gas. Aktorius tikina, kad būtent psichologijos 
žinios jam padeda lengviau kovoti su stresu, 
kurio Holivude tikrai per akis. 

Apie išvaizdą
Nors aktorius domisi psichologija ir sten-

giasi nepasiduoti mintims „ką apie jį galvoja 
kiti“, bet jis sako vis tiek jaučiantis spaudimą 
atrodyti gerai, vyriškai ir simpatingai: „Kai 
supratau, kad mano kūnas bus nužiūrinėjamas 
kino ekranuose visame pasaulyje, supratau, 
kad negaliu apsileisti. Negaliu turėti antsvo-
rio, man reikia raumenų.“ Negana to, Krisas 
tikina vis norintis išmėginti jogą. Jo manymu, 
būtent ši sporto šaka padeda atsikratyti stre-
so ir pagerinti lankstumą. 

Apie labdarą
Krisas yra tikras geruolis ir labdara yra 

jo gyvenimo dalis. Jis dažnai aukoja Bostono 
vaikų ligoninei ir kaskart būdamas šiame 
mieste stengiasi rasti laiko susitikti su vai-
kais, kurie kovoja su sunkiomis ligomis. Ak-
torius yra ne kartą pasakęs, jog jo silpnoji 
vieta yra vaikai ir jam labai patinka su jais 
leisti laiką. 

Apie vaidybą ir šlovę
„Aš mėgstu vaidinti, tai tam tikra prasme 

yra mano žaidimų aikštelė. Bet aš nenoriu, 
kad mano laimė visiškai priklausytų būtent 
nuo karjeros. Šlovė, žinomumas yra dalykai, 
kurie iš dalies apsunkina gyvenimą. Man juk 
patinka paprasti dalykai, mėgstu lankytis mu-
gėse, įvairiose sporto varžybose, rengti išky-
las su draugais parkuose, bet tuo pat metu 
vis jaudinuosi, kad tik manęs kas nors nepa-
žintų ir nesugadintų tos ramybės, poilsio ir 
gero laiko. Jei viskas pasiseka, džiaugiuosi 
likęs neatpažintas“, - pasakojo aktorius.

Ir vyrai turi

Parengė Ringailė StulPinaitė

Puikiai žinomas Holivudo aktorius  
Krisas Evansas (Chris Evans) mano, 
jog tikrasis vyriškumas susijęs ne tik  
su puikia atletiška išvaizda, kantrybe  
ar charakterio tvirtumu. Pasak birželio 
13-ąją  jau 35 metų gimtadienį  
švęsiančio aktoriaus, reikia žinoti tiek  
savo stipriąsias, tiek silpnąsias vietas,  
tik tuomet galima tobulėti.

silpnybių
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Europos futbolo čempionatas su 

Šarūnu Mazalu
Irmanto  Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su LRT televizijos sporto žurnalistu Šarūnu Mazalu - 39 p.

2016 m. birželio 10-16 d.
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Esu...  INFORMACINĖS televizijos žiūrovė

TV
 TO

P1
0

TV6 5,9%
Lietuvos rytas TV 5,1%
TV1 4,7%
PBK 4%
TV8 3,1%

Info TV 2,3%
NTV Mir Lietuva 2,3%
LRT Kultūra 1,4%
REN Lietuva 1,2%
Liuks! 0,3%

Lietuvos rytas TV 4,6%
TV6 4,4%
TV1 3,8%
PBK 3,4%
Info TV 3,4%

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

TV3 13,6%

LNK 11,6%

BTV 6,6%

TV3 15,5%

LNK 11,9%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 TV3 ŽINIOS TV3 6,4

2 KARAS IR TAIKA LNK 6,2

3 VIENA ŠEIMA - VIENA ŠIRDIM TV3 5,5 

4 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 4,9

5 TELELOTO LNK 4,8

6 REZIDENTAI 2   TV3 4,7

7 VIKINGŲ LOTO TV3 4,7

8 LNK ŽINIOS LNK 4,5

9 FARAI TV3 4,5

10 APIE MUS IR KAZLAUSKUS TV3 4,3

Duomenys: TNS LT, 2016 m. gegužės 30 - birželio 5 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai  26,4%

Kiti  
kanalai  31,2% BTV 6,2%

LRT Televizija 
9,1%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
9,7%

✔ Dažniausiai žiūriu...
Žinių, diskusijų laidas. Pastaruoju metu visada įsijungdavau projektą 

„Delfinai ir žvaigždės“. (Šypsosi.) Pakankamai dažnai būna įjungtas kuris 
nors naujienų kanalas anglų kalba.

✔ TV įsijungiu TaDa, kai noriu...
Gauti informacijos, išgirsti naujienas.

✔ MėgsTaMiausias laiDos VeDėjas...
Sunku būtų ką nors išskirti. Galbūt Algimantas Čekuolis ar Edmundas 

Jakilaitis.

✔ jeigu būTų galiMybė kurTi ir VesTi laiDą, ji būTų apie...
Apie sportą, sportininkus, aktyvų gyvenimo būdą ir judančius žmones. 

✔ Manau, kaD labiausiai TeleVizijoje TrūksTa...
Dažnai trūksta kokybės, visais atžvilgiais gilesnių laidų ir temų, pozity-

vumo. Nors kokia paklausa, tokia pasiūla, todėl, žvelgiant iš televizijos pozi-
cijų, tikriausiai nieko netrūksta. Na, o žvelgiant iš mano, kaip sportininkės, 
pozicijų, trūksta sporto. (Šypsosi.)

✔ VaikysTėje Man TeleVizija aTroDė...
Įdomus ir traukiantis vaiko akis reiškinys.

✔ neMėgsTu laiDų...
Kuriose daug neigiamų emocijų, apkalbų ir pašaipų.

✔ žiūrėTi TeleViziją VerTa, nes...
Tai vienas iš būdų sužinoti, kas vyksta, gauti naudingos informacijos ir 

galų gale atsipalaiduoti po dienos darbų.
Parengė Greta AliŠAuSKAiTė

Dar neseniai televizijos ekranuose šmėžavusi projekto „Delfinai ir žvaigždės“ da-
lyvė, daugkartinė Europos kiokušin karatė čempionė RITA PIVORIūNAITė (28) 
save laiko neaktyvia televizijos žiūrove. Nors pripažįsta, kad savo dienos neįsi-
vaizduotų be žinių laidos.  „Laisvalaikiui“ jauna moteris atskleidė, kad jos nė kiek 
neerzina reklamos ir neverčia perjungti kanalų, nes ji mėgsta jas analizuoti, ko-
kią žinutę norėta perduoti, kaip pavyko ir kuri auditorijos dalis ją galėjo priimti. 
Mintimis apie televiziją dalijasi Rita Pivoriūnaitė.
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Birželio 10-ąją startuoja jau penkioliktasis 
Europos futbolo čempionatas, kuris mė-
nesiui šios sporto šakos mėgėjus prikaus-
tys prie televizijos ekranų. LRT sporto žur-
nalistas ŠaRūnas MazaLas (28) tikina, 
jog atsinaujinęs čempionatas ir didesnis 
komandų skaičius pateiks dar daugiau 
intrigų, ir kviečia čempionato naujienas 
sekti su jo vedama futbolo apžvalga kiek-
vieną rungtynių dieną.
Ringailė Stulpinaitė

- LRT prasidėjus Europos futbolo 
čempionatui vesite apžvalginę laidą. Ko-
kie, jūsų akimis, yra didžiausi pokyčiai 
šiame čempionate?

- Na, didžiausias pokytis tas, kad padau-
gėjo komandų. Dabar tarpusavyje varžysis 24 
šalių rinktinės vietoj iki tol buvusių 16. Ap-
maudu, kad Lietuvos rinktinės šiame čempio-
nate nepamatysime. Tiesa, pirmą kartą savo 
jėgas čia mėgins penkios šalys: Islandija, Al-
banija, Šiaurės Airija, Velsas ir Slovakija. 
Džiaugiuosi, kad komandų padaugėjo, dėl to 
čempionatu susidomėjimas tik didės. Manau, 
tie Lietuvos vyrai, kurie mėgsta futbolą, visą 
mėnesį, kol vyks čempionatas, iš dalies atos-
togaus ir stengsis pažiūrėti visas rungtynes. 
Moterims teks su tuo susitaikyti. (Juokiasi.)

- Koks bus apžvalginės laidos forma-
tas? Ką pamatys žiūrovai?

- Tokia apžvalginė laida man jau bus trečia 
ir aš vis galvoju, kaip tą futbolo čempionato 
karštinę kuo įdomiau perteikti televizijos žiū-
rovams. Manau, kad, be abejonės, bus apta-
riamos buvusios ir būsimos rungtynės, jų ei-
ga, svarbiausios akimirkos. Tiesa, seniau į 
kiekvieną laidą kviesdavome vis kitą eksper-
tą, o dabar turėsime kelis futbolo ekspertus, 
kurie su mumis bus visą mėnesį. Norisi, kad 
jie turėtų laiko ir galimybių išsamiai apžvelg-
ti tai, kas svarbiausia. Manau, žiūrovai pama-
tys ir dabartinio Lietuvos futbolo rinktinės 
trenerio Edgaro Jankausko įžvalgas, ir Dei-
vido Šembero pastabas. Be to, džiaugiamės 
galėdami daug ką pateikti grafiškai, pasitelk-
dami naujas technologijas parodyti, kas įmu-
šė įvartį, dėl ko įvyko viena ar kita pražanga 
ir pan. Tai labai papildo turinį ir žiūrovai tai 
itin gerai vertina. 

- Su draugais ar kolegomis organizuo-
jate futbolo čempionatų totalizatorius? 
Spėjate, kas laimės, o kas iškris?

- Su kolegomis - ne, nes per mažai kolegų 
sporto skyriuje ir nebūtų didelės intrigos. O su 
draugų kompanija - taip. Tą darome nuo moky-
klos laikų su ta pačia kompanija. Spėjame kiek-
vienų rungtynių rezultatus ir renkame taškus, 
kol galiausiai paaiškėja, kuris iš mūsų yra didžiau-
sias ekspertas. Deja, man tokio totalizatoriaus 
dar niekuomet nėra pavykę laimėti. Galbūt pa-
siseks šiemet patekti bent į prizininkų trejetą.

- Ar dažnai žiūrite futbolo rungtynes ne 
čempionatų metu, tiesiog savo malonumui?

- Dauguma mano pažįstamų žmonių futbolą 
žiūri tik kai vyksta čempionatai, bet tai nereiškia, 
kad jie nesidomi futbolu. Tai rodo, kad lietuviai 
domisi šia sporto šaka, ir mane tai džiugina. Pats 
esu kilęs iš Gargždų, miestelio, kuriame futbolas 
yra tikrai populiaresnis už krepšinį ir turi Lietu-
voje visiems puikiai žinomą komandą - Gargždų 
„Bangą“. Čia jau nuo mažens berniukai gyvena 
futbolo dvasia, taip užaugau ir aš, nuo mažens 
spardydamas kamuolį su kaimynais ir draugais. 
Futbolas tiesiog tapo mano gyvenimo dalimi ir 
juo domiuosi gerokai labiau nei krepšiniu, tad 
natūralu, kad futbolo naujienas seku, kiek įma-
noma, ir stengiuosi pamatyti kuo daugiau trans-
liacijų. Tiesa, kai dabar su žmona auginame duk-
rytę Deimilę, tam laiko yra mažiau, bet vis tiek 
stengiuosi nutaikyti laisvą valandžiukę. 

- Žmonai tiek futbolo naujienų na-
muose neatsibosta?

- Žmona nėra patenkinta, kai visą savaitga-
lio eterį užima mano futbolo transliacijos. Na-
mie net yra taisyklė, kad televizorius turi būti 
išjungtas, kai tėtis nežiūri futbolo. Bet stengia-
mės laiką dėlioti taip, kad visi būtų laimingi. 

 - Kokias komandas palaikysite šiame 
Europos futbolo čempionate?

- Aš nesu iš tų žmonių, kurie nuo mažens 
palaikė tik vieną ar kitą komandą. Kita vertus, 
pastaruosius kelis čempionatus vis palaikyda-
vau Nyderlandų rinktinę - simpatizuodavau šios 
komandos futbolininkams, palaikydavau juos 
klubiniuose turnyruose. Prieš kelerius metus 

sužavėjo Belgija, tad Nyderlandams nepatekus 
į šiųmetį Europos čempionatą mano favoritai 
bus belgai. Juolab kad prieš dešimtmetį Lietu-
va ir Belgija buvo apylygių jėgų, dabar belgai 
antri pasaulio reitinge. Na, o daugeliui patin-
kantys ispanai manęs nežavi visiškai. Įdomiau-
sia, kai laimi tie, iš kurių to tikimasi mažiausiai.

- Kaip manote, kurios keturios koman-
dos pateks į Pasaulio futbolo čempionatą?

- Manau, viena jų turėtų būti Prancūzijos 
rinktinė, Vokietijos, Belgijos, Portugalijos 
rinktinės. Čia, žinoma, ne eilės tvarka.

39

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Šarūno Mazalo spėjimas apie 
 finalinį ketvertą

ĮdoMiausia, 
kai laiMi tie, iŠ 
kurių to tikiMasi 
Mažiausiai
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 20.25  „Mesingas. 
  Aplenkiantis laiką“ 

 20.30  „Džesika Flečer“ 11.25  „Didysis Gregas“ 14.35  „Juodieji meilės 
  deimantai“ 

 19.30  „Ledynmetis“

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.40 Džeimio Oliverio Britanija. 
9.40 Teletabiai. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Ro-
mantiški pašnekesiai“. 13.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Tobula kopija“. 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 „Laukinu-
kė“. 18.00 „Gyvenimo bangos“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Kietos merginos“. 23.15 „Gyve-
nimo bangos“. 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Penktoji pavara. 11.50 Beatos virtuvė. 12.40 
Nuo... Iki. 13.30 Pagalbos skambutis. 14.15 24 
valandos. 15.15 „Karas ir muzika“. 16.00 Yra, 
kaip yra. 17.00 Info diena. 21.00 Penktoji pavara. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
10.20 Tabletė. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.00, 16.50 
Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 13.25 Kartu su 
visais. 14.30 Mados nuosprendis. 15.40 Vyriška/
Moteriška. 17.45 Lauk manęs. 18.50 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.05 
„Retro FM legendos“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aro-
matas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 
„Meilė be reikalingų žodžių“. 0.55 „Skirtingi 
likimai“. 2.40 Septynios Tretjakovo galerijos 
paslaptys. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Fiksikai“. 7.15 Kviesti-
nė vakarienė. 8.15 Tinkama priemonė. 9.15 
Šeimos dramos. 11.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 12.20 Dar ne vakaras. 13.25 
Čapman paslaptys. 14.20 Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 15.20 Tinkama priemonė. 16.20 
Šeimos dramos. 18.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 19.25 „Kovotojas“. 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.30 Mums net nesisapnavo. 
0.15 „Kovotojas“. 1.05 Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai“. 14.50 „Susitikimo vieta“. 
16.20 „Krasino apsauga“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.25 „Į.Į. Tyrimas“. 19.40 „Šuo“. 21.55 
„Fejerverkas“. 23.50 Dauguma. 1.05 Vanga su-
grįžta! Slaptas aiškiaregės archyvas. 2.20 „Susi-
tikimo vieta“. 3.30 „Pseudonimas „Albanas 3“.  

 TV PolonIa
7.00 Lenkija su Miodeku. 7.05 Pasaulis sukasi. 
7.55, 19.25 Buvo, nepraėjo - istorijos tyrinėtojų 
kronika. 8.30, 2.15 „Apie dvejetą tokių, kurie 
pavogė mėnulį“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Dingusi“. 
16.20 Vis einu savo keliu. 16.55 Kalbama apie 
pinigus. 17.50 A la show. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 Kabaretų TOP, arba kabaretų dainos. 20.25 
Drakono Polo nuotykiai. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.25 Charonas. 1.05 Eurovizi-
jos dainų konkursas. 2.00 Miško bičiuliai. 

 TV1000
8.10 „Tuštybių mugė“. 10.35 „Mirtis per laidotu-
ves“. 12.15 „Nepaprasta kelionė“. 14.10 „Sociali-
nis tinklapis“. 16.20 „Misteris Dydsas“. 18.10 „Elž-
bieta: aukso amžius“. 20.10 „Nemiegantys Sietle“. 
22.10 „Didingasis“. 0.45 „Pasitikėk draugais“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip veikia daiktai. 7.00 Mitų grio-
vėjai. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Sun-
kvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Bear Grilsas. Misija - išgyventi. 14.30 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 21.00 Nuodų medžio-
tojai. 22.00 Pavojingiausio darbo interviu. 23.00 
B.Grilsas. Sala. 24.00 Nemėginkite pakartoti.  

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto gelbė-
tojai. 10.00, 16.00, 22.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 Neįpras-
tas maistas. 23.00 Namų medžiuose gyventojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“ 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
11.00 TV serialas „Svotai“ 

(N-7).
12.00 Juokingiausi Amerikos 

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinė komedija 

„Ledynmetis“ (N-7).
21.05 Fantastinis veiksmo f. 

„Ernis“ (N-14).
23.45 Komedija 

„Diktatorius“ (N-14).
1.15 Romantinė komedija 

„Tai nutiko Jemene“ 
(N-7).

