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lėtoja, ji neliko nepastebėta.   39 p.

 ■ Ką reiškia ant virtuvės šefo Deivydo 
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jo šaldytuve.  17  p.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Persikraustėte į naujas, erdvias pa-
talpas, kur įkursite savo kulinarijos stu-
diją, netrukus išeis jūsų trečiasis kulina-
rijos žurnalas, skirtas vasaros gėrybėms, 
rengiate naują knygą. Panašu, kad dar-
bų - iki kaklo. O dar randate laiko ir ga-
minti namuose. Maisto ruošimas jums 
malonumas ar pareiga?

- Kartais malonumas, kartais pareiga, o 
kartais ir viena, ir kita, bet dažniau - malonu-
mas. Pavyzdžiui, šįryt atsikėliau, pasporta-
vau, labai greitai viską sudėjau į puodą ir pa-
likau troškintis. Kai vakare grįšime namo, 
mus pasitiks puiki vakarienė.

- Vyras dažnai palepina vakariene, ar 
virtuvė namuose yra jūsų karalystė?

- Nėra tokio dalyko, kaip „palepina“. Ma-
no vyras šeimoje turi tokias pat pareigas kaip 
ir aš. Jei negaliu padaryti valgyti, neturiu suk-
ti sau galvos, kad visi liks alkani. Mano vyras 
nėra iš tų, kuriems reikia palikti raštelį, lita-
niją, kaip iškepti vištą, kad pamaitintų vaikus 
ir pasimaitintų pats. Jis savarankiškas ir labai 
atsakingai žiūri į maistą. Be to, ir pats suka-
si maisto industrijoje. Turi savo restoranus 
„Jurgis ir Drakonas“, supranta ir vertina ge-
rą bei kokybišką maistą.

- Tai gal žinote atsakymą į amžiną 
klausimą, kas geresni kulinarai - vyrai 
ar moterys?

- Priklauso nuo situacijos. Moterys yra 
šeimos maitintojos. Jos viską sugeba atlik-
ti greitai. Vyrai galbūt daugiau dėmesio ski-
ria smulkmenoms. Bet kitas reikalas, jei 
kalbame apie maisto gaminimą profesiona-
lioje aplinkoje. Ten maisto gaminimas yra 

sunkus fizinis darbas, jam reikia daug jėgų, 
reikia stovėti, kilnoti puodus, išnaudoti 
daug energijos. Šiuo atveju vyrai yra pra-
našesni. Pavyzdžiui, picų gamintojai dau-
giausiai yra vyrai, nes tai intensyvus dar-
bas - turi aštuonias valandas stovėti, kilno-
ti dėžes, ne kiekviena moteris tai gali. Ta-
čiau, pavyzdžiui, sriubas verda, desertus 
gamina dažniausiai moterys. Tad kiekviena 
pusė turi savų privalumų.

- Koks didžiausias iššūkis virtuvėje 
jums pačiai?

- Laikas. Jis yra esminis ingredientas. Jo 
yra arba per mažai, arba reikia daug, kad pa-
siektum norimo rezultato. Pažiūrėkite, visas 
sūris, visos skaniausios dešros, kepiniai, duo-
na - viskas yra laiko rezultatas. Tad svarbiau-
sia yra subalansuoti ingredientus ir susipla-
nuoti laiką, kad jis padėtų atskleisti geriausias 
to patiekalo savybes.

- Šiandien ypač populiaru ingredientus 
rinktis pagal sezoniškumą. Ar pati kas-
dien gamindama kreipiate į tai dėmesį?

- Būtinai. Nors šiuolaikinėje kulinarijoje 
sezoniškumas yra lyg naujas mados klyks-
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B.Nicholson: 
gyvename tam, kad valgytume skaniai

„LaisvaLaikio“ interviu

Kulinarinių laidų vedėja, žurnalistė Beata NicholsoN (35) prisipažįsta - šie metai idė-
jų išsipildymo metai. Ji ne tik įgyvendino seną svajonę pradėti leisti kulinarinį žurnalą, 
bet ir persikraustė į naujas patalpas, kur atidarys kulinarinę studiją, ruošiasi naujoms, 
rudenį pasirodysiančioms tV laidoms, jau dėlioja mintis į dar šiemet išeisiančią knygą 
apie lietuvišką virtuvę ir atskleidžia, kad vasarą įgyvendins dar vieną savo saldžią sva-
jonę. Veikli moteris prieš porą metų iš Didžiosios Britanijos su visa šeima grįžusi į lietu-
vą nė kiek nesigaili dėl tokio sprendimo. anot jos, įgyvendinti savo svajones gimtinėje 
daug paprasčiau ne tik jai, bet ir jos vyrui britui tomui.