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

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.45 Lietuvos 
superšefas.

12.05 Labai juokinga 
laida.

12.35 „Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

13.05 „Rožinė pantera“.
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Veiksmo f. „Dievo 

šarvai“ (N-7).
21.15 Komedija „Čia - ne 

aš, tai - jis“ (N-7).
23.10 Erotinis trileris 

„Laukinės aistros 2“ 
(N-14).

1.10 Veiksmo f. „Ringo 
karalius“ (N-14).

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

lamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“.
11.25 „Didysis Gregas“.
12.15 Specialus tyrimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai 2“.
17.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.05 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. A grupė. 
Prancūzija - Rumunija. 
Pertraukoje -  
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 Trileris „Kler“ (N-14).
1.20 „Muškietininkai 2“.
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.
4.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

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

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 TV serialas 

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

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

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

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

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

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pasaulio profesiona-

lų imtynės (N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės“ (N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Gaudynės“ (N-14).
23.15 Siaubo trileris 

„Paskutinis egzorciz-
mas“ (N-14).

0.55 Mistinės istorijos.
2.35 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
3.25 Veiksmo komedija 

„Gaudynės“ (N-14).
4.50 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
5.40 Pričiupom! (N-7).

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

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

rožę.
17.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

23.00, 3.00 „Nepažįstamojo 
skambutis“ (S).

1.00, 4.25 „Apiplėšti mafi-
ją“ (N-14).

6.05 „Jaunikliai“ (N-7).
6.35 Miestai ir žmonės.

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
6.30 „Nuodėminga meilė“.
7.15 Vasaros pradžios 

koncertas.
8.30 ...formatas. Poetas 

Vladas Braziūnas.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Vladimiro Prudnikovo 

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

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 Girių horizontai.
15.15 „Padūkėliai 

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

čio vaikai.
19.05 Po lietuvių kalbos ir 

kultūros skėčiu. 2016. 
20.30 „Džesika Flečer“.
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Istorinė drama 

„Trečiojo reicho žlu-
gimas“ (N-14).

24.00 Mokslo sriuba.
0.15 Naktinis ekspresas.

 23.15  „Paskutinis 
  egzorcizmas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Sostinės keksiukai.
8.15 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

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

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

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Nebylus liudijimas. 

Šeima“ (N-7).
21.00 „Tiltas“ (N-14).
23.25 Snobo kinas. „Trečias 

žmogus“ (N-14).
2.00 „Karadajus“ (N-7).
2.50 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
3.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai 
(N-7).

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Žmogus prieš 

musę! (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Be stabdžių 
(N-14).

23.00 „Gyvų neliks“ (S).
0.40 „Bruklino geriausieji“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

10.00 „Likimo 
ietis“ (N-7).

11.00 „Svajonių 
kruizai“ (1).

12.00 Kas paleido 
šunis?

12.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.00 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

14.00 „Į Vakarus“.
15.45 „Lelijos“ 

(N-7).
17.00 „Už išlikimo 

ribų“.
18.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“ (1).

19.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 „Kažkas skolinto“ 

(N-7).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Uždaras 

ratas“ (N-7).

„DIEVO ŠARVAI“
Veiksmo filmas. Honkongas. 1987.
Režisierius: Jackie Chan.
Vaidina: Jackie Chan, Alan Tam, 
Lola Forner.

Archeologas ir lobių medžiotojas 
Džekas Afrikoje rado ritualinį kardą 
ir pardavė jį turtingam kolekcio
nieriui. Bet šis kardas yra mistinių 
Dievo šarvų dalis ir jį seniai svajoja 
įsigyti šėtono kulto sektos nariai. 

„BRUKLINO GERIAUSIEJI“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Richard Gere, 
Don Cheadle, Ethan Hawke.

Niujorko policijoje moralę kiekvienas 
supranta savaip. Paskutines dienas 
prieš pensiją dirbantis Edis visiškai 
nusivylęs teisingumo sistema, tuo 
metu narkotikų skyriaus pareigūnas 
Selas pasiryžęs viskam, kad tik užtik
rintų savo šeimai geresnį gyvenimą. 

birželio 10 d.

 21.00  „Kažkas skolinto“ 15.00  „Medikopteris“  17.50  „Širdele mano“

 ANImAL PLANEt
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Visa 
tiesa apie kates. 8.15, 12.50 Ostinas Styvensas. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gyvūnų ins-
pektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 22.00, 23.50, 
1.40, 5.49 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Žmonės 
ir liūtai. Vieno safario istorija. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPORt1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Pusfinalis. Vakar. 8.00 Čempionai LT. Grappling 
Jurbarkas 2016. 2 dalis. 8.30, 20.30 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio taurė. 9.00 „NBA Acti-
on“. Krepšinio lygos apžvalga. 9.30, 24.00 KOK 
World series. Bušido kovos. Vilnius. 12.00 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 12.30 ATP 
250 Munich. Vyrų tenisas. Finalas. 15.30 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Trečiosios rungtynės. 
2016-06-09. 20.00 Čempionai LT. Grappling 
Jurbarkas 2016. 3 dalis. Premjera. 21.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 34 laida. 
21.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
lygos apžvalga. 22.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Pusfinalis. Numatoma. 4.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Ketvirtosios rungtynės.  

 VIASAt SPORt BALtIc
7.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 
9.05, 19.05 Futbolas. Copa America. Urugvajus - 
Venesuela. 10.55, 22.35 Futbolas. Copa Ame-
rica. Meksika - Jamaika. 12.45 Kalnų dviračiai. 
Pasaulio taurės etapas. 14.55 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 15.55 „Formulė-1“. Monako 
GP lenktynių apžvalga. 16.55 „Formulė-1“. Ka-
nados GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
18.35, 0.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 20.55 „Formulė-1“. Kanados GP tre-
niruotė 2. Tiesioginė transliacija. 0.25 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 1.55 Futbo-
las. Copa America. Čilė - Bolivija. Tiesioginė 
transliacija. 4.00 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 4.25 Futbolas. Copa America. Argen-
tina - Panama. Tiesioginė transliacija. 

 EUROSPORt
6.30, 14.00, 17.00, 2.30 Dviračių sportas. 
„Criterium du Dauphine Libere“ varžybos, 
Prancūzija. 7.30, 21.00, 0.30, 4.00 Futbolas. 
„Vive la France“. 10.30, 11.30 Futbolo žvaigž-
dės. 12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 1.00, 5.00 
Tenisas. 20.55, 0.15 Sporto naujienos. 23.00 
Jojimas. „FEI Nations“ taurė, Lenkija. 24.00, 
3.30 Sporto linksmybės. 0.20, 2.20 Europos 
futbolo fanai. 

„LAUKINĖS AIStROS 2“
erotinis trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Jack Perez.
Vaidina: Susan Ward, Katie Stuart, Leila Arcieri.

Nekenčiamas, bet labai turtingas Britnės patėvis mirdamas palieka mer
ginai milžinišką turtą. Atrodo, kad paauglė jau gali pradėti mėgautis 
gyvenimu. Tačiau Britnės bendraklasė Maja ima reikalauti savo pinigų 
dalies, tvirtindama, kad žuvęs milijonierius  tikrasis jos tėvas. Galiausiai 
jų konfliktas perauga į pavojingą žaidimą su mirtimi.

„ERNIS“
fantastinis Veiksmo filmas. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Will Yun Lee, Tao Okamoto.

Vilkolakis leidžiasi į jam nežinomą 
pasaulį ir žūtbūtinėje kovoje su sa
vo priešu jis patiria virsmą. Jis pirmą 
kartą tampa pažeidžiamas ir yra 
išbandomas fiziškai bei emociškai. 

LNK
19.30

tV3
21.05

tV6
0.40

LNK
23.10

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

Maskuotės meistrai“.
7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

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

prieš blogį“ (N-7).
12.40 „Batuotas katinas 

Pūkis. Trys velniūkš-
čiai“ (N-7).

12.50 Fantastinis nuotykių f. 
„Evermoras“ (N-7).

14.35 Romantinė komedija 
„Užstrigusi  
paauglystėje“ (N-14).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Komedija „Vakaro 

pasakojimai“ (N-7).
21.25 Romantinė drama 

„Šimto žingsnių 
kelionė“ (N-7).

23.55 Drama „Ruandos 
viešbutis“ (N-7).

2.10 Mistinė drama 
„Krištolinės kauko-
lės“ (N-14).

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

valanda. „Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio n

uotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Mauglis. Mūšis“.
9.55 „Na, palauk!“
10.10 „Trys muškietininkai“.
11.45 Komedija šeimai 

„Geriausias  
žaidėjas“.

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.35 Komedija „Čia - ne 

aš, tai - jis“ (N-7).
16.30 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Batuotas katinas 
Pūkis“.

21.15 Romantinė komedija 
„Mano super  
buvusioji“ (N-7).

23.10 Komedija 
„Amerikietiška gies-
mė“ (N-14).

0.50 Veiksmo f. „Karaliaus 
vardu 2. Du pasau-
liai“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00  „Mūsų karalienė“.
13.50 Sveikinimų koncertas.
15.45 Europos futbolo 

čempionatas.Albanija - 
Šveicarija. Pertraukoje -  
Žinios. Orai.

18.00 Klausimėlis.lt.
18.30 Šiandien.
18.50 „90 dainų - 

90 legendų“.
20.25  „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.05 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. Anglija -  
Rusija. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 Trileris „Nikita“ (N-14).
1.55 „Mūsų karalienė“.
3.35 „Janina Miščiukaitė. 

Gyvenimas dainoje“.

 18.50  „90 dainų - 
  90 legendų“

 14.35   „Užstrigusi 
  paauglystėje“

ŠeŠtadienis

„KATIE FFORDE. ŠUOLIS Į LAIMĘ“
Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius: Helmut Metzger.
Vaidina: Rolf Becker, Oliver Bootz, Markus Boker.

Džordžo Fosterio ūkis pavojuje, nes fermoje pradeda siautėti siaubingas 
virusas. Jo dukra nenoriai sutinka tėvui padėti, nes yra veterinarė. Jai 
sugrįžus namo, tėvas netikėtai miršta. Mergina lieka fermoje ir įsimyli 
žirgų išjodinėtoją Džeiką. Tačiau pasirodžius turtingajam Rupertui už-
simezga meilės trikampis.

rekomenduoja

„VAKARO  
PASAKOJIMAI“
Komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Adam Shankman.
Vaidina: Adam Sandler, 
Keri Russell, Guy Pearce.

Skiteris sutinka kelias dienas pri-
žiūrėti savo sūnėną ir dukterėčią. 
Norėdamas užčiaupti du mažus 
nenuoramas, Skiteris ima sekti 
jiems pasakas prieš miegą. Viskas 
būtų puiku, jei tai būtų ir likę vien 
pasakėlėmis prieš miegą. Deja... 
Vakarais pasakojamos istorijos kitą 
dieną tampa realybe...

„KERŠYTOJAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Vic Armstrong.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
George Segal, Kristian 
Alfonso.

Dolfas Landgrenas vaidina buvusį 
lenktynininką, dirbantį sunkveži-
mio vairuotoju. Jis pabėga iš kalė-
jimo, kad galėtų atkeršyti korum-
puotam policininkui. Įspūdingos, 
šiurpą varančios gaudynės, neįti-
kėtini nuotykiai - visa tai buvęs 
lenktynininkas patiria drauge su 
žavia įkaite.

„GALUTINIS TIKSLAS 4“
siaubo tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Bobby Campo, 
Shantel VanSanten, Nick Zano.

Nikas pamato savo ateities viziją - 
šiurpų incidentą automobilių lenk-
tynėse, kurių metu aukomis tampa 
jo draugai ir jis pats. Jis bando at-
kalbėti draugus nevykti į pražūtingą 
sporto renginį. Grupelei laimingųjų 
pasiseka likti gyviems, bet mirtis nė 
nesiruošia jų išbraukti iš savo sąrašo. 

TV3
19.30

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 12.00 Svajonių sodai. 13.00 Šokiai! 
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 17.00 
„Gydytojos dienoraštis“ (N-7). 19.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.00 „Džesmina“ 
(N-7). 23.00 „Kietos merginos“. 1.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Žodis - ne žvirblis. 15.05, 22.30 Autopilo-
tas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 Dviračio šou. 18.40 
Pagalbos skambutis (N-7). 19.30 „Išprotėjusi 
meilė. Putinas ir rusai“. 20.30 Valanda su Rūta. 
22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 
23.00 24 valandos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.40 
Valanda su Rūta. 5.10 Ne vienas kelyje. 5.35 
Sveikatos ABC televitrina. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Grok, mylimas akordeone! 7.30 Vaikų klubas: 
animacija. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Gany-
tojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.10 „Maša ir 
lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 17.45 Naujienos. 
11.30 „Aida Vediščeva. Žaidžiant žvaigždę“. 12.35 
„Detektyvė“. 14.30 „Afonia“. 17.05 Atspėk melo-
diją. 18.00 „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“. 
20.00 Laikas. 20.20 „Jumorina. Sočis“. Tarptau-
tinis juoko festivalis. 22.30 Šiandien vakare. 0.20 
„Ne vien duona“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00, 8.10 „Laimės šaltinis“. 7.40, 11.25, 14.20 
Žinios. Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ži-
nios. 9.10 Eismo taisyklės. 10.05 Elina Bystric-
kaja. 11.40, 14.25 „Auksinis narvelis“. 21.00 „Ir 
džiaugsme, ir varge“. 0.50 „Ilga kelionė į save“. 

 REN
6.55 Vaikų klubas. 7.05 Kviestinė vakarienė. 
12.05 A.Čapman paslaptys. 14.00 Pati naudin-
giausia programa. 15.00 „Kas pabuvojo anam 
pasaulyje?“ 15.55 „Kas mes iš tiesų esame?“ 
16.55 „Jumorina“. 18.30 „Grįši - pakalbėsim“. 
22.15 „Atspindžiai“. 0.05 Retromanija 2. 

TV6
22.30

TV1
19.00

BTV
23.50

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

dystė“ (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Europos mėgėjų 

galiūnų čempionatas 
Lietuvoje.

12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.00 „Slaptosios drau-
gijos. Iliuminatų 
kodeksas“ (N-7).

14.00 Mistinės istorijos.
16.00 Kas žudikas? 

Baudžiamosios bylos.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 „44-as skyrius“ 

(N-7).
19.00 Už vaikystę.
19.30 Lietuvos 

Supermiestas. 
21.55 Veiksmo trileris 

„Svetimas“ (N-14).
23.50 Siaubo trileris 

„Galutinis tikslas 4“ 
(N-14).

1.20 „Kortų namelis“ (N-14).
2.55 Europos mėgėjų 

galiūnų čempionatas 
Lietuvoje.

3.45 Savaitės kriminalai 
(N-7).

4.05 Lietuvos 
Supermiestas.

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Auginantiems savo 

kraštą.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 Skinsiu raudoną rožę.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
13.40 Rio 2016.
13.50 „Mama detektyvė“.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 Ar žinai, 

kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 „Pėdsakas“ (N-7).
19.30, 5.25 „Kaip užauginti 

planetą. Gėlių galia“ 
(N-7).

20.30 „Tigrų sala“.
21.30 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

24.00, 3.55 „Kruvina 
žinutė“ (N-14).

1.55 „Šetlando žmog-
žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

6.15 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

7.00 Miestai ir žmonės.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Bėdų turgus.
7.45 IQ presingas.
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Laida evangelikams.
11.15 LRT Kultūros 

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

pionatas. Prancūzija -  
Rumunija.

14.45 Istorijos detektyvai.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45, 17.05 , 17.25 

„Pasaulio kultūros 
paveldo objektai 
Japonijoje“. 

17.45 Žinios. Orai.
18.00 Mokslo sriuba.
18.15 Atspindžiai.
18.45 Europos futbolo 

čempionatas. Velsas -  
Slovakija. 

21.00 ARTS21.
21.30 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Jūros šventė 2014. 
0.20 Trileris „Kler“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
10.25 „Monstrų karai“.
11.25 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
12.30 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 Kas namie 

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

šuo“ (N-7).
19.00 „Katie Fforde. Šuolis 

į laimę“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Lastrumo sausainiai“.

22.55 „Laiko gijos“ (N-7).
0.40 „Derenas Braunas. 

Tyrimai“ (N-7).
1.40 „Trečias žmogus“.
4.00 „Monstrų karai“.
4.45 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
5.10 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
5.35 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi 

darbai pasaulyje 
(N-7).

7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Ekstremali 

žvejyba.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Nuo amato iki 

verslo.
10.00 Pragaro kelias 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Bjauriausi 

darbai pasaulyje 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.30 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai 
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Karštos galvos! 

(N-7).
20.40 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 „Keršytojas“ (N-14).
0.35 „Teisė žudyti“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

13.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

14.00 „Vėjas kyla“.
16.20 „(Ne) svajonių 

princas“  
(N-7).

17.55 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.25 Šeimos 
vakaras. „Aukso 
žirgas“.

20.00 „Svajonių 
kruizai“.

21.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

22.00 „Supergreiti!“ 
(N-14).

23.50 „Kuždesių 
sala“ (N-14).

 21.30  Panorama 21.30  „Šetlando žmog-
žudystės. Juodas varnas“

 7.35  „Diagnozė -
  žmogžudystė“

 16.20  „(Ne) svajonių 
   princas“

 21.00  „Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm“

TV PROGRAMAbirželio 11 d. 

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 
Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Kulinarinė dvikova. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 Vysockaja 
Life. 14.05 Veidrodis herojui. 15.00 Tyrimą atliko. 
16.20 „Krasino apsauga“. 18.05 Tyrimą atliko. 
19.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 20.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 
22.00 „Simfonija“. „A-Studija“ . 23.50 „UGRO 4“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija 24. 
12.20 Sveika, Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 
14.15 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.20 Lenkijos dainų 
festivalis Opolėje. 16.35 Publicistinė laida. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žody-
nas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 
19.50 Iš kitos pusės. 20.45 Animacinis f. 21.00 
Žinios. 21.45 „Aš jums parodysiu!“ 22.40 „Kita 
monetos pusė“. 0.20 Grupė „Raz Dwa Trzy“. 

 TV1000
8.05 „Didingasis“. 10.45 „Nemiegantys Sietle“. 
12.35 „Pasitikėk draugais“. 14.10 „Tuštybių mugė“. 
16.35 „Mirtis per laidotuves“. 18.15 „Nepaprasta 
kelionė“. 20.10 „Meilės punšas“. 22.00 „Vertėja“. 

 DiscoVery 
6.10 Kaip veikia daiktai. 7.00 Kaip tai veikia? 
7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Ieškant ginklo. 
9.10 Sprogimai. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
10.55 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Kas nutiko vėliau? 
15.25 Aukso karštinė. 16.20 Vyrai, moterys, 
laukinės stichijos. 17.15 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 18.10 Nepaprasti inžinierių sprendi-
mai. 19.05 Prasti inžinierių sprendimai. Klai-
dų taisymas. 20.00 Nesėkmių garažas. 21.00, 
2.50 Gatvių lenktynės. 22.00, 3.40 Laukinės 
vairuotojų gentys. 23.00, 4.30 Sandoriai, ratai 
ir vagystės. 23.30, 4.55 Dalaso automobilių 
rykliai. 24.00, 5.20 Likvidatorius. 1.00 Greiti ir 
triukšmingi. Griovimo teatras. 

 TraVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 
Naujo būsto paieška. 9.05, 16.00 Neįtikėti-
ni namai ant vandens. 10.00, 21.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 
Viešbučių verslas. 15.05 Ekstremalios jachtos. 
17.00, 2.00 Neįprastas maistas. 19.00, 24.00 
Iškyla gamtoje. 22.00, 4.00 Mažai išmindžio-
tais takais. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 3.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 5.00 Pavojingos 
žemės. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55, 22.55 Kovo-
tojas prieš gyvates Briusas Džordžas. 12.50, 
17.25, 1.40, 5.49 Begemotai. Nusikaltėlių pa-
saulio žudikai. 13.45, 2.35 Krokodilai laukinėje 
gamtoje. 15.35, 4.15 Gyvūnų inspektoriai Pietų 
Afrikoje. 16.30, 5.02 Žmonės ir liūtai. Vieno 
safario istorija. 18.20, 22.00 Aplinkos apsauga. 
19.15 Nesutramdomas atkūrimas. 20.10 Kaimo 
veterinaras. 21.05 Ostinas Styvensas. 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgijos 
etapas. 8.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Tre-
čiosios rungtynės. 2016-06-09. 11.00, 21.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Ketvirtosios rung-
tynės. Šiandien. 13.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Pusfinalis. Vakar. 15.30 Angliškas 
biliardas. Europos čempionatas. 18.00 Moto-
sportas. Spidvėjus. Danijos etapas. Tiesioginė 
transliacija. 23.30 NBA visų žvaigždžių diena. 
Savaitgalio varžybos. 2.00 NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. Šeštadienio konkursai. 4.30 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 5.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 5.30 „Road 
to Glory“. Pasaulio kikbokso čempionatas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 15.05 Futbolas. Copa America. Čilė - 
Bolivija. 8.50, 18.05 Futbolas. Copa America. 
Argentina - Panama. 10.40 Futbolas. Angli-
jos premier lygos žurnalas. 11.10 Futbolas. 
Copa America. Argentina - Čilė. 13.00 Len-
gvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 16.55 
„Formulė-1“. Kanados GP treniruotė 3. 19.55 
„Formulė-1“. Kanados GP kvalifikacija. 21.15 
Motosportas. Spidvėjus. Danijos GP lenktynės. 
23.00 „Formulė-1“. Kanados GP kvalifikacija. 
0.30 Boksas. 1.55 Futbolas. Copa America. 
JAV - Paragvajus. Tiesioginė transliacija. 3.55 
Futbolas. Copa America. Kolumbija - Kosta 
Rika. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.30, 11.00, 17.00, 22.45, 2.30 Dviračių spor-
tas. „Criterium du Dauphine Libere“ varžybos, 
Prancūzija. 7.30, 12.00, 20.00, 23.45, 4.00 
Tenisas. 9.30, 11.50, 1.30, 2.20 Europos fut-
bolo fanai. 9.40 Sporto žvaigždės. 10.10, 3.45 
Sporto linksmybės. 18.40, 21.10, 1.25 Sporto 
naujienos. 18.45, 1.40 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės Rusijoje. 21.15 Jojimas. „Global 
Champions“ turas Kanuose, Prancūzija. 1.00 
Jojimas. „Belmont Stakes“ jojimo festivalis 
Niujorke, JAV. 

 9.00  Vienam gale 
  kablys
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.20  „Ant bangos“  11.45  David Guetta 15.45   Europos futbolo 
    čempionatas

 

 20.35   „Karas ir taika“ 14.50  „Beieškant 
     Rin Tin Tin“

 TV8
7.00 „Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gy-
vūnėlių krautuvė. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 Namų 
dekoravimas (N-7). 13.00 Šokiai! (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.30 „Gydytojos 
dienoraštis“ (N-7). 18.30 Namų dekoravimas 
(N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Tinkama mergina“ (N-7). 22.45 „Džesmina“ 
(N-7). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30, 19.30, 0.20 
Penktoji pavara. 8.20 KK2 (N-7). 10.30 Dviračio 
šou. 11.55 Žodis - ne žvirblis. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos 
(N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
Raudona linija. 22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 
Žinios rusų k. 22.30 „Išprotėjusi meilė. Putinas 
ir rusai“. 23.30 Nuo... Iki. 1.15 Autopilotas. 
1.40 Ne vienas kelyje. 2.10 KK2 (N-7). 4.10 
Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.10 Naujienos. 
7.25 Animacija. 7.35 „Belka ir Strelka. Mėnulio 
nuotykiai“. 9.10 Sekmadienio svečiai. 10.05 
„Maša ir lokys“. 10.10 Užkalbėjimo teorija. 
12.05 „Kin-dza-dza“. 15.00 „Jumorina. Sočis“ 
Tarptautinis juoko festivalis. 16.55 „Žiurkė-
gaudžio dūdelė“. 21.00 Laikas. 22.10 Šiandien 
vakare. 0.05 „Brolis 2“. 15 metų praėjus. 1.45 
EURONEWS. 2.15 „Žiurkėgaudžio dūdelė“. 5.10 
„Jumorina“. Juoko festivalis. 5.50 Juokingi 
vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.45 „Skriejančių husarų eskadronas“. 7.50 
„Keisti žmonės“. 9.55 „Namas, kuriame aš 
gyvenu“. 12.00 Maskva. Kremlius. Premijų įtei-
kimas. 13.00, 14.20 Jaunųjų talentų konkursas. 
14.00, 20.00 Žinios. 16.15 „Saulės smūgis“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. „Fiksikai“. 7.05 Retromanija 
2. 8.20 „V ir M“. 9.20 Rusiškas vairavimas. 
10.20 Paskutinę akimirką. 10.50 „Jumorina“. 
Juoko festivalis. 12.50 „Baltieji vilkai 2“. 1.15 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.35 Jų papročiai. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Jų papročiai. 8.55 „Centrinė televizija“ 
su V.Takmenevu. 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.15 Sodininkų atsakas. 
13.20 Valgome namie. 13.55 Vartotojų priežiū-
ra. Neleisk būti apgaunamas! 15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 16.20 „Kremliaus ruletė“. 17.20 
Važiuosime, pavalgysime! 18.05 Tyrimą atliko. 
19.00 Savaitės akcentai. 19.49 Pozdniakovas. 
20.00 „Rūdys“. 23.50 „Didelės šalies balsai“. 

 TV PolonIa
6.15 Publicistinė laida. 6.35 Iš kitos pusės. 7.25 
Danutė. Pirmojo pavykusio perskiepijimo istorija. 
8.30, 15.25 Kas skamba mūsų sieloje. 9.25, 18.25, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 Lenkija 1050. 10.00, 
20.25, 2.25 Drakono Polo nuotykiai. 10.20 Peter-
burskio muzikos šou. 10.50 Grūdas. 11.25 „Mergi-
na ir vaikinas“. 12.20 Laisvas ekranas. 12.55, 13.15 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.45 Skaitymo laida. 13.55 Laukiame Pasaulio 
jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.25 
Okrasa laužo taisykles. 16.55 Šeimynėlė.pl. 17.55, 
0.55 Valstybės interesai. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į 
akį. 21.15, 3.00 Žinios. 22.10, 3.40 „Merginos iš 
Lvovo“. 23.05, 5.15 „Grūdas prie grūdo“. 

 TV1000
8.00 „Vertėja“. 10.15 „Meilės punšas“. 12.00 
„Penktadienio vakaro žiburiai“. 14.05 „Didinga-
sis“. 16.45 „Nemiegantys Sietle“. 18.35 „Pasiti-
kėk draugais“. 20.10 „Karatė vaikis“. 22.35 „Ke-
liautojo laiku žmona“. 0.30 „Sutrikusi mafija“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05, 17.15 
Automobilių kolekcionieriai. 10.55 Retro automobi-
liai. 11.50 Turto gelbėtojai. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto karai. 
14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių ry-
kliai. 16.20 Dyzelinio pasaulio broliai. 18.10 Kaip tai 
pagaminta? 19.05 Laukinės vairuotojų gentys. 20.00 
Laukinių kalnų karaliai. 21.00, 2.50 Nesuplanuota 
kelionė. 22.00, 3.40 Vyro nuotykiai Sibire. 23.00 
Aukščiausias bokštas. 24.00 Seklių pėdsakais.  

 TRaVel
10.00 Kelionė aplink pasaulį. 11.00 Karai dėl 
bagažo. 12.00, 17.00, 24.00 Namų medžiuose 
gyventojai. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos Alias-
koje. 14.00 Vyrų irštvos. 15.00 Gyvenimas ant 
ežero. 16.00 Turto gelbėtojai. 19.00 Viešbučių 
verslas. 20.00 Mano namelis ant ratų. 22.00 Pilies 
paslaptys. 2.00 Neįprastas maistas.

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

(N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“  
(N-7).

9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės

istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Narsusis riteris 

Justinas“.
12.55 Komedija 

„Laimingasis 
Gilmoras“  
(N-7).

14.50 Filmas šeimai 
„Beieškant  
Rin Tin Tin“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 Skanaus!
21.30 Veiksmo f. 

„Jūrų pėstininkas“ 
(N-14).

23.15 Trileris 
„Slaptavietė“  
(N-14).

1.10 Veiksmo drama 
„Sniegynų įkaitai“ 
(N-14).

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

valanda. „Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC

televitrina.
9.30 „Mauglis. 

Sugrįžimas  
pas žmones“.

10.00 „Mano mama 
dinozaurė“.

11.45 Nuotykių f. šeimai 
„Mano monstriukas 
ir aš“.

13.55 Pričiupom! (N-7).
14.50 Nuotykių f. 

„Juodasis gražuolis“.
16.40 Veiksmo f. „Dievo 

šarvai“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 „Karas ir taika“.
22.00 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais dra-
bužiais 2“ (N-7).

23.45 Kriminalinė drama 
„45 kalibras“  
(N-14).

1.35 Romantinė komedija 
„Mano super  
buvusioji“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

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

su Zita Kelmickaite.
9.25 „Zoro kronikos“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Delfinai ir žvaigždės.
12.15 „Folklandas. 

Pingvinų rojus“.
13.10 „Virunga. Ledo ir 

ugnies žemė“.
14.05 „Puaro“ (N-7).
15.45 Europos futbolo čem-

pionatas. D grupė. 
Turkija - Kroatija. 
Tiesioginė transliacija 
iš Paryžiaus (Paris). 
Pertraukoje - Žinios.

18.00 Šiandien
18.30 „Alio, alio - Lietuvos 

radijas - Kaunas“. 
Iškilmingas LRT 
90-mečio koncertas.

21.15 Panorama.
21.45 Europos futbolo 

čempionatas. C grupė. 
Vokietija - Ukraina. 
Tiesioginė translia-
cija iš Lilio (Lille). 
Pertraukoje - Žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 Komedija „Varom į 

kalėjimą“ (N-14).

6.00 Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos 
(N-7).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

7.30 Europos mėgėjų 
galiūnų čempionatas 
Lietuvoje.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „Visa tiesa apie liūtus“.
12.05 „BBC dokumentika. 

Gyvūnų planeta“.
13.30 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
17.55 „44-as skyrius“ 

(N-7).
18.55 Pričiupom! (N-7).
19.20 Animacinis f. 

„Ant bangos“.
21.00 „Pasiutę šunys“ 

(N-14).
23.00 Romantinė komedija 

„Galvok kaip vyras“ 
(N-14).

1.20 Siaubo trileris 
„Galutinis tikslas 4“ 
(N-14).

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

4.10 „Ant bangos“.
5.35 Pričiupom! (N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Sparnuočių 

gyvenimas. 
Ištvermės ribos“.

12.15 „Įspūdingiausi gam-
tos reiškiniai“ (N-7).

13.20 „Laukinis pasaulis“.
13.50 „Mama detektyvė“.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 Ar žinai, 

kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 „Pėdsakas“ (N-7).
19.30 „Kaip užauginti 

planetą. Varžovas“ 
(N-7).

20.30 „Tigrų sala“.
21.30, 2.25 24/7.
22.30, 4.20 

„Interviu su žudiku“ 
(N-14).

0.35 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

3.10 Vantos lapas.
3.30, 5.55 

„Kaip užauginti 
planetą. Varžovas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
7.00 Klauskite daktaro.
7.50 Rasos lašeliai 2015. 
9.55 V.Prudnikovo jubi-

liejinis koncertas.
10.45 Šventadienio mintys.
11.15 Kelias į namus.
11.45 UEFA EURO 2016 

koncertas. David 
Guetta.

12.45 Europos futbolo čem-
pionatas. B grupė. 
Anglija - Rusija.

14.45 Skiautinys mano 
miestui.

15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 „Ukrainos didvyriai. 

Krutai. Pirmoji  
nepriklausomybė“.

17.45 Žinios.
18.00 Mokslo sriuba.
18.15 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. C grupė. 
Lenkija - Šiaurės Airija. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Euromaxx.
21.30 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Džiazo muzikos 

vakaras.

 13.50  „Mama detektyvė“

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

birželio 12 d.

 21.00  „Broliai“ 9.00  Tavo augintinis 14.55  „Superauklė“

 AnimAl PlAnet
8.15, 18.20, 22.00 Nesutramdomas atkūrimas. 
9.10, 19.15 Aplinkos apsauga. 10.05, 20.10 Os-
tinas Styvensas. 11.55, 22.55 Kovotojas prieš 
gyvates Briusas Džordžas. 12.50, 1.40 Bahamų 
salose. 13.45, 2.35 Turkija, kontrastų šalis. 14.40, 
3.25 Kinija žurnalisto akimis. 15.35, 4.15 Didžiausi 
ir blogiausi. 16.30, 5.02 Hienos ir liūtai. 17.25, 
5.49 Paieškos laukinėje gamtoje. 21.05 Kaimo 
veterinaras. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
8.00 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. Dominic Thiem -
Alexander Zverev. Finalas. 10.00 Čempionai LT. 
Grappling Jurbarkas 2016. 3 dalis. 10.30 Angliškas 
biliardas. Europos čempionatas. 12.30 Motospor-
tas. Spidvėjus. Danijos etapas. Vakar. 15.00 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. Norvegijos etapas. 
Tiesioginė transliacija. 17.00 „NBA Pasaulis“. 17.30 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Ketvirtosios rungtynės. 
20.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
Numatoma. Tiesioginė transliacija. 22.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Norvegijos etapas. 24.00 
„Road to Glory“. Su Mantu Stonkum. Kovinis 
sportas. 0.30 „NBA Action“. 1.00 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 1.30 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Ketvirtosios rungtynės. 2016-06-11. 4.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Penktosios rungtynės.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Spidvėjaus pasaulio čem-
pionato etapas. Danija. 10.00 Futbolas. Copa 
America. JAV - Paragvajus. 11.50 Futbolas. 
Copa America. Kolumbija - Kosta Rika. 13.40, 
17.30 Futbolas. Copa America rungtynės. 15.30 
Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. Tiesio-
ginė transliacija. 19.20 „Formulė-1“. Kanados 
GP kvalifikacija. 20.50 „Formulė-1“. Kanados 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.20 
Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. 1.25 
Futbolas. Copa America. Ekvadoras - Haitis. 
Tiesioginė transliacija. 3.25 Futbolas. Copa 
America. Brazilija - Peru. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
6.30, 9.40, 14.15, 22.45 Dviračių sportas. „Cri-
terium du Dauphine Libere“ varžybos, Pran-
cūzija. 7.30, 10.30, 16.15, 20.00, 21.30, 0.25 
Tenisas. 9.30, 11.30, 0.15, 2.20 Europos futbolo 
fanai. 11.40 Motosportas. Žiedinės lenktynės 
Rusijoje. 14.00 Dviračių sportas. 17.55, 21.25, 
0.10 Sporto naujienos. 18.00 Lengvoji atletika. 
„Racers GP International“ varžybos, Jamaika. 
2.30 Sporto linksmybės.