Lietuviai yra 
atviresni, jie 
daug Labiau Linkę 
demonstruoti 
savo emocijas, ypač 
bLogas. britai yra 
nuosaikūs, Labai 
gerbia kitų žmonių 
asmeninę erdvę
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mas, man tai nėra naujiena. Užaugau su se-
zonais. Kai augau, žiemą valgiau raugintus 
kopūstus. Mano šeima visada augindavo savo 
daržoves. Nesu miesto ir betono vaikas, ži-
nau, kaip padaryti dešras, rauginti kopūstus, 
užauginti bulves ir ravėti pomidorus. Maisto 
sezoniškumas yra visiškai natūrali mano gy-
venimo dalis.

- Ar galima sakyti, kad pirmosios ku-
linarijos žinios jus pasiekė iš šeimos?

- Be abejo. Mano šeimoje visi gamino. 
Maistas nebuvo perkamas parduotuvėje, jis 
buvo pagaminamas ar užauginamas. Niekada 
nevalgydavome pirktinių koldūnų ar dešre-
lių. Visuomet gaminome patys. Valgiau labai 
daug daržovių, labai mėgau ir mėgstu ridi-
kėlius. Dabar yra nedaug tokių vaikų, kurie 
juos valgytų. O man jie buvo nuostabiai ska-
nūs, nes tai buvo pirmosios pavasario dar-
žovės, kurių po ilgos žiemos išsiraudavai iš 
savo lysvės.

- Maisto sezoniškumas šiandien ne 
vienintelis mados klyksmas kulinarijoje. 
Kaip vertinate ne taip jau ir seniai Lie-
tuvą pasiekusias kitas maisto kryptis - 
žaliavalgystę, veganizmą, ekologiškų 
produktų propagavimą?

- Tai parodo, kad žmonėms nebe tas pats, 
ką jie valgo. Kadangi ilgą laiką gyvenau An-
glijoje, ten jau prieš 10-12 metų buvo labai 
aktualios visos tos ekologijos idėjos - iš kur 
ateina tavo maistas, kaip jis užaugintas, kas 
jame įdėta, kiek yra panaudota intensyvių 
gyvūnų auginimo metodų. Visada svarsčiau, 
kada Lietuvoje paprastam vartotojui taps 
svarbu, kas yra jo vištoje, kaip užaugo jo 
pomidorai ir agurkai. Galiausiai tapo. Šian-
dien maisto pramonė nušuoliavo į priekį. 
Galbūt ne visada naudojami patys geriausi 
daržovių ar gyvūnų auginimo metodai. Bet 
žmogus negali eiti prieš gamtą, turi būti der-
mė su ja. Puiku, kad žmonės ima kreipti dė-
mesį į tai, ką valgo. Pati esu visavalgė. Bet 
man svarbūs yra trys dalykai - maisto sezo-
niškumas, augalinės kilmės maisto domina-
vimas ir maistas, kurį pasigamini pats, nes 
jis visada bus sveikesnis už pirktinį. Nesa-
kau, kad reikia atsisakyti vaikščioti į resto-
ranus. Ne. Ir pati ne visada galiu pagaminti, 
bet esu už tokį maistą, kai žinai, kaip jis bu-
vo pagamintas.

n Beata Nicholson gimė 1979 m. rugpjūčio 31 d. 
Radviliškyje, užaugo Kėdainiuose.
n Vienuolika metų gyveno Londone. Ten susituokė su britu Tomu Nicholsonu (Tom Nicholson), susilaukė vaikų - dukros Izabelės (8) ir sūnaus Jurgio (7).
n Vilniaus universitete baigė žurnalistikos bakalaurą, ir ryšių su visuomene magistrą.
n Londone baigė „Leiths“ kulinarijos mokyklą.
n Prieš porą metų grįžo su šeima gyventi į Lietuvą.
n Parašė penkias kulinarijos knygas, leidžia savo 
kulinarinį žurnalą, jau aštuonerius metus rašo savo 
blog’ą, veda TV3 laidą „Beatos virtuvė“.