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

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

naujagimiai“.
12.00 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Reičelės Alen 
pyragų dienoraštis.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
13.55 Kas namie 

šeimininkas?
14.55 „Superauklė“ (N-7).
15.50 Mirtini triukai.
17.00 Nemarus kinas. 

„Privatus detektyvas“ 
(N-7).

19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Raganų šokis“ (N-7).

22.55 „Sulaužytos gėlės“ 
(N-14).

0.55 Magai.
2.00 „Laiko gijos“ (N-7).
3.30 „Monstrų karai“.
4.15 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
4.40 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Aukščiausia pavara. 

Geriausi epizodai 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pragaro kelias 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

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

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pragaro kelias 

(N-7).
17.00 „Bibliotekininkai“ 

(N-7).
19.00 Karštos galvos! (N-7).
20.50 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Kanados 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

23.00 Nakties TOP. 
Vasara (N-14).

23.30 Nakties TOP. 
Vasara+ (S).

24.00 „Nuo sutemų iki 
aušros 2. Kruvini 
Teksaso pinigai“ 
(N-14).

1.35 „Pragare“ (N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

12.30 „Svajonių 
kruizai“.

13.30 „Lelijos“ 
(N-7).

14.45 „Rifo pasaka 2. 
Potvynis“.

16.15 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“ (1).

17.15 „Į Vakarus“ 
(N-7).

19.00 „Likimo 
ietis“  
(N-7).

20.00 „Už išlikimo 
ribų“.

21.00 VIP seansas. 
„Broliai“  
(N-7).

22.50 „Svajonių 
kruizai“.

23.50 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“ (1).

„SulAuŽYtoS GĖlĖS“
Drama. JAV, Prancūzija. 2005.
Režisierius: Jim Jarmusch.
Vaidina: Bill Murray, Julie Delpy, Sharon Stone.

Buvusį donžuaną, dabar tiesiog senstelėjusį keistuolį Doną neapsikentusi 
palieka mylimoji. Donas vėl tampa vienišiumi, ir jo gyvenimas slenka 
lėtai be jokių ypatingų įvykių ar sukrėtimų. Kol išaušta lemtinga diena, 
kai Donas sulaukia anoniminio laiško ir sužino turįs devyniolikmetį sūnų. 
Donas išsiruošia į kelionę, kurios metu aplankys visas buvusias meiles.

tV1
22.55

„VYrAi JuoDAiS 
DrABuŽiAiS 2“
Veiksmo komeDija. JAV. 2002.
Režisierius: Barry Sonnenfeld.
Vaidina: Will Smith, Tommy 
Lee Jones, Lara Flynn Boyle.

Agentas K jau pensininkas ir gyve-
na paprasto piliečio gyvenimą. Tuo 
metu agentas J tęsia darbą agentū-
roje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir 
toliau rūpinasi visais ateivių reikalais.

„nuo SutemŲ iKi AuŠroS 2. 
KruVini teKSASo PiniGAi“
siaubo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Scott Spiegel.
Vaidina: Robert Patrick, 
Bo Hopkins, Duane Whitaker.

Penki plėšikai nekantrauja api-
plėšti Meksikos banką ir susižerti 
milijoną dolerių. Pakeliui vienam 
iš jų įkanda vampyras. Staiga nusi-
kaltėliai supranta, kad gali būti šis 
tas blogiau net už policiją.

„SlAPtAVietĖ“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: John Gray.
Vaidina: Carla Gugino, Mark-
Paul Gosselaar, Kevin Alejandro.

Siekdama išsiaiškinti apleistos psi-
chiatrijos ligoninės rūsyje rastų 
merginų palaikų atsiradimo is-
torijas, detektyvė Voren susidurs 
su šiurpiais įkalčiais. Labai daug 
detalių veda prie vienos moters...

lnK
22.00

tV3
23.15

tV6
24.00

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Madagaskaro pin-

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
10.55 „Ledynmetis“ (N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė drama 

„Šaltasis kalnas“ 
(N-7).

1.35 TV serialas „Mažylė 
Houp“ (N-7).

2.00 TV serialas „Privati 
praktika“ (N-7).

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

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

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 Nuotykių f. „Juodasis 
gražuolis“.

11.30 „Batuotas katinas 
Pūkis“.

13.10 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

13.35 TV serialas „Svajonių 
princas“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

Orai.
22.15 Veiksmo f. „Žudikai“ 

(N-7).
1.00 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

2.30 TV serialas 
„Alkatrazas“ (N-7).

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

lamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“.
11.25 Iškilmingas LRT 

90-mečio koncertas. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo čem-

pionatas. D grupė. 
Ispanija - Čekija. 

17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. E grupė. 
Airija - Švedija.

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

čempionatas. E 
grupė. Belgija - 
Italija. Pertraukoje -  
Trumposios žinios.

23.57 Trumposios žinios.
24.00 „Mamona, arba 

Pinigų galia“. 1 s.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Paslaptingoji Afrika 2“. 
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Kas ir kodėl?

 15.45  Europos futbolo 
  čempionatas

 21.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 17.25  24 valandos

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.50 Taupome su Džei-
miu. 9.50 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.15 Romantinė komedija „Tinkama 
mergina“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 
„Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Melodrama „Meilės skardis“ (N-7). 
22.50 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.40 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Už vaikystę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 „Penktoji pavara“. 9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki. 11.15 Valanda su Rūta. 12.50 
Už vaikystę. 13.15 24 valandos (N-7). 15.15 
KK2 (N-7). 16.00 Raudona linija. 17.00, 22.30 
Info diena. 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas: animacija. 7.10 „Jumorina“. 
Tarptautinis juoko festivalis. 9.30 Sek paskui 
mane. 9.55 Kol visi namie. 11.00 Fazenda. 
11.30 „Kinijos atradimas“. 12.00 Naujienos 
(su subtitrais). 12.20 Sekmadienio svečiai. 
13.30 „Antras gyvenimas“. 17.20 Koncertas 
„Ech, Pasilinksminkime!“. 20.00 Laikas. 20.30 
Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.). 20.50 
„Juodoji gėlelė“. 0.50 EURONEWS. 1.20 „Iš 
poilsiautojų gyvenimo“. 2.35 „Maksimas 
Perepelica“. 4.05 Mados nuosprendis. 4.55 
Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 4.50 „Ūsuotas auklius“. 6.00 „Tėvai ir seneliai“. 
7.40 „Neišsižadama mylint“. 11.20, 14.15, 20.40 
„Svotai“. 14.00, 20.00 Žinios. 0.30 XXVII kino 
festivalio uždarymas. 3.25 „Lai visada būsiu aš. 
Levas Ošaninas“. 

 Ren
 7.00 „Fiksikai“. 7.05 „Kelių policininkai“. 15.05 
„Kelių policininkai“. 23.35 Žiūrėti visiems! 1.15 
„Fantastika po grifu „Slaptai“. 

„ŠalTaSIS KalnaS“
Romantinė dRama. JAV. 2003.
Režisierius: Anthony Minghella.
Vaidina: Jude Law, Nicole Kidman, Renee Zellweger.

Mažame Pietų Karolinos miestelyje gyvenantis jaunasis Inmanas karštai 
pamilsta nuostabiąją Adą Monro - neseniai į miestelį atsikrausčiusio pas-
toriaus dukterį. Įsimylėjėlius negailestingai išskiria prasidėjęs karas - Inma-
nas išeina kovoti pietiečių armijos gretose. Tačiau herojus nepamiršta savo 
mylimosios. Sunkiai sužeistas Inmanas ryžtasi dezertyruoti ir keliauti namo.

TV3
22.30

„MeIlĖS SKaRDIS“
melodRama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Gerit Kling, 
Volker Lechtenbrink, Johannes 
Brandrup.

Benas - prekiautojas meno kūriniais. 
Pilotuojančiam sraigtasparnį jam 
nustoja plakti širdis, bet jis įstengia 
nutūpti. Gydytojas Benui pataria ne-
delsiant keisti gyvenimo būdą. He-
rojaus gyvenimas verčiasi aukštyn 
kojomis, nes Beno akiratyje atsiran-
da dvarininko, kurio valdose pavyko 
nutupdyti sraigtasparnį, žmona.

„TolYn Į TaMSĄ. 
ŽVaIGŽDŽIŲ KelIaS“
Veiksmo iR nuotykių filmas. 
JAV. 2013.
Režisierius: Jeffrey Jacob Abrams.
Vaidina: Benedict Cumberbatch, 
Chris Pine, Alice Eve.

Į namus sugrįžusi komanda „Enter-
prise“ suvokia, kad nesustabdoma 
jėga iš vidaus sunaikino komandai 
vadovavusią organizaciją. Dabar vis-
kas, dėl ko „Enterprise“ buvo sukurta 
ir dėl ko kovojo, sugriuvo. Nepaaiš-
kinamo siaubo kaustoma komanda 
kyla į paskutinę kovą.

„ŽUDIKaI“
Veiksmo filmas. JAV. 1995.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Sylvester Stallone, Julianne Moore.

Prieš dešimt metų samdomas žudi-
kas gavo užsakymą nužudyti Rusijos 
kriminalinio pasaulio autoritetą Ni-
kolajų Tašlekovą. Užsakymas įvykdy-
tas, užmokestis sumokėtas. Tačiau 
dabar Robertą persekioja nesėk-
mės. Jis sužino itin svarbius faktus: 
Nikolajus Tašlekovas tebėra gyvas.

TV8
21.00

lnK
22.15

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

9.15 Mistinės istorijos.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (1) (N-7).

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“.

0.05 Romantinė komedija 
„Galvok kaip vyras“ 
(N-14).

2.15 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N-14).

3.50 Kalbame ir rodome.
4.35 Pagalbos skambutis 

(N-7).
5.15 Farai (N-14).
5.35 Pričiupom! (N-7).

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

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

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

(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. Orai.
18.50, 23.20 Rio 2016.
19.00, 23.30 „Miškinis“ 

(N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Nuoga tiesa.
0.30, 3.00, 5.15 „Pėdsakas“ 

(N-7).
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.
2.15, 4.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.40 „Tigrų sala“.
4.00, 6.05 „Jaunikliai“ 

(N-7).
5.55 Gamtos pasaulis.

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

pionatas. C grupė. 
Vokietija - Ukraina.

8.45, 14.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Mūsų miesteliai. 
13.10 „Ukrainos didvyriai. 

Krutai. Pirmoji nepri-
klausomybė“

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

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

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Džesika Flečer“ (N-7).
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Trileris „Nikita“ 

(N-14).
0.25 ARTi. Medalis.
0.55 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 Auginantiems savo 
kraštą.

8.15 „Nenugalimieji. 
Kovos tęsiasi“.

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

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

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

žudystės VII. Prastos 
naujienos“ (N-14).

23.10 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.05 „Karadajus“ (N-7).
1.55 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
2.40 „Akloji“.
3.10 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

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

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

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-14).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 Siaubo f. 
„Pasiuntiniai“ (S).

0.50 Kriminalinė drama 
„Teisė žudyti“ 
(N-14).

2.35 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.25 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo 
ribų“.

11.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

12.30 „Vėjas kyla“.
14.50 Kas paleido 

šunis?
15.20 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.50 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

16.20 „Paskutinis 
šansas  
įsimylėti“.

18.00 Svajonių 
kruizai.

19.00 „Likimo 
ietis“ (N-7).

20.00, 23.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 „Kūdikiai“ 
(N-7).

23.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

 21.20  Euromaxx 17.00  „Moterų daktaras“ 18.00  Info diena  15.20  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 18.00  „Kaulai“  23.10  „Bėgantis laikas“

TV PROGRAMAbirželio 13 d. 

 NTV Mir
7.30 Laukinis pasaulis su Timofejumi Baženo-
vu. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 „Už 
tuos, kurie jūroje“. 10.25 „Perkėla“. 12.25 „Dvi-
gubas bliuzas“. 16.20 „Krasino gynyba“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.25 „Šuo“. 21.30 „Su 
meile iš niekur arba linksmos laidotuvės“. 0.10 
„Išpažintis“. Julija Abdulova. 1.10 „Tu superž-
vaigždė. Benefisas. Stasas Michailovas“. 3.05 
„Pseudonimas „Albanas 3“. 5.00 Aš lieknėju. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55 Valstybės in-
teresai. 8.25, 2.15 „Lešnevskių šeima“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00 Kelionės su 
istorija. 12.35 Iš kitos pusės. 13.25, 18.20, 
4.35 „Trumpa istorija“. 13.35 Žinios. 13.50, 
1.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Merginos 
iš Lvovo. 15.20 Akis į akį. 15.50 TV teatras: 
spektaklis „Grūdas prie grūdo“. 17.55, 1.45 
Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultū-
ringieji PL. 20.25 Prie Nemuno. Baltarusijos 
lenkų laida. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 0.25 Danutė. Pirmojo 
pavykusio perskiepijimo istorija. 1.30 Esu dru-
gelis. Lenkijos dainų muziejus. 

 TV1000
8.10 „Keliautojo laiku žmona“. 10.00 „Karatė 
vaikis“. 12.25 „Sutrikusi mafija“. 14.10 „Ver-
tėja“. 16.25 „Meilės punšas“. 18.05 „Penkta-
dienio vakaro žiburiai“. 20.10 „Gimęs liepos 
ketvirtąją“. 22.40 „Ir čia priėjo Poli“. 0.20 „Kitas 
pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. 

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai dėl 
bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 
10.05, 1.00 Aukso karštinė. 10.55 Sunk vežimių 
vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pavojingiau-
sio darbo interviu. 14.30, 22.00 Nuogi ir išsigandę. 
20.30 Kaip tai pagaminta. 21.00 Išgyventi su Edu 
Stafordu. 23.00 Bear Grilsas. Misija - išgyventi. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.30 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Mano namelis 
ant ratų. 23.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Visa tiesa 
apie kates. 8.15, 12.50, 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariu-
mų verslas. 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Žmonės ir 
liūtai. Vieno safario istorija. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Šunų TV. 20.10, 3.25 Gepardai. Pripažini-
mas. 0.45 Didysis ryklys. 

 sPorT1
6.45, 12.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Fi-
nalas. Ketvirtosios rungtynės. 2016-06-11. 
9.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
9.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Norve-
gijos etapas. Vakar. 11.30, 18.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio taurė. 14.15, 19.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
Vakar. 16.00, 2.00 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. 
Dominic Thiem - Alexander Zverev. Finalas. 
18.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
21.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
Premjera. 24.00 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. Norvegijos etapas. 4.00 Tiesioginė trans-
liacija. NBA krepšinio lyga. Finalas. Penktosios 
rungtynės, jeigu prireiks. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.00 Nascar 400 mylių lenktynės. 10.00, 18.10 
Futbolas. Copa America. Ekvadoras - Haitis. 
11.50, 20.00 Futbolas. Copa America. Bra-
zilija - Peru. 13.40 Kalnų dviračiai. Pasaulio 
taurės etapas. 15.45 „Formulė-1“. Kanados 
GP lenktynės. 21.50 Motosportas. Spidvė-
jaus pasaulio čempionato etapas. Danija. 0.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
1.55 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 2.55 Futbolas. Copa America. Mek-
sika - Venesuela. Tiesioginė transliacija. 4.55 
Futbolas. Copa America. Urugvajus - Jamaika. 
Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
7.00, 13.30, 17.00, 21.30, 4.00 Ralis. Prancū-
zija. 8.00, 11.30, 19.00 Atletika. Kingstonas, 
Jamaika. 9.30, 12.20, 14.30, 0.15, 2.20 Europos 
futbolo fanai. 9.40, 12.30, 16.00, 20.00, 23.00, 
1.15 Dviračių sportas. „Criterium du Dauphine 
Libere“ varžybos, Prancūzija. 10.30 Tenisas. 
ATP Turnyras Štutgarte, Vokietija. 14.40, 21.00 
Motosportas. Rusija, Maskva. 18.00, 24.00, 
5.00 Speciali „Eurosport“ laida. 18.25, 21.25, 
0.10 „Eurosport 2“ naujienos. 18.30 Jojimas. 
19.55 Kovos dėl aukso. 22.30, 1.50 Ralis. 0.25, 
2.30, 5.30 Atletika. Kingstonas, Jamaika. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 2.20  „Kortų namelis“  21.30  Patriotai  17.30  Šv. Mišių tiesio-
  ginė transliacija

 13.15  Koncertuoja 
  grupė „Skylė“

20.30  Nuo... Iki 19.30  „Rezidentai“

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35 Taupome su Džeimiu. 
9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Senoji anima-
cija. 11.10 „Meilės skardis“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Tobula kopija“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 
„Laukinukė“. 18.00 „Gyvenimo bangos“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Me-
lodrama „Apsisprendimų metas“. 22.50 „Gyveni-
mo bangos“. 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 Dvira-
čio šou. 11.30, 15.15 KK2. 12.20 „Penktoji pavara“. 
13.15 „Išprotėjusi meilė. Putinas ir rusai“. 14.15 
24 valandos. 16.00 Yra, kaip yra. 17.00, 22.30 Info 
diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00, 9.30 Labas rytas. 10.10 
Tabletė. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.00, 16.50 Nau-
jienos. 12.25, 18.50 Tegul kalba. 13.35 Kartu su 
visais. 14.35 Mados nuosprendis. 15.45, 23.55 
Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Praktika“. 
23.20 Vakaras su Urgantu. 0.50 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.15 Juoko kambarys. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00, 22.55 Žinios. 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Žinios. Maskva. 11.55 Tyrimo paslaptys. 
15.00 „Meilė už milijoną“. 18.15 Tiesioginis 
eteris. 21.00 „Ne ta nata“. 0.55 Imunitetas. 2.15 
Greitoji pagalba. 3.00 Juoko kambarys. 3.50 
Tiesioginis eteris. 

 Ren
6.55 „Fiksikai“. 7.10 „Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 8.00 Tinkama priemonė. 9.00 „Šei-
mos dramos“. 10.55 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 11.50 Sąžiningas remontas. 12.30 
„Dar ne vakaras“. 13.25 Čapman paslaptys. 
14.25 „Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.20 
Tinkama priemonė. 16.25 „Šeimos dramos“. 
18.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
19.25 „Kovotojas“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.30 Michailo Zadornovo koncertas 
„Daktaras Zadoras“. 23.30 Rusiškas vairavi-
mas. 0.30 „Kovotojas“. 1.20 „Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Veidrodis herojui“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai“. 14.50, 2.05 „Susitikimo 
vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 2“. 18.00 Kalba-
me ir rodome. 19.50 „Šuo“. 21.55 „Gastrolie-
riai“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 „Pilietė virši-
ninkė. Tęsinys“. 3.20 „Pseudonimas „Albanas 
3“. 5.15 Pirmoji pavara. 

 TV PolonIa
6.45 Prie Nemuno. Baltarusijos lenkų laida. 
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Cafe 
Historia. 8.25, 2.15 „Janka“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 „Trumpa istorija“. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Aš jums parodysiu!“ 
15.20 Danutė. Pirmojo pavykusio perskiepijimo 
istorija. 16.25 „Eurovizijos“ dainų konkursas. 
17.25 Lenkija 1050. 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 
TV ekspresas. 18.45, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Naszaarmia.pl. 19.25 Kelionės su istorija. 
20.25 Iki pasimatymo Krokuvoje. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
0.25 Verta kalbėti. 1.30 Muziejų naktis. 

 TV1000
6.10 „Sutrikusi mafija“. 8.05 „Gimęs liepos ketvir-
tąją“. 10.35 „Ir čia priėjo Poli“. 12.15 „Neįtikėtina 
jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 14.05 „Ke-
liautojo laiku žmona“. 16.00 „Karatė vaikis“. 18.25 
„Sutrikusi mafija“. 20.10 „Teresės nuodėmė“. 
22.10 „Džuli ir Džulija“. 0.20 „Vėlyvas kvartetas“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžio-
tojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05, 22.00 Aukso karštinė. 
10.55, 21.00 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Stori ir įsiutę. Griausmas. 14.30 
Gatvių lenktynės. 23.00 Pavojingiausio darbo 
interviu. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 17.00, 22.00, 3.00 Iškyla gam-
toje. 18.00, 23.00, 2.00, 4.00 Neįprastas maistas. 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

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

(1) (N-7).
11.00 TV serialas „Svotai“.
12.00 TV serialas „Apie 

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

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Svotai“.
21.00 Sofos ekspertai.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija „Ji man - 

ne pora“ (N-14).
0.40 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“.
1.35 TV serialas „Mažylė 

Houp“ (N-7).
2.00 TV serialas „Kerštas“ 

(1) (N-7).

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

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

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

9.50 Nuotykių filmas šei-
mai „Mano  
monstriukas ir aš“.

11.55 „Mano mama 
dinozaurė“.

13.35 TV serialas 
„Svajonių princas“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Padangių riteriai“ 
(N-14).

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

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

2.00 TV serialas 
„Alkatrazas“ (N-7).

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

lamiai“.
9.40 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Minėjimas, skirtas 

Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genoci-
do dienoms atminti.

11.30 Laisvės liepsna.
12.00 Valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremonija.
12.30 Gedulo ir vilties diena. 
13.15 Koncertuoja grupė 

„Skylė“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai 3“.
17.30 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. F grupė. 
Austrija - Vengrija. 

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

pionatas. F grupė. 
Portugalija - Islandija. 

23.57 Trumposios žinios.
24.00 „Mamona, arba 

Pinigų galia“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 TV serialas „Tokia 

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

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

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

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

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

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

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

tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių komedija 

„Operacija „Delta 
farsas“ (N-7).

23.15 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“.

1.30 Mistinės istorijos.
2.20 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
3.10 Kalbame ir rodome.
3.55 Pagalbos skambutis.
4.35 Farai (N-14).

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

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

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

Lietuva tiesiogiai. Orai.
18.50 Ar žinai, kad...?
18.55, 23.25 „Miškinis“ 

(N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Patriotai.
23.20 Ar žinai, kad...?
0.30 „Pėdsakas“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.
2.15, 4.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.00, 5.15 „Pėdsakas“ (N-7).
3.40 „Tigrų sala“.
4.00, 6.05 „Jaunikliai“ (N-7).
5.55 Gamtos pasaulis.

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

pionatas. E grupė. 
Belgija - Italija.

8.45, 14.05 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

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

Priekulė. 2 d.
13.15 Karinės paslaptys.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija“.
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Gedulo ir vilties 

diena. Šv. Mišių tie-
sioginė transliacija.

18.45 „Tremtinės istorija, 
kurią išvežė pats tėvas“.

19.00 Koncertas Gedulo ir 
vilties dienai paminėti. 

20.10 „Laisvės trajektorijos“.
21.05 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Komedija „Varom į 

kalėjimą“ (N-14).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.00 „Nuodėminga meilė“.
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birželio 14 d. 

 18.30  „Automobiliai - 
  meno šedevrai“

 16.00  „Daktaras 
  Hausas“ 

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys/
Katės/101 Gyvūnas. 8.15, 12.50 Šunų TV. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gepardai. Pripaži-
nimas. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 1.40 
Nesutramdomas atkūrimas. 20.10, 3.25 Kroko-
dilai laukinėje gamtoje. 22.00, 5.49 Nesutram-
domas atkūrimas. 0.45 Kalmarai-žmogėdros. 

 SPort1
6.30 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Šeš-
tadienio konkursai. 9.00, 16.00, 21.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Penktosios rungtynės, 
jeigu prireiks. Šiandien. 11.30 „NBA Pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. 12.00 Rusi-
jos „Premier league“. CSKA - „Zenit“. 14.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Norvegijos 
etapas. 18.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Laboral Kutxa“ - „Barcelona“. 20.00 „M1 
Iššūkis“. Beneliuksas-Bulgarija. Kovinis spor-
tas. 23.15 Motosportas. Spidvėjus. Danijos 
etapas. 2.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Zenit“. 4.00 „M1 Iššūkis“. Beneliuksas-Bul-
garija. Kovinis sportas. 5.00 Čempionai LT. 
Grappling. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 
9.05, 20.35 Futbolas. Copa America. Meksika - 
Venesuela. 10.55, 22.25 Futbolas. Copa Ameri-
ca. Urugvajus - Jamaika. 12.45 Dviračiai. BMX 
pasaulio čempionatas. 15.20 Futbolas. UEFA 
Europos lygos finalas. „Liverpool“ - „Sevilla“. 
17.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
„Atletico“. 0.25 Motosportas. Katalonijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 1.40 Motosportas. Kata-
lonijos MotoGP lenktynės. 2.55 Futbolas. Copa 
America. Čilė - Panama. Tiesioginė transliacija. 
4.55 Futbolas. Copa America. Argentina - Boli-
vija. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
7.00, 14.10, 18.30, 4.00 Dviračių sportas. „Cri-
terium du Dauphine Libere“ varžybos, Prancū-
zija. 8.00, 11.20, 5.00 Ralis. Prancūzija. 9.00, 
15.00, 18.00, 23.30, 1.20 Kovos dėl aukso. 9.30, 
12.20, 14.00 Europos futbolo fanai. 9.40, 23.00, 
1.50 Ralis. 10.10, 15.30 Motosportas. Rusija, 
Maskva. 12.30, 16.30, 19.30 Atletika. Kingsto-
nas, Jamaika. 17.30 Jojimas. Didžioji Britanija. 
20.30, 2.30 Atletika. Liucerna, Šveicarija. 22.55, 
1.00 „Eurosport 2“ naujienos. 24.00 Motors-
portas. Pasaulio čempionatas. 0.30 Motociklų 
sportas. 1.05, 2.20 Europos futbolo fanai. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 Sostinės keksiukai.
8.15 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.35 „Afigiena mokytoja“.
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“.
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės VII. Karalius 
žvejys“ (N-14).

23.05 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
2.45 „Akloji“.
3.10 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.05 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

8.00 „Medikopteris“ 
(N-7).

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

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

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-14).
22.00 Kriminalinis 

trileris „Karo dievas“ 
(N-14).

0.35 Romantinė komedija 
„Šeimos galva“ 
(N-7).

2.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.35 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.15 Svajonių kruizai.
14.15 „Likimo 

ietis“ (N-7).
15.15 „Šimtas 

pasaulio  
stebuklų“.

16.15 „Artūras ir 
Minimukai“.

18.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

18.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

19.00 „Už išlikimo 
ribų“.

20.00, 22.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“

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

(N-7).
0.10 „Likimo ietis“ 

(N-7).

„Ji mAn - ne PorA“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Jim Field Smith.
Vaidina: Jay Baruchel, Alice Eve, Mike Vogel.

Pagrindinis herojus visą laiką buvo laikomas nevykėliu, tačiau naujoji 
pažintis aukštyn kojomis apvertė visą vaikino gyvenimą. Greta aplinki-
nių „nurašyto“ vyruko atsirado... seksuali blondinė. Jie susipažino visai 
atsitiktinai, tačiau tai, kas atrodė neįmanoma, įvyko. Draugai šokiruo-
ti - neišmanėlis Kirkas „pakabino“ labai karštą merginą. Bet ar ilgam?

tV3
22.30

„oPerAciJA „DeltA FArSAS“
NuotyKių Komedija. JAV. 2007.
Režisierius: CB Harding.
Vaidina: Michael Edward Rose, 
Christina Moore, Keith David.

Per dieną praradęs ir darbą, ir my-
limą merginą, Laris nusprendžia 
praleisti savaitgalį linksmoje savo 
draugų kompanijoje. Jų planas - 
kaip reikiant prisigerti ir papyškinti 
į taikinius. BtV

21.30

„KAro DieVAS“
KrimiNaliNis trileris. JAV. 2005.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Jared Leto, Ethan Hawke.

Jurijus Orlovas - emigrantas iš Tarybų 
Sąjungos, Amerikoje įsisukęs į pel-
ningą prekybos ginklais verslą. Verslo 
partneriu jis pasirenka jaunesnįjį brolį 
Vitalijų. Greitai situacija pasikeičia, ir 
Vitalijus broliui tampa kliūtimi. tV6

22.00

„APSiSPrenDimŲ metAS“
melodrama. Vokietija. 2000.
Režisierius: Erich Neureuther.
Vaidina: Sophie Schutt, 
Pascal Breuer, Karin Anselm.

Kai miršta pasiturintis veterinarijos 
gydytojas, jo per visą gyvenimą iš-
puoselėtomis valdomis turi pasirū-
pinti trys sūnūs, beveik nebendrau-
jantys tarpusavyje. Tokiam pasirūpi-
nimui nepritaria namų šeimininkė. Ji 
yra pasiryžusi užginčyti sprendimą.tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“ 

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

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

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

(N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

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

„Traukinio  
užgrobimas“ (N-14).

0.15 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

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

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

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

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Su cinkeliu 
(N-7).

12.45 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

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

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
EURO 2016.

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

EURO 2016. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Sučiupus nužudyti“ 
(N-14).

0.15 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.05 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.50 „Alkatrazas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“ (N-7).
11.25 „Didysis Gregas“ (N-7).
12.15 Okupacijos ir 

genocido diena.
13.05 „Misija Sibiras’15. 

ke  tu   riolika nežino-
mybės dienų, arba 
Kaip mes gėrėme 
kavą su bobute“.

14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo 

čempio   natas. B 
grupė. Rusija - 
Slovakija. Tiesioginė 
transliacija iš Lilio.

17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

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

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

pionatas. A grupė. 
Pran  cūzija - Albanija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Marselio. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

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

Trečiadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Taupome su Džei-
miu. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 Se-
noji animacija. 11.10 „Apsisprendimų metas“ 
(N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „To-
bula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Drama „Erškėčių paukščiai“ (1) 
(N-7). 23.15 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 1.10 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.50 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
10.10 Tabletė. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.25, 18.50 
Tegul kalba. 13.25 Kartu su visais. 14.30, 3.55 
Mados nuosprendis. 15.40, 23.55 Vyriška/Moteriš-
ka. 17.45 Susituokime. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Praktika“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 
1.15 Nakties naujienos. 1.30 „Septynios auklės“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Meilė už milijo-
ną“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Ne ta nata“. 
22.55 Specialusis korespondentas. 0.55 Jurijus 
Andropovas. 2.45 Greitoji pagalba. 

 Ren
7.15 Kviestinė vakarienė. 8.05 Tinkama priemonė. 
9.05 „Šeimos dramos“. 11.05 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 12.05 „Dar ne vakaras“. 13.05 
Čapman paslaptys. 14.10 „Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 15.10 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos 
dramos“. 18.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
19.20 „Kovotojas“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
Michailo Zadornovo koncertas. 0.40 „Kovotojas“.

 18.10  UEFA EURO 2016
    apžvalga

 10.00   „Kerštas“  11.50    Su cinkeliu

 

„PaTRUlIŲ Zona“
Fantastinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Akiva Schaffer.
Vaidina: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill.

Po bendradarbio žmogžudystės Kostko universalinės parduotuvės vady-
bininkas Evanas įkuria saugios kaimynystės grupę. Grupės tikslas - saugoti 
kaimynus ir rasti Evano bendradarbio žudiką. Tačiau netrukus jie suvokia, 
kad jų miestą užplūdo paprastais miestiečiais apsimetę ateiviai. Jie tam-
pa paskutine miesto viltimi ir turi apsaugoti kaimynus nuo išnaikinimo.

rekomenduoja

TV6
22.05

„DŪMŲ UŽDanGa“
kriminalinis Filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Gary Yates.
Vaidina: Jaime Pressly, 
Currie Graham, Garwin 
Sanford.

Kai vieną rytą televizijos repor-
terė Brit atsibunda, šalia jos guli 
mirusio vyro kūnas. O blogiausia 
yra tai, kad ji visiškai neatsimena, 
kas įvyko praėjusią naktį... Žinoma, 
Brit - pirmoji įtariamųjų sąraše. Ne-
trukus ima aiškėti, kaip susitiko ši 
jauna pora. Bet kas iš tiesų paliko 
vyrą mirti?

„TRaUKInIo UŽGRoBIMaS“
Veiksmo trileris. JAV. 2002.
Režisierius: Bob Misiorowski.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Tomas Arana, Laura Harring.

Specialusis vyriausybės agentas Ža-
kas Kristofas gavo užduotį saugoti 
mokslininkę Galiną Konstantin. Gru-
pė teroristų užgrobia traukinį, kuriuo 
keliauja Žakas ir Galina, ir dabar tik 
Žakas gali apsaugoti visus keleivius 
ir sumušti blogiukus anksčiau, nei 
jiems į rankas pateks biologinis gin-
klas, kurį gabena mokslininkė. Prasi-
deda pašėliškos gaudynės.

 „SUČIUPUS nUŽUDYTI“
Veiksmo trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Steve Austin, 
Eric Roberts, Gary Daniels.

JAV pasienio patrulių agentas Dži-
mas išgyvena skyrybas su žmona, 
todėl dar vieno praradimo - savo 
mylimos dukters - jis tikrai neat-
leis. Kai nusikaltėliai paauglę pa-
grobia ir pasislepia vidury miško 
tankmės, pagrindiniam herojui 
užverda kraujas...

BTV
21.30

TV3
22.30

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

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

„Dūmų uždanga“ 
(N-14).

23.15 Nuotykių komedija 
„Operacija „Delta 
farsas“ (N-7).

1.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

1.50 „Kortų namelis“ 
(N-14).

2.40 Kalbame ir rodome 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“ 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
18.50 Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija. 
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
23.20 Ar žinai, kad...?
23.25 „Miškinis“ (N-7).
0.30, 3.00, 5.15 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.

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

pionatas. F grupė. 
Portugalija - Islandija.

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

Kazlų Rūda. 1 d.
13.15 „Didysis Gregas“ (N-7).
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 11“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija“.
16.30 Lietuvos ambasado-

rių klubo forumas, 
skirtas Lietuvos 
sugrįžimo į pasau-
lio bendruomenę 
25-mečiui.

18.00 „NKVD Lietuvoje 
(1940-1941 m.). 
Teroro imperijos 
kūrimas“.