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu

Mano vyras nėra 
iš tų, kurieMs 
reikia palikti 
litaniją, kaip 
iškepti vištą, kad 
paMaitintų vaikus 
ir pasiMaitintų 
pats
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- Be kokio ingrediento neįsivaizduo-
jate savo virtuvės?

- Be druskos, nes būtent ji leidžia atsi-
skleisti visiems kitiems skoniams.

- O kaip tie posakiai, kad patiekalas, 
pagamintas be meilės...

- Tai savaime suprantama. Jei kalbame 
apie tuos ingredientus, kurių negali įdėti į 
delną, be abejo, geros emocijos ir geras nu-
siteikimas yra labai svarbūs. Šimtą kartų esu 
patikrinusi, kad gaminant blogos nuotaikos 
maistas išeina ne toks skanus. Kodėl mamos 
maistas pats skaniausias? Nes niekas kitas 
negali įdėti tokios energijos, kokią įdeda ma-
ma. Čia tokie metafiziniai dalykai, kurių neį-
manoma apčiuopti, bet jie egzistuoja.

- Tikite kokiais nors prietarais, susi-
jusiais su virtuve?

- Ne. Nors, tiesą sakant, jei kartais išpilu 
druską, truputį jos metu ir per petį. (Šypsosi.)

- Bendraujant su jumis atrodo, kad vi-
suomet esate gerai nusiteikusi, rūpestin-
ga, paslaugi. Ar kada nors būnate pikta?

- Žinoma! Dar ir kokia pikta. Savo natū-
ra esu labai ekspresyvi, mylinti, bet emocin-
ga, tad pyktis man nėra svetima emocija. 
Tačiau su visomis blogomis emocijomis rei-
kia mokėti susitvarkyti. Esu iš tų žmonių, 
kurie stengiasi neįsisukti į neigiamų emoci-
jų sūkurį. Dirbu su savimi, kad nelaikyčiau 
savyje nei pykčio, nei pavydo, nei kitų nei-
giamų emocijų. Ne kartą įsitikinau, kad visos 
jos pirmiausia daro meškos paslaugą tau pa-
čiam.

- Kokį sudėtingiausią receptą teko 
įgyvendinti?

- Nėra tokio recepto. Sudėtingiausia būna 
tada, kai gamini esant stresinei situacijai. Pri-
simenu, kai reikėjo laikyti egzaminus kulina-
rijos mokykloje. Reikėjo iškepti steiką. Pats 
steiko kepimas nėra sudėtingas, bet tą kartą 
rankos drebėjo.

- Minėjote, kad prieš dešimt metų bri-
tų ir lietuvių mitybos įpročiai gana sky-
rėsi. O kaip yra šiandien?

- Kiekviena šalis turi savo pomėgių, tau-
tinių bruožų ir pasirinkimų. Prieš penkiolika 
metų Lietuvoje nebuvo nei ekologinio judė-
jimo, nei žaliavalgystės, nei sulčių barų. Da-
bar visa tai galima rasti ir čia, ir ten. Tad 
esminių skirtumų nematau. Tiesa, britai yra 
daug atviresni užsienio virtuvėms savo kas-

dienėje mityboje. Jie perėmė labai daug in-
diškos virtuvės. Be to, jie labai dažnai eina 
valgyti į restoranus. Paprastas lietuvis retai 
kada lankosi visuomeninio maitinimo įstai-
gose, retai užsisako maisto į namus. Galbūt 
tai ir gerai. Mes daug daugiau gaminame 
namuose.

- Kuo apskritai mes skiriamės nuo 
britų?

- Čia tas pats, kas lyginti musę ir dramblį. 
Abu yra gyvūnai, abu turi kojas, abu juda. Bet 
jei reikėtų rasti skirtumų, pasakyčiau, kad 
lietuviai yra atviresni, jie daug labiau linkę 
demonstruoti savo emocijas, ypač blogas. Bri-

tai yra nuosaikūs, labai gerbia kitų žmonių 
asmeninę erdvę. Bet daug kas priklauso nuo 
išsilavinimo. Nenoriu iškelti ar išpeikti nei 
vienų, nei kitų. Tiek lietuvaičiai, tiek britai 
turi savų pranašumų.

- O kaip garsusis britų humoras, ar jį 
jums pavyko perprasti?

- Iš tiesų britai labai mėgsta pasijuokti iš 
savęs ir iš kitų. Jie pirmauja savo humoru. 
Man labai patinka jų humoras, komedijos. Lie-
tuviai šiuo klausimu atsilieka. Labai bijome 
pasijuokti iš savęs, esame įsitempę. Gal rei-
kėtų truputį lengvesnio požiūrio į gyvenimą, 
nevertinti savęs taip rimtai.