19.00 Hector Berlioz 
„Requiem“. Tiesioginė 
transliacija iš LNOBT.

20.30 „Džesika Flečer“ (N-7).
21.20 Kelias į namus.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Elito kinas. „Šventieji 

motorai“ (originalo 
k., N-14).

0.25 Naktinis ekspresas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas 

(N-7).
7.45 Sostinės keksiukai.
8.15 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
8.40 „Džiumandži“.
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

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

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

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystes VII. 
Nuodėmių irštva“ 
(N-14).

23.05 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

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

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

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

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

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

rungtynės.Vilniaus 
„Žalgiris“ - Trakų 
„Trakai“. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
20.30 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club (N-14).
22.05 Fantastinė komedija 

„Patrulių zona“ 
(N-14).

0.15 Komedija 
„Valentinas už 2rų“ 
(S).

2.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.35 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

10.30 „Lelijos“ 
(N-7).

11.40 „Rifo pasaka 2. 
Potvynis“.

13.10 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.40 „(Ne) svajonių 
princas“  
(N-7).

15.15 „Ozo legendos. 
Sugrįžimas į 
Smaragdo miestą“.

17.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Lelijos“ 
(N-7).

0.25 „Virtuvė“ (N-7).

TV PROGRAMAbirželio 15 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.10 Naujas rytas. 9.00 „Veidrodis herojui“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50, 2.05 
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 2“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.50 „Šuo“. 21.55 
„Gastrolieriai“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 
„Pilietė viršininkė. Tęsinys“. 3.20 „Albanas 3“. 
5.15 Jų papročiai. 

 TV PoloNia
6.40 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.00 Pertrauka. 
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55, 18.55 Buvo, 
nepraėjo - istorijos tyrinėtojų kronika. 8.25, 
2.15 „Rudojo Voro gauja“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 „Trumpa istorija“. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.25 Verta kalbėti. 16.30 Euro-
vizijos dainų konkursas. 17.30 Iki pasimatymo 
Krokuvoje. 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV eks-
presas. 19.25 Kaip tai veikia? 20.25 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 0.25 Karo žaidimai. 

 TV1000
8.10 „Džuli ir Džulija“. 10.20 „Teresės nuodėmė“. 
12.15 „Vėlyvas kvartetas“. 14.10 „Ir čia priėjo Poli“. 
15.50 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 18.20 „Neįtikėtina 
jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 20.10 „Juo-
doji užrašų knygelė“. 22.10 „Kelias į žvaigždes“. 
0.10 „Flash of Genius“. 

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 13.35 Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų 
taisymas. 14.30 Didžiosios mašinos. 21.00, 2.50 
Stori ir įsiutę. Griausmas. 22.00, 3.40 Laukinės 
vairuotojų gentys. 23.00, 4.30 Dyzelinio pasaulio 
broliai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 8.15, 
12.50 Nesutramdomas atkūrimas. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10, 3.25 Krokodilai laukinėje gamtoje. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Kaimo veterinaras. 0.45 Užpultasis. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Penkto-
sios rungtynės. Vakar. 8.00, 20.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio taurė. 9.00 „Penktasis kėli-
nys“. Ispanijos „Endesa“ lygos turo apžvalga. 9.30 
Motosportas. Spidvėjus. Danijos etapas. 12.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Trečiosios rungtynės. 
14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokietijos 
etapas. 16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia basket“ - Madrido „Real“. 21.00 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga. 
Premjera. 21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Laboral Kutxa“ - „Barcelona“. 23.30 „NBA Acti-
on“. Krepšinio lygos apžvalga. 24.00 NBA krepši-
nio lyga. Finalas. Trečiosios rungtynės. 2.30 „Road 
to Glory“. Su Juozu Liesiu. 3.00 Rusijos „Premier 
league“. CSKA - „Krasnodar“. 5.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Zwolle“ - „Feyenoord“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. 
9.05, 19.40 Futbolas. Copa America. Čilė - 
Panama. 10.55, 21.30 Futbolas. Copa America. 
Argentina - Bolivija. 12.45 Ledo ritulys. Pasau-
lio čempionato finalas. 15.00, 5.10 Futbolas. 
Copa America rungtynės. 18.40 „Formulė-1“. 
Kanados GP lenktynių apžvalga. 23.20 Futbo-
las. Anglijos Championship lygos finalas. 1.25 
Dviračiai. BMX pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
6.00, 8.30, 11.00, 14.30, 1.15, 4.00 Atletika. 
Liucerna, Šveicarija. 7.00 Motosportas. Rusija, 
Maskva. 9.30, 11.50, 13.50, 1.00, 2.15 Europos 
futbolo fanai. 9.40, 22.30 Ralis. 10.10, 13.00, 
21.00 Dviračių sportas. „Criterium du Dauphi-
ne Libere“. 11.50 Europos futbolo fanai. 12.00, 
14.00 Motorsportas. Pasaulio čempionatas. 
12.30, 15.30, 22.00 Kovos dėl aukso. 16.00, 
23.00, 2.30, 5.30 Ralis. Prancūzija. 21.55, 0.55 
„Eurosport 2“ naujienos.

 22.00  Dabar pasaulyje 18.00   Reporteris 16.55   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 18.00   Kas paleido šunis? 12.30  „Moderni šeima“ 15.30   „Ekspertė 
    Džordan“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 19.30   Pričiupom!  13.30  „Neprilygstamieji 
            gyvūnai“

 20.30   „Džesika Flečer“ 13.10  Klauskite daktaro 24.00  „Judantis 
    objektas“

 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.20 TV Pagalba (N-7). 8.05 Taupome su Džei-
miu. 9.10 „Teletabiai“. 10.10 Senoji animacija. 
10.40 „Erškėčių paukščiai“ (N-7). 13.00 „Lauki-
nukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Taupome 
su Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komedi-
ja „Meilė ir kiti nesusipratimai“ (N-7). 23.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Už vai-
kystę. 12.45 Valanda su Rūta. 14.15 24 valan-
dos (N-7). 15.15 Bus visko. 16.00, 21.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00, 22.30 Info diena. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.50 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas rytas. 
10.15 Tabletė. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.50 
Tegul kalba. 13.35 Kartu su visais. 14.35 Mados 
nuosprendis. 15.40, 23.55 Vyriška/Moteriška. 17.45 
Susituokime. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Praktika“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 1.15 
Nakties naujienos. 1.30 „Trys dienos Maskvoje“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Meilė už milijo-
ną“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Ne ta nata“. 
22.55 „Už svetimas nuodėmes“. 0.55 „Kazokai“.  

 Ren
7.10 Kviestinė vakarienė. 8.05 Tinkama priemonė. 
9.00 „Šeimos dramos“. 10.45 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 11.40 Sąžiningas remontas. 12.30 „Dar 
ne vakaras“. 13.25 Čapman paslaptys. 14.20 „Fan-
tastika po grifu „Slaptai“. 15.20 Tinkama priemonė. 
16.20 „Šeimos dramos“. 18.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 19.30 „Pantera“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 A.Čapman paslaptys. 23.30 „V ir 
M“. 0.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Veidrodis herojui“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50, 2.05 „Susiti-
kimo vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 2“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.50 „Šuo“. 21.55 „Gas-
trolieriai“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 „Pilietė 
viršininkė. Tęsinys“. 3.20 „Pseudonimas „Alba-
nas 4“. 5.15 „Pagrindinis kelias. 

 TV PolonIa
6.40 Vilnoteka. 7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.05 Is-
torijos aktualijos. 8.25, 2.15 „Saulės ietis“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 5.10 
„Trumpa istorija“. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 Gyvenimo egza-
minas. 16.15 Vilnoteka. 16.40 Karo žaidimai. 
17.30, 18.55 Giminės saga. 17.55, 1.45 Galerija. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.25 Lenkija su 
Miodeku. 19.25 „Zondas 2“. 20.25 Kultūros in-
formacija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Dingusi“. 
0.25 Serialo „Naktys ir dienos“ jubiliejus TVP1. 
1.30 Notacijos. 

 TV1000
8.10 „Juodoji užrašų knygelė“. 10.20 „Peliukas 
Stiuartas Litlis 2“. 12.10 „Flash of Genius“. 
14.15 „Džuli ir Džulija“. 16.20 „Teresės nuodė-
mė“. 18.20 „Vėlyvas kvartetas“. 20.10 „Selestė 
ir Džesis amžinai“. 22.10 „Zodiakas“. 0.45 „Fru-
itveilo stotis“. 2.20 „Kelias į žvaigždes“. 

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

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

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“ 

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

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

(N-7).
10.00 ]„Kerštas“ (N-7).
11.00 ]„Svotai“ (N-7).
12.00 Opiumas liaudžiai 

(N-14).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

„Nešvarus žaidimas“ 
(N-14).

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

1.15 „Mažylė Houp“ 
(N-7).

1.40 „Kerštas“ (N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

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

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

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

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

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
EURO 2016.

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

EURO 2016. 
22.15 Veiksmo f. 

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

24.00 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.40 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“ (N-7).
11.25 „Didysis Gregas“ (N-7).
12.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 Europos futbolo 

čempionatas. B 
grupė. Anglija - 
Velsas. Tiesioginė 
transliacija iš Lenso.

17.50 Šiandien.
18.10 UEFA EURO 2016 

apžvalga.
18.45 Europos futbolo čem-

pionatas. C grupė. 
Ukraina - Šiaurės 
Airija. Tiesioginė 
transliacija iš Liono.

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

čempionatas. C grupė. 
Vokietija - Lenkija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Sen Deni. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

24.00 „Kryžiuočiai“. 1 s. 
(N-14).

1.40 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Netrukus ateis 
tamsa“ (N-14).

23.15 Kriminalinis f. 
„Dūmų uždanga“ 
(N-14).

1.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

1.50 „Kortų namelis“ (N-14).
2.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.30 Lietuva tiesiogiai.
7.40 „80-ieji“ (N-7).
8.15 „Moterų daktaras“ 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

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

(N-7).
18.00, 22.30 

Reporteris.  
Lietuva tiesiogiai.

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

23.25 „Miškinis“ (N-7).
0.30, 3.00, 5.15 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.05 Lietuva tiesiogiai.

6.00 LR himnas.
6.05 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
6.50 Europos futbolo čem-

pionatas. A grupė. 
Prancūzija - Albanija.

8.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 11“.

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

Kazlų Rūda. 2 d.
13.15 „Didysis Gregas“.
14.05 „Kaip atsiranda 

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

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

kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Nacionalinė

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

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

retrospektyva. 
„Koridorius“.

24.00 Naktinis ekspresas.
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birželio 16 d.

 22.30   „Šimtas pasaulio
    stebuklų“

 17.00  „Kobra 11“ 20.05  „CSI. Niujorkas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas 

(N-7).
7.45 Sostinės keksiukai“.
8.15 „Denis 

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

(N-7).
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

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

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

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. 

Narvas“ (N-7).
22.50 „Užkampis“ (N-7).
23.50 „Neištikimieji. 

Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

0.45 „Karadajus“ (N-7).
1.30 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

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

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

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

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club (N-14).
22.00 Mokslinės 

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

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

2.10 „Moderni šeima“ 
(N-7).

2.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

3.20 „Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Holivudas 
mirė“.

13.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

14.00 „Už išlikimo ribų“.
15.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

16.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

17.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

18.45 „Lelijos“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

21.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

23.30 „Už išlikimo 
ribų“.

0.30 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 8.15, 12.50 
Kaimo veterinaras. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Krokodilai 
laukinėje gamtoje. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Timo Folkneris laukinėje 
gamtoje. 20.10, 3.25, 3.25 Deivas Selmonis. Gyve-
nimas su liūtais. 0.45 Pabaisos manyje. 

 SPort1
7.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia Basket“ - Madrido „Real“. 9.00 Angliškas 
biliardas. Europos komandinis čempionatas. 11.00 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. 12.00 
WTA Korea Open. Moterų tenisas. Irina - Camelia 
Begu - Aleksandra Sosnovich. 14.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Moldova. 16.00 Rusijos 
„Premier league“. „Rostov“ - „Lokomotiv“. 20.00 
Čempionai LT. „Bizea“ Kupiškio triatlonas. Premje-
ra. 21.00 Angliškas biliardas. Europos komandinis 
čempionatas. 23.00 KOK World series. Bušido 
kovos. Moldova. 1.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis spor-
tas. 2.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis sportas. 3.00 „NBA 
Pasaulis“. 3.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 4.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės, jeigu prireiks. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Copa America rungtynės. 10.40 
„Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 12.10 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 12.40 Futbolas. 
Vokietijos taurės finalas. 16.00 Krepšinis. Euro-
lygos finalas. 18.55 Lengvoji atletika. Deimanti-
nė lyga. Oslas. 21.00 Lengvoji atletika. Deiman-
tinė lyga. Stokholmas. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Futbolas. Copa America rungtynės. 0.50 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 
2.55 Rankinis. Europos čempionato atranka. 
Norvegija - Lietuva. 4.25 Futbolas. Copa Ame-
rica. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
6.30, 11.00 Kovos dėl aukso. 7.00, 12.10 Atleti-
ka. Liucerna, Šveicarija. 8.30 Dviračių sportas. 
„Criterium du Dauphine Libere“. 9.30, 12.00, 
1.00, 2.15 Europos futbolo fanai. 9.40, 13.30, 
17.30, 4.00 Ralis. Prancūzija. 11.30, 17.00, 
22.30 Motorsportas. Pasaulio čempionatas. 
14.45 Dviračių sportas. 15.00, 19.00, 1.15, 5.30 
Dviračių sportas. „Route du Sud“, Prancūzija. 
18.55, 0.55 „Eurosport 2“ naujienos. 20.00, 
23.00 Ralis. Prancūzija. 22.00 Ralis. 2.30 Ko-
vinis sportas. Didžiosios kovos, „World Grand 
Prix Series“. 

 

„netrukuS AteiS tAmSA“
Kriminalinis trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Marcos Efron.
Vaidina: Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban.

Kai dviračiais po Argentiną keliaujančios merginos išsiskiria ir viena jų dings-
ta, kita pradeda ieškoti dingusiosios baimindamasi, kad gali nutikti tai, kas 
blogiausia. Nepasitikėdama šerifo kompetentingumu, ji prašo pagalbos 
Maiklo, apsistojusio tame pačiame viešbutyje. Kartu jie ieško Elės. Netrukus 
Stefani suvokia, kad pasitikėti gerais ketinimais pavojinga. Kas tas Maiklas?

BtV
21.30

rekomenduoja

„BeŽDŽioniŲ PlAnetoS 
SukilimAS“
moKslinės fantastiKos filmas. 
JAV. 2011.
Režisierius: Rupert Wyatt.
Vaidina: Andy Serkis, Karin 
Konoval, Terry Notary.

Bandomasis preparatas suteikia 
beždžionei Cezariui žmogaus pro-
tą. Jis auga su preparato išradėju 
Vilu ir primatologe Karolina...

„neŠVAruS ŽAiDimAS“
VeiKsmo filmas. Vokietija, JAV. 
2009.
Režisierius: Danny Lerner.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Gina May, Michael Pare.

Buvęs Amerikos specialiųjų pajėgų 
agentas Maikas Riginsas kali Rytų 
Europoje. Kai jam pasiūloma gauti 
laisvę ir pinigų, jei išvaduos ame-
rikietę Aną Geil, vyras nedvejoja ir 
imasi užduoties. 

„kArAliAuS VArDu 3. 
PASkutinĖ miSiJA“
VeiKsmo filmas. Kanada, 
Bulgarija. 2014.
Režisierius: Uwe Boll.
Vaidina: Dominic Purcell, Ralitsa
Paskaleva, Daria Simeonova.

Samdomas žudikas Hazenas Keinas 
gyvena Sofijoje. Amerikietis Bulga-
rijos sostinėje gavo daugiau, negu 
tikėjosi, - jis susitarė su velniu...lnk

22.15

tV3
22.30

tV6
22.00
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Kinas

Kino seansų metu bus galima ne tik pa-
matyti filmus, bet ir dalyvauti įdomiose dis-
kusijose su festivalio komanda, kino kritikais 
bei apžvalgininkais.

Pasak „Kino pavasario“ vadovės Vidos 
Ramaškienės, projekto „Kino karavanas“ 
tikslas - tęsti festivalio misiją ir užtikrinti 
kokybiško kino prieinamumą ne tik didmies-
čiuose, bet ir regionuose, o vasara - tam pui-
kus metas.

V.Ramaškienės teigimu, pagrindinis šio 
projekto tikslas - atvežti išskirtinius, naujau-
sius Europos kūrėjų filmus į tas Lietuvos vie-
toves, kuriose nėra kino teatrų, kur galimy-
bės pamatyti autorinį, aukščiausios meninės 
vertės kiną yra labai ribotos. „Be galo džiau-
giamės, kad „Kino karavanas“ šiemet vėl ke-
liaus po šalies miestus ir miestelius. Net 50 
kino seansų bus surengta nemokamai. Šiais 
metais pirmumą teiksime kino rodymui po 
atviru dangumi, taigi visi žiūrovai tikrai ras 
sau vietos priešais ekraną“, - sakė „Kino pa-
vasario“ vadovė.

Karavano organizatoriai žada, kad vyks 
ir edukaciniai susitikimai su kino profesio-
nalais.