„LaisvaLaikio“ interviu

Gyvename tam, 
kad patirtume 
malonumą  
ir suteiktume  
jį kitiems



laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  5 7

- Ar šiandien, kai grįžtate pasisvečiuo-
ti į Londoną, į ką nors žvelgiate kitaip?

- Man visuomet labai patinka ten nuva-
žiuoti, pajusti greitesnį gyvenimo tempą arba, 
atvirkščiai, daug lėtesnį, kuris būna Anglijos 
kaime. Nepuolu lyginti, kaip yra Lietuvoje, o 
kaip ten. Anglijoje, tarkime, mėgstu dairytis 
tokio maisto, kurio negausi Lietuvoje, litera-
tūros, periodikos. Bet iš esmės nedarau ly-
ginamosios analizės, kur geriau, kuo skiriasi 
lietuviai nuo britų. Kiekvienoje vietoje ban-
dau įžvelgti gerųjų pusių.

- Prieš porą metų viename interviu 
minėjote, kad kai nusprendėte grįžti į 

„LaisvaLaikio“ interviu

Džiaugiuosi, 
kaD grįžome 
į Lietuvą. Čia 
gyvenimo kokybė 
vienareikšmiškai 
yra geresnė 
negu LonDono 
viDuryje

 Beata Nicholson įsitikinusi - Lietuvoje 
įgyvendinti savo svajones jai daug 

paprasčiau negu Didžiojoje Britanijoje

Beatos laimės formulė paprasta - 
gera ten, kur yra jos vyras Tomas  
ir vaikai - Jurgis bei Izabelė

Tomo Viršilo nuotr.

Lietuvą, planavote čia auginti ne tik po-
midorus, bet net ir vištas. Ar pavyko įgy-
vendinti šias svajones?

- Sakiau, bet kol kas nepavyko. Neauginu 
nei vištų, nei pomidorų. Pomidorus man užau-
gina mano tėtis ir krikšto mama, o vištų, deja, 
neturiu. Joms reikia ir laiko, ir vietos. Kol kas 
auginu vaikus. (Šypsosi.) Gal ateityje ir pavyks. 
Iš tiesų norėčiau turėti bent vieną vištą.

- Panašu, kad maistas jūsų kasdieny-
bėje užima svarbią vietą. O ką sakytu-
mėte tiems, kurie mano, jog gyveni ne 
tam, kad valgytum, o valgai, kad gyven-
tum?

- Esu šį posakį perfrazavusi: gyvename 
tam, kad valgytume skaniai. Gyvename tam, 
kad patirtume malonumą ir suteiktume jį ki-
tiems, skleistume džiaugsmą, gėrį, generuo-
tume teigiamas emocijas. Man juokingai 
skamba, kai sako, kad nereikia vergauti pilvui. 
Tai niekam tuomet nereikia vergauti. Manau, 

kad maistas, valgymas, bendravimas yra svar-
bi mūsų kasdienybės dalis. Jei tau nesvarbu, 
ką valgai, tau nesvarbu ir ką kalbi, ką galvoji, 
ką dirbi, ką pasiekei. Visos sritys yra daugiau 
ar mažiau svarbios. Kita vertus, ne visi pri-
valo domėtis maistu. Yra tokių, kuriems gal 
labai patinka šachmatai, bet jų visiškai nedo-
mina, kokios dabar auga salotos ir daržovės. 
Tai ir gerai. Kiekvienas turi rasti savo „ark-
liuką“.

- Esate viena iš nedaugelio, kuri pa-
gyvenusi svetur grįžote į Lietuvą, nors 
emigracijos mastas vis auga...

- Nemanau, kad auga. Pavyzdžiui, iš mano 
aplinkos labai nedaug kas išvažiavo. Bet kiek-
vienas gali rinktis. Iš Didžiosios Britanijos labai 
daug išvažiavo britų. Ispanijoje jų gyvena be-
veik milijonas. Aš labai džiaugiuosi, kad grįžo-
me į Lietuvą. Čia gyvenimo kokybė vienareikš-
miškai yra geresnė negu Londono viduryje. Bet 
viskas priklauso nuo to, ko žmonėms reikia. 
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Nėra vieno laimingo gyvenimo recepto. Vie-
nas receptas yra, jei nori pagaminti skaniau-
sius makaronus su pomidorų padažu. Bet 
žmogaus gyvenimo receptai... Nors jie ir pa-
našūs, turi skirtingus ingredientus. Vieniems 
reikia čili pipiro, kitiems - petražolių ir čes-
nakų, tretiems užtenka tik pomidorų, o ke-
tvirti nori saulėje džiovintų pomidorų.