Su šūkiu „Kinas atvažiuoja pas jus!“ „Ki-
no karavanas“ dažniausiai užsuks į projekto 
ambasadomis tapusius miestus: Anykščius, 
Birštoną, Druskininkus, Palangą, Telšius ir 
Trakus. Taip pat projekto rengėjai planuoja 
apsilankyti Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Alytuje, Kelmėje, Gargžduose, Prienuose, 
Šilalėje, Varėnoje, Ukmergėje, Jurbarke, Ra-
seiniuose, Šakiuose, Utenoje, Lazdijuose ir 
Biržuose.

„Laisvalaikio“ inf.

„Kino karavanas“: kinas atvažiuoja pas jus
Atsinaujinęs projektas „Kino karavanas“ pradeda savo kelionę po Lietuvos regionus, 
kur rodys festivalio „Kino pavasaris“ žiūrovų labiausiai pamėgtus filmus. Keturis mėne-
sius - nuo birželio iki rugsėjo pabaigos -  22-jų šalies miestų gyventojai bus kviečiami į 
nemokamus kino seansus. 

„Kino pavasario“ siela Vida Ramaškienė 
pasidžiaugė, kad net 50 kino seansų įvairiuose 
Lietuvos miestuose bus parodyta nemokamai

Eltos nuotr.

l Šarūno Barto „Ramybė mūsų sapnuose“

l Geriausiai šių metų „Kino pavasario“ žiūrovų 

įvertintas „Trumanas“
l festivalį atidariusi muzikinė cirko istorija 

„Viskas dėl šou“
l vieno žymiausių šių dienų kino meistro 

Aleksandro Sokurovo juosta „Frankofonija“

l „Oskarams“ nominuoti „Karas“ ir  

„Mustangės“
l Kanų festivalio programos „Ypatingas 

žvilgsnis“ nugalėtojas „Avinai“

l Kultinės grupės „Beach Boys“ istoriją 

atskleidžianti muzikinė drama „Meilė ir 

malonė“
l jaunimo pamėgtas  belgų hitas „Juoda“

l Komiška drama „Komuna“

l filmai visai šeimai „Berniukas ir pasau-

lis“, „Neįtikėtina jaunojo išradėjo 

kelionė“ bei  „Mažieji padaužos“

l Kulinarinė kelionė į Peru „Atrandant 

Gastoną“

Bus parodyti šie filmai

laisvalaikis 2 0 1 6  b i r ž e l i o  1 0 55
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„Apgaulės 
meistrai 2“

„Now You See Me 2“

Filmas „Apgaulės meistrai“ prieš trejus 
metus buvo kuriamas kaip vidutiniško biu-
džeto, vidutiniškų lūkesčių filmas vasaros 
pramogai. Tačiau jo sėkmė viršijo visas 
prog nozes. Viso pasaulio žiūrovai tiesiog 
įsimylėjo „Keturis raitelius“ - sau lygių ne-
turinčią iliuzionistų komandą, džiuginusią 
įspūdingais triukais ir dar įspūdingesniais 
išpuoliais prieš turtuolius, pinigus išdali-
nant paprastiems savųjų šou žiūrovams.

Pagrindiniu „Keturių raitelių“ taikiniu 
pirmoje filmo dalyje tapo multimilijonierius 
Artūras Tresleris, iliuzionistų komandos pa-
stangomis praradęs visus turtus. Antroje 
dalyje į žygį prieš „Keturis raitelius“ išsi-
rengia Treslerio sūnus Volteris - jaunas tech-
nologijų genijus, pasiryžęs atiduoti viską, 

kad atkeršytų už savo tėvą. Jis įvilioja De-
nielį, Meritą, Džeką ir Lulą į gudriai paspęs-
tus spąstus. „Keturi raiteliai“ privalo įrody-
ti savo nekaltumą ir atskleisti savo genialio-
jo priešininko kėslus. Vadovaujami Dilano, 
neprilygstamieji iliuzionistai vėl stoja į kovą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 10-16 d. 10.40, 16.20 val. 
(16 d. 16.20 val. seansas nevyks).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 10-16 d. 13.35, 19.20, 21.55 val.  
(16 d. 19.20, 21.55 val. seansai nevyks).
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 10-16 d. 13.25, 16, 18.40, 21.30 val.  
(16 d. 18.40, 21.30 val. seansai nevyks).
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 10-16 d. 
12.50, 15.40, 18.20, 21.20 val. (16 d. 18.20, 21.20 val. 
seansai nevyks).
„O ne, o taip!“ (komedija, Lietuva, N-18) - 
16 d. 18.30 val. (kino startas su LNK).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 10-16 d. 10.10, 11, 13.45, 
16.10, 18.30 val. (16 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 10-16 d. 10.50, 15.50, 20.45 val. (16 d. 
20.45 val. seansas nevyks).
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 10-16 d. 13.10, 19.10 val.  
(16 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 10-16 d. 11.10, 12.30, 18.10 val.  
(16 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 10-16 d. 16.30 val.
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
10-16 d. 10.20, 15.05, 20.50 val. (16 d. 20.50 val.  
seansas nevyks).
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 10-16 d. 13.20 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 10-16 d. 13, 16, 
19, 21.20 val. (16 d. 19, 21.20 val. seansai nevyks).
„Pinigų monstras“ (trileris, JAV, N-16) - 10-15 d. 
18.50, 21.40 val.

„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
10-16 d. 11.20 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 
10-15 d. 21 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Prancūzija, Kinija, V) - 10-16 d. 10.30 val. (vasaros 
akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 10-16 d. 12.20, 15.10, 20.45 val.  
(16 d. 20.45 val. seansas nevyks).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 10-16 d. 11, 18, 21.40 val. (16 d. 18, 
21.40 val. seansai nevyks).
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 10-16 d. 13.50, 16.25, 19, 21.40 val. (16 d. 19, 
21.40 val. seansai nevyks).
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 10-16 d. 
12.10, 15.20, 18.20, 21.20 val. (16 d. 18.20, 21.20 val. 
seansai nevyks).
„O ne, o taip!“ (komedija, Lietuva, N-18) - 
16 d. 18.30 val. (kino startas su LNK).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 10-16 d. 13.40, 16.10, 
18.40, 21.10 val. (16 d. 18.40, 21.10 val. seansai nevyks).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 10-16 d. 11, 13.20, 15.45, 
18.15 val. (16 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 10-16 d. 14.20, 20.10 val. (16 d. 20.10 val.  
seansas nevyks).
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
10-16 d. 12, 17.45 val. (16 d. 17.45 val. seansas nevyks).
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 10-16 d. 15.10, 20.50 val. (16 d. 20.50 val. 
seansas nevyks).
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 10-16 d. 11.40, 17.30 val.  
(16 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 10-16 d. 11.10, 16.20 val.

„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 10-16 d. 13.40, 19 val. (16 d. 19 val. 
seansas nevyks).
„Pinigų monstras“ (trileris, JAV, N-16) - 10-16 d. 
15.30, 20.40 val. (16 d. 15.30 val. seansas nevyks;  
15-16 d. 20.40 val. seansas nevyks).
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
10-16 d. 11.30, 13.30 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 
10-15 d. 17.50, 20.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 10-16 d. 11.10 val. (vasaros akcija vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„išdavystė“ (drama, Prancūzija, Belgija) - 10 d. 17 val. 
11 d. 19.10 val. 12 d. 20.40 val. 14 d. 20.30 val.
„Deminas: dvi tvirtovės/iglu“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 10 d. 19 val.
„Juoda“ (drama, Belgija) - 10 d. 20.40 val. 11 d. 21.15 val. 
13 d. 17.10 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 11 d. 
17 val.
„Trikampiui pakilus: Krystian lupa stato „Didvyrių 
aikštę“/suokalbio antologija“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 12 d. 17.20 val.
„Mustangės“ (Prancūzija, Vokietija, Turkija) - 12 d. 
18.50 val. 13 d. 20.50 val. 15 d. 17 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Prancūzija, Lietuva, 
Ukraina, Vokietija) - 13 d. 19 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 14 d. 17 val.
„sausra / Šaltos ausys / namo“ (įvairūs f., Lietuva) - 
14 d. 19.10 val.
„nelygintos trumpikės“ (trumpametražiai f., Vokietija, 
Švedija, JAV, Jungtinė Karalystė, Indija, Italija) -  
15 d. 19 val.
„Margarita su šiaudeliu“ (drama, Indija) - 
15 d. 20.50 val.
„Merginų gauja“ (drama, Prancūzija) - 16 d. 17.20 val.
„užtvanka“ (drama, Norvegija) - 16 d. 19.30 val.
„T trumpikės“ (trumpametražiai f., JAV, Vokietija, 
Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija) - 16 d. 21 val.

Kino teatruose nuo birželio 10 d.

n Veiksmo komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Jon M.Chu

n Vaidina: Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, 

Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy Caplan, Mark 

Ruffalo ir kiti

n iMDB: 7,4/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

„Warcraft: 
pradžia“

„Warcraft“

1994 metais kompanija „Blizzard En-
tertainment“ išleido žaidimą „Warcraft: Or-
cs & Humans“. Per pastaruosius 20 metų 
buvo išleistos dar keturios žaidimo versi-
jos, daugybė knygų ir užkariauta milijonų 
kompiuterinių žaidimų entuziastų širdžių 
visame pasaulyje. Į kino ekranus atkeliau-
janti juosta sukurta pagal pirmąjį serijos 
žaidimą.

Į ramią ir taikingą žmonių apgyvendintą 
Azeroto planetą iš mirštančio gimtojo Drae
noro pasaulio Juoduoju Portalu atkeliauja 
orkai. Invazijai juos paskatino demonas, var-
du „Liepsnojantis Legionas“, kurio tikslas  
sunaikinti žmones Azerote. Žiaurus orkų 
vadas Gul’Danas pasiryžęs sunaikinti žmo-
niją, tačiau žmonės lengvai pasiduoti neke-
tina ir stoja į kovą. Netikėtos pagalbos jie 
sulaukia iš taikingos orkų giminės, kuriai 
vadovauja teisingasis Durotanas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

MULTIKINO OZAS
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 10-16 d. 12.45, 16, 18.45, 21.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 10, 12-16 d. 10, 15.15, 20.15 val. 11 d. 
15.15, 20.15 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 10-14, 16 d. 12, 14.40, 15.45, 19, 21.45 val. 15 d. 
14.40, 16.15, 19, 21.45 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 10-14, 16 d. 
15.45, 18.30, 21.30 val. 15 d. 16, 18.30, 21.30 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 10-16 d. 14.15, 16.45, 19.15 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 10-16 d. 10.15, 12.45 val.
„Pinigų monstras“ (trileris, JAV, N-16) - 10-16 d. 19, 
21.45 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 10-14, 16 d. 
13.15, 17.20, 19.45 val. 15 d. 12.15, 17.20, 19.45 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 10-16 d. 11.45 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 10-16 d. 10.45, 13.30 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 
10-16 d. 22 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
10-16 d. 21.15 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 10 d. 11.15 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 10 d. 10, 10.45, 13.30, 
15.30, 17.45 val. 11-14, 16 d. 10, 10.45, 11.45, 14, 15.30, 
17.45 val. 15 d. 10, 11.15, 13.30, 15.30, 17.45 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
11 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Apgaulės meistrai“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
15 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, N-13) - 10-16 d. 10.25, 16, 21.45 val. (16 d. 16, 
21.45 val. seansai nevyks).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D, N-13) - 10-16 d. 13.15, 19, 23 val. (16 d.  
19 val. seansas nevyks; 23 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
10-16 d. 13.05, 15.10, 18, 20.30, 23.50 val. (16 d. 18,  
20.30 val. seansai nevyks; 23.50 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 10-15 d. 17.45, 
20.45, 21.30, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 10-11 d.).
„O ne, o taip!“ (komedija, Lietuva, N-18) - 
16 d. 18.30 val. (kino startas su LNK).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 10-16 d. 10.15, 11, 12.45, 
13.25, 15.40 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 10-15 d. 18.40 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 10-16 d. 15.45, 
18.10, 20.40, 23.40 val. (16 d. 18.10, 20.40 val. seansai 
nevyks; 23.40 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 10-16 d. 13.40, 16.10, 18.50 val. (16 d. 
18.50 val. seansas nevyks).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 10-16 d. 10.30, 15.50, 18.20 val.  
(16 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 10-16 d. 13 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
10-16 d. 12.30, 20.50 val. (16 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 10-16 d. 15.30 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 10-11 d. 
23.45 val.

„Pinigų monstras“ (trileris, JAV, N-16) - 10, 12, 14 d. 
21 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 11, 13, 
15 d. 21 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
10-16 d. 10.50 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 10-16 d. 11.10 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 10-16 d. 10.40 val. (vasaros akcija vaikams).

CINAMON
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 10-16 d. 
16.15, 19, 21.45 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV) - 
10-16 d. 13.45, 19.30, 22 val.
„Warcraft: pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, 3D) - 10-14, 16 d. 12.30, 15.30, 18.25 val.
„Warcraft: pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija, 
Kanada, - 10-14, 16 d. 20.30 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV) - 10-16 d. 13.35, 17.20, 
19.40, 21.15 val. (13.35 val. seansas vyks 15 d.).
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f., 
JAV) - 10-16 d. 11.30 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV) - 10-16 d. 11.45, 15 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV) - 15 d. 20.30 val.
„Elfai“ (animacinis f., Kanada) - 10-16 d. 10.45, 14.15 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
10-16 d. 16.30, 18.15 val. (18.15 val. seansas vyks 15 d.).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 10-16 d. 12.45 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Suomija, JAV, V) - 10-16 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18 val.
„Pinigų monstras“ (trileris, JAV) - 10-16 d. 22.15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 15 d. 11, 16 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo birželio 10 d.

n Veiksmo ir nuotykių filmas, JAV, 2016

n Režisierius: Duncan Jones

n Vaidina: Travis Fimmel, Robert Kazinsky, 

Paula Patton ir kiti
n IMDB: 7,9/10

DĖMESIO! Filmas bus Rodomas 2d iR 3d 

FoRmatu. būkite atidūs pasiRinkdami 

seansą

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Išvarymas 2“
„The Conjuring 2“

2013 metais pasirodžiusio, išradingai 
gąsdinusio ir vienu žiūrimiausių visų laikų 
siaubo filmu tapusio „Išvarymo“ režisierius, 
neabejotinas siaubo žanro maestro Džeimsas 
Vanas (James Wan) pristato dar vieną šiurpą 
keliančią tikrą demono išvarymo istoriją, ku-
ri pasak realiai gyvenime egzistavusių de-
monologų Edo ir Loreinos Vorenų (moteris 
tebėra gyva), yra vienas kraupiausių para-
normalių apraiškų atvejų jų ilgalaikėje prak-
tikoje tiriant bei išvarant piktąsias dvasias.

Naujajame filme paranormalių reiškinių 
ekspertai ir pagarsėję egzorcizmo profesio
nalai Edas ir Loreina Vorenai vienišos ke-

turių vaikų motinos kvietimu keliauja į Ang
liją, kur šiauriniame Londono priemiestyje 
Enfilde įsikūrusios šeimos namuose ima 
dėtis keisti, nepaaiškinami ir baugūs daly-
kai. Du iš keturių vaikų  11 ir 13 metų 
sesutės  ima girdėti balsus, verčiančius 
skaudinti aplinkinius, namuose ima judėti 

baldai ir kiti daiktai, girdisi bauginantys gar-
sai, o netrukus mergaitėms ima rodytis iš 
kito pasaulio atklydusios ir toli gražu ne 
draugiškai nusiteikusios šmėklos. Vienin-
telė šeimos viltis  kad Varenai sugebės 
jiems padėti.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 10 d.

n Siaubo trileris, JAV, 2016

n Režisierius: James Wan

n Vaidina: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Franka 

Potente, McBurney ir kiti

n IMDB: 9,0/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai/Parodos

Šiemet ansamblis „Lietuva“ švenčia  
75-ąjį savo kūrybinės veiklos jubiliejų. 
Tęsdamas jubiliejinių renginių ciklą, an-
samblis kviečia savo gerbėjus ir tuos, 
kurių širdims artima liaudies muzika, į 
jubiliejinį koncertą Mokytojų namų kie-
melyje.

Jubiliejinio koncerto programoje skam-
bės geriausi, įdomiausi per visą ansamblio 
gyvavimą sukurti kūriniai, aukso fondu ta-
pusių liaudies dainų ir šokių pynės. Tai 
tarsi trumpas ansamblio „Lietuva“ me-
traštis, kuriame ištikimi gerbėjai atpažins 
įsimintiniausių ansamblio programų fra-
gmentus.

Vasario pabaigoje Lietuvos nacionalinia-
me dramos teatre savo 75-erių metų sukak-
tį ansamblis paminėjo įspūdingu koncertu 
„Lietuvai 75“. Tai buvo anšlaginis koncertas 
Vilniuje, į kurį, deja, ne visi norintys suspė-
jo patekti. Likus savaitei iki renginio, bilie-
tai į koncertą buvo tiesiog iššluoti. Tad an-
samblio „Lietuva“ pasirodymas Mokytojų 
namų kiemelyje - puiki galimybė ne tik pa-

sigrožėti sceninio liaudies meno savitumu, 
bet ir pamatyti didžiojo ansamblio jubilieji-
nio koncerto „Lietuvai 75“ fragmentus.