- Ar nesunku čia, Lietuvoje, siekti sa-
vo svajonių?

- Ne. Man Lietuvoje yra lengviau, nes čia 
yra mano gimtoji kalba. Mano vyrui irgi ge-
rai - jis turi kitokį mąstymą, kitokį priėjimą 
prie tam tikrų dalykų. Jam tai privalumas.

- O prie ko jam buvo sunku čia pri-
prasti?

- Galima sugalvoti tų dalykų, bet neieš-
kau. Esame šeimos vienetas, tad man geriau-

sia ten, kur mano vyras ir vaikai. Jam taip pat. 
Jis su viskuo susitvarkė, gerai jaučiasi Lietu-
voje, investavo savo lėšas į tai, kuo tikėjo. 
Turi sėkmingą projektą ir jam labai patinka.

- Dar turite kokių nors svajonių?
- Jų neužsirašinėju. Tiesiog noriu, kad ma-

no kasdienis gyvenimas teiktų džiaugsmą, 
noriu įgyvendinti savo idėjas, kurias užsibrė-

žiu. Dabar rašau naują knygą apie lietuviškus 
patiekalus, ji pasirodys dar iki metų pabaigos.

- Kokios šalies virtuvė jūsų mėgsta-
miausia?

- Man patinka įvairovė. Jau aštuntus me-
tus rašau tinklaraštį, esu parašiusi penkias 
knygas, tad mano specifika yra bandyti ką 
nors naujo. Mano gyvenime nuolatos vyks-
ta kaita. Tad ir vienos mėgstamos virtuvės 
neturiu, nes visada noriu išbandyti ką nors 
naujo.

- Kokiam maistui jaučiate didžiausią 
silpnybę?

- Ledams. Kaip tik šią vasarą Druskinin-
kuose atidarysiu savo ledainę. Važiavau į Ita-
liją mokytis ledų gaminimo paslapčių. Man 
tai labai įdomi sritis ir tai bus dar viena mano 
įgyvendinta skani idėja.

Nesu miesto ir 
betoNo vaikas, 
žiNau, kaip 
padaryti dešras, 
raugiNti kopūstus, 
užaugiNti 
bulves ir ravėti 
pomidorus

„LaisvaLaikio“ interviu
Atidariusi savo kulinarijos 

studiją Beata nesiruošia sustoti - 
vasarą ji atidarys ir savo ledainę

Dovilės Jakštaitės nuotr.
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PLAUKŲ
PRIEŽIŪROS
PRIEMONĖMS
ANTRAI PREKEI

Perkant vieną plaukų priežiūros prekę, nuolaida taikoma antrai tokiai pačiai arba pigesnei prekei nuo įprastinės kainos. Pasiūlymas galioja 2015 06 01 
- 2015 06 30, perkant vaistinėje, pateikus kortelę MEDUS. Akcija galioja tik kitose akcijose nedalyvaujančioms prekėms. UAB EUROVAISTINĖ pasilieka 
teisę bet kada keisti akcijos sąlygas.

VASAROS 
ŽVILGESYS 
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STILIUS

Praėjusį savaitgalį lietuvių kino meistrai, žinomi pramogų ir TV pasaulio 
žmonės rinkosi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos studijoje, kur vyko 
lietuviško kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ vakaras. Ant raudonojo  
kilimo fotografams pozavo stilingai pasipuošę ceremonijos svečiai.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas
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Dainininkė Urtė Šilagalytė

Aktoriai Jonas Braškys ir Larisa KalpokaitėAktorė Eglė Driukaitė su vyru 
dainininku Viliumi Alesiu

Dainininkė Jurga Šeduikytė su vyru Vidu Bareikiu

Dizainerė Ramunė Piekautaitė  
su vyru Kęstučiu Verslovu

Atlikėja Elena 
Puidokaitė-Atlanta Aktorė Redita  Dominaitytė
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Aktorė Toma Vaškevičiūtė  
ir prodiuserė Justina RagauskaitėRežisierius Ignas Jonynas