Valstybinis dainų ir šokių ansamblis 
„Lietuva“ - vienintelis Baltijos šalyse pro-
fesionalus šokėjų, tautinių instrumentų or-
kestro ir choro grupių jungtinis meno an-
samblis. Ansamblio sudėtyje per 60 profe-
sionalių šokėjų, muzikantų ir choro artistų. 
Ansamblio metraštis yra išmargintas žymio-
mis pavardėmis žmonių, buvusių ansamblio 
„Lietuva“ bendražygiais. Tai aktorės Galina 
Dauguvietytė, Undinė Nasvytytė, birbyni-
ninkas, koncertmeisteris Pranciškus Bud-
rius, dainininkas Vacys Daunoras, šokėjas 
Algimantas Švažas ir daugelis kitų.

Per ilgą kūrybinį kelią sukurta daugiau 
kaip 50 originalių koncertinių programų, ko-
lektyvas išmaišė kone pusę pasaulio, laimė-
jo daugybę tarptautinių apdovanojimų ir pel-
nė užsienio publikos pripažinimą. Apie tai 
byloja didelės sėkmės sulaukusios gastrolės 
beveik visose Rytų ir Vakarų Europos vals-
tybėse - JAV, Kanadoje, Indijoje, Japonijoje, 
Filipinuose, Malaizijoje, Čilėje, Peru, Mek-
sikoje, Kuboje ir kitose pasaulio šalyse.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
12 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2016. J.Massenet „Manon“. 
5 v. opera (prancūzų k.). Dir. C.Diederich (Prancūzija).
15 d. 19 val. Vilniaus festivalis 2106. Hektoro Berliozo 
„Requiem. Prabilkite dangūs“. Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. M.Pitrėnas). 
Solistas G.Porta (tenoras, Italija), Kauno valstybinis 
choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis), Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro choras (meno vadovas 
Č.Radžiūnas), Lietuvos kariuomenės orkestro grupė (vado-
vas kpt. E.Ališauskas). Dirigentas C.Diederich (Prancūzija).
16 d. 19 val. - „Žydrasis Dunojus“ (pagal J.Strausso 
muz.). 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story (sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
11 d. 15 ir 18.30 val.; 12 d. 15 ir 18.30 val. Erdvėje 
prie Didžiosios scenos - D.Charms „Jelizaveta Bam“.  
Rež. O.Koršunovas.
11 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių 
aikštė“. Rež. K.Lupa.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
12 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
16 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

KAunAs

KAunO DRAMOs  
TEATRAs

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
11 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
15 d. 18 val. Rūtos salėje - F.von Shiller „Plėšikai“ 
(N-16). Rež. A.Areima.
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
12 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.
16 d. 18 val. - Improvizacijų vakaras „Laiškai iš vienuo-
lyno“. Renginio idėjos autorius K.Marčiulynas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
11 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
12 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Meškiuko gimtadienis“. 
Rež. R.Bartninkaitė.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
13 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
16 d. 19.30 val. -  Aktorius Marius Jampolskis. 
Monospektaklis „Dukrai ir sūnui. Tėtis“.

KlAiPĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
14 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
10 d. 18 val. - Senjorų diena. J.Fosse „Vieną vasaros 
dieną“. Rež. A.Vidžiūnas.
11 d. 18 val. - J.Onilas „Meilė po guobomis“. 
Rež. P.Ignatavičius.
12 d. 12 val. - S.Kozlovas „Ežiukas rūke“. Rež. P.Ignatavičius.

PAnEVĖžYs

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
10 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! L.Ruohonen 
„Vyšnia šokolode“. Rež. L.M.Zaikauskas.

KiTi MiEsTAi

16 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre - P.Lellouche 
„Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.
16 d. 19 val. Druskininkai, „Eglės“ sanatorijoje - 
L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.

Ansamblio „Lietuva“ 
jubiliejinis koncertas

Ansamblio „lietuva“ koncertas - birželio 10 d. 

(penktadienį) 19 val. Vilniaus mokytojų namų kiemelyje

Koncerto trukmė - 1 val. 15 min.

l Bilietus platina www.bilietai.lt

l Daugiau informacijos - www.ansamblis-lietuva.lt
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Parodos
Vilnius

Vilniaus paveikslų  
galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Tarptautinė paroda „Levas Bakstas. Epocha ir  
kūryba“

Taikomosios dailės  
muziejus

Arsenalo g. 3A
„Prieš... ir po...“ Prano Gudyno restauravimo centre 
restauruotų kūrinių paroda
Paroda „Trys mados šimtmečiai“

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a.  
Liaudies menas

senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė
Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies istorija

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Amžinybės atspaudas. Italų renesanso ir Baroko šedevrų 
krikščioniškieji siužetai XIX a. graviūrose

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2

Romualdo Balinsko paroda „Balos“
signatarų namai

Pilies g. 26
Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija 
(nuolat papildoma)

Vilniaus grafikos meno centras
Latako g. 3

Jaunųjų Kroatijos grafikos menininkų paroda 
„Autentiškumas“

unEsCO komisijos galerija
Šv. Jono g. 11

Franco Azzinari tapybos paroda „Afrikos vėjai“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės“

A. ir A.Tamošaičių galerija  
„Židinys“

Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Valentinos Živilės Vasiliauskienės tapybos darbų paroda 
„Prie Baltijos“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9

„Ne vien Dangus“. Religinės dailės kūriniai iš Rolando 
Valiūno ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ 
kolekcijos

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
10 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis 2016. 
Baroko orkestras B’Rock (Belgija), solistas Alexander 
Melnikov (istorinis fortepijonas, Rusija).
13 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalis 2016. 
Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas, dirigentas ir 
solistas S.Krylov (smuikas).

ŠV. KOTRYnOs BAŽnYČiA
15 d. 19 val. - Martynas Levickis: ekstremalus klasikos 
pliūpsnis. M.Levickis (akordeonas), styginių kvartetas 
„SinChronic“: S.Tankevičius (smuikas), R.Chijanaitė 
(smuikas), M.Kriščiūnas (altas), I.Pikalavičiūtė (violončelė).

TRAKAi
uŽuTRAKiO DVARAs

12 d. 16 val. - „Nuo Ave Marija iki miuziklo“. 
M.Lukošiūtė (mecosopranas), T.Povilionis (tenoras), 
E.Chrebtovas (baritonas), A.Juozauskaitė (fortepijonas).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
10 d. 18 val. - „Vasariški susitikimai“. Klaipėdos kame-
rinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Dirigentas ir 
solistas D.Geringas (violončelė, Lietuva-Vokietija). Solistės: 
T.Moroz (smuikas, Rusija), O.Moroz (violončelė, Rusija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788,  
(8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

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

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089,  
www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

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

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

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Skaidrios, harmoningos meilės 
dienos. Jei prasidės meilės romanas, 
jausmai bus diplomatiški ir rafinuoti. 
Seksis pasirašyti perspektyvias sutar-
tis, ypač su užsieniu. Antroje savaitės 
pusėje - geras laikas politikams, 
švietimo darbuotojams vykdyti savo 
tikslus. Sėkmingas laikas gydyti 
gerklę, kaklą. 

JAUČIUI

Šią savaitę prasidėjęs meilės 
romanas bus pilnas staigmenų. Puikus 
laikas teisininkams, teisėtvarkos darbuo-
tojams, psichologams, fotografams, meno 
kūrėjus lydės sėkmė. Padidės domėjima-
sis ezoterika, burtais, magija. Savijauta 
nebus pati geriausia, patartina gydyti bron-
chus, rankas, plaučius, pečius, diagnozės 
bus tikslesnės, vaistai pasisavinami geriau. 

DVYNIAMS

Meilės ir šeimos reikalai bus 
sėkmingi. Santykiuose vyraus nuoširdūs 
jausmai. Sėkmingas vedybų metas. 
Tinkamas laikas deryboms, galite kreiptis 
į vadovybę dėl paaukštinimo, tačiau 
dideliems pinigams skirta kita savaitė. 
Labai sėkminga gydyti akis, ausis, atlikti 
plastines operacijas. Atkreipkite dėmesį į 
savo endokrininę sistemą ir inkstus. 

AVINUI

Prognozė birželio 10-16 d.

Netikėtai prasidėjęs meilės 
romanas bus romantiškas, veržlus, teiks 
malonumo ir vilčių dėl bendros ateities, 
bet greta bus daug pykčių ir pavydo 
emocijų. Sudaryti naujas sutartis ypač 
seksis švietimo, turizmo agentūrų dar-
buotojams. Puikus laikas valyti kepenis, 
gydyti dubens, klubų sąnarius, plaučius, 
bronchus, kelionėse saugokitės traumų. 

ŠAULIUI

Atkreipkite dėmesį į užsienie-
čius, galimos romantinės pažintys. 
Tačiau skrajojimas padebesiais gali 
atsiliepti darbų kokybei. Puikus metas 
imtis veiklos, kuriai galėtumėte skirti 
visą savo laiką ir širdį. Palankios die-
nos pasitikrinti profilaktiškai pas šei-
mos gydytoją. Galite sulaukti kvietimo 
vykti į tolimą kelionę.

SKORPIONUI

Nenustebkite, kad jūsų širdis 
išgyvens stiprius, permainingus 
jausmus ir įvairių atspalvių emocijas. 
Kaskart  jausite taip, tarsi gyvenimas 
virto cirko arena, kurioje esate akrobatė, 
bandanti išsilaikyti ant siauro lyno. Pats 
geriausias metas dirbantiesiems teisė-
saugoje. Saugokite inkstus, endokrininę 
sistemą, skirkite dėmesį maistui. 

SVARSTYKLĖMS

Turintieji antrąsias puses 
kurkite gražius santykius. 
Asmeniniame gyvenime pokyčių 
nenumatoma. Jei esate vieniši, 
statusas kol kas nesikeis. Džiaugsitės 
sunkaus ir atkaklaus darbo rezultatais. 
Ir tik jūs vieni žinosite, kokia sėkmės 
kaina. Puikus laikas meditacijai, 
regresijos seansams.

VĖŽIUI

Puikus laikas vedyboms, 
meilės romanams, porose vyraus 
darna, harmonija, skaidrumas. 
Palankus laikas meninei kūrybai, 
intelektualiai veiklai. Saugokite 
širdies kraujagysles, mažiau vartokite 
alkoholio, sunkaus maisto. Palanku 
sportuoti, tereikia pasirinkti savo 
mėgstamą sporto šaką. 

LIŪTUI

Meilė bus tokia staigi ir neti-
kėta, kad nenorėsite pabusti iš šio pasa-
kiško sapno. Kad ir kaip smagu skęsti 
svajonėse, visgi apsidairykite aplinkui, 
ar tebežiūrite į pasaulį pro rožinius 
akinius.Galimas netikėtas laimėjimas ar 
pelningas užsakymas. Skirkite daugiau 
dėmesio sveikatai, ypač jeigu turite 
problemų dėl kraujospūdžio.

MERGELEI

Sakoma, meilė - amžina, 
širdies reikalams - pabaiga. Kad taip 
nenutiktų ir jums su mylimuoju, teks 
abiem iš naujo kurstyti meilės židinį. 
Geras laikas vykti į verslo susitikimus, 
pasirašyti  rimtus sandėrius su 
užsieniečiais, turintiesiems problemų 
dėl stuburo, sąnarių ligų geras laikas 
gydytis sanatorijoje.

OŽIARAGIUI

Vienišiems derėtų dažniau lan-
kytis  klubuose, dominuos pažintys su 
užsieniečiais. Džiugins nauja pažintis, 
nors jos pradžia galbūt buvo komplikuo-
ta. Šią savaitę geriausia užbaigti pradėtus 
darbus, sumanymus, išnaudokite energi-
ją užbaigimui ir kito etapo pasiruošimui. 
Pailsėkite, pamedituokite prie vandens 
telkinio. Puikus metas valyti kepenis.

ŽUVIMS

Didelė tikimybė sutikti 
gyvenimo žmogų kelionėje, 
užsimezgę jausmai neleis liūdėti, 
teiks malonių pojūčių, bus sportinio 
azarto ir  pavydo. Seksis versle, 
bendraudami su kolegomis atlikite 
mažytę reviziją, patikrinkite jų 
nuoširdumą. Venkite peršalimų, 
kondicionierių, skersvėjų. 

VANDENIUI

Laidų vedėja  
Palmira Galkontaitė
1960 06 14

Dainininkas  
Deividas Norvilas-Deivis
1980 06 13

Atlikėja Viktorija Sutkutė
1989 06 11

Akordeonistas  
Martynas Levickis
1990 06 11

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: birželio 16 d. BLOGOS DIENOS: birželio 11, 12, 15 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Pašėlusios. Motoras. 
Alibi. Reumatas. Gryna. Retas. To. 
Vana. Kovaras. Bis. Vedė. Kerotas. Bent. 
Ra. Mataras. Žalga. Katinai. Kingas. 
Cepelinai. Markas. Parabelis. Daugai. 
Okara. Kaunas. Ši. Dabis. Plaukas. Tol. 
Labas. Smaigas. Paka. Susas. Indis. 
Sigitas.
Horizontaliai: Gvereca. Lu. Šarada. 
Erodas. Mėlynė. Pakaba. Lina. Kebabas. 
Kuba. Maleris. Si. Katilas. Ketini. Sn. 
Kormoranas. Pmd. SE. Vorai. Lai. 
Uratai. Kais. Meras. Daug. Matas. 
Maukas. Otas. Kaunasi. Tas. Žirgas. 
Jos. Bankas. Pi. Belgai. Tat. Kastin gas. 
Šoka. Ostas. Milas.
Pažymėtuose langeliuose: 
InKrustacIja. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį  

purškiamąjį pienelį nuo saulės  
su bronzatu.

Atsakymą į kryžiažodį  
iki birželio 14 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite:  
LV KR,  
atsakymą, 
vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės 
kaina 0,29 
EUR. Praeito 
kryžiažodžio 
laimėtoja nina 
Balinskienė 
iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktas 
apsauginis 
purškiamasis 
pienelis nuo saulės.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje  
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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 Tėvas gimtadienio proga renka dukre-
lei dovaną. Pardavėjas jam siūlo įvairias 
barbes:

- Štai netekėjusi barbė už 20 eurų, o čia 
ištekėjusi už 25 eurus. Pažvelkite ir į išsi-
skyrusią barbę už 500 eurų.

- O kodėl ši lėlė tokia brangi? - stebisi 
vyras.

- Nes kartu su ja jūs gausite Keno au-
tomobilį, Keno grotuvą ir Keno namą...

l

Susiginčijo amerikietis, vokietis ir ru-
sas, kuri tauta greičiau stato.

Amerikietis:
- Mes tiltą pradėsime statyti sausio 1 

dieną, o jau gruodžio 31-ąją juo važiuos 
pirmasis automobilis.

Vokietis:
- O mes pradėsime gydymo kompleksą 

statyti sausio 1 dieną, o sausio 31-ąją jau 
priimsime pirmuosius pacientus.

Rusas:

- Čia tai niekis! Mes pirmadienį 9 val. 
ryto pradėsime statyti degtinės daryklą, o 
11 val. visi jau bus girti.

l

Ateina Petriukas pas mamą ir sako:
- Mamyte, senelė jau visai sukvailėjo!
- Kodėl taip sakai?
- Tai kad kiekvieną kartą, kai pas ją 

nueinu, ji klausia: „Na, ir kas čia toks pas 
mus atėjo?!“

l

Susitinka du draugai. Vienas sako:
- Žinai, sutikau tavo žmoną parduotu-

vėje. Ji man tokį juokingą anekdotą papa-
sakojo, kad vos iš lovos neiškritau.

l

Važiuoja dvi blondinės automobiliu, su-
stoja prie šviesoforo, vairuojanti blondinė 
sako:

- Žiūrėk, kokia graži raudona spalva.
Užsidegus geltonai, blondinė sako:
- Žiūrėk, šita dar gražesnė...
- Aha, - pritaria draugė.

Užsidega žalia:
- Šita visų gražiausia...
Vėl užsidega raudona, blondinė sukruta:
- Šitą jau matėm, važiuojam... 

l

- Jonai, kada geriau vesti - rugpjūtį ar 
rugsėjį?

- Rugsėjį, savaime suprantama.
- Kodėl?
- Karoli, taigi dar visą mėnesį išloštum!

l

Teisėjas:
- Jūs kaltinamas tuo, kad palyginote sa-

vo kaimyną su ožiu.
Kaltinamasis:
- O kuris iš jų skundžiasi?

l

Dviejų naujųjų lietuvaičių vaikai giria-
si vienas kitam:

- Mano tėvas turtingesnis už taviškį!
- O mano - protingesnis!
- Maniškis tavo tėvui pinigų paskolino.
- O mano tėvas jų niekada negrąžins!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

RekoRdas. Pirmą tokią Lietuvoje, tikėtina, ir pasaulyje, duonos instaliaciją sukūrė žinoma menininkė Jolita 
Vaitkutė (kairėje), padedama emilijos Vinžanovaitės (dešinėje) ir kitų. Vilniaus arkikatedrą, varpinės bokštą ir 
Gedimino prospektą vaizduojančiam 2,5 x 3,5 metro dydžio duonos paveikslui sukurti prireikė 1064 skrudini-
mui skirtos  duonos riekelių, o kūrybos procesas truko kiek daugiau nei dvi paras - apie 50 valandų.
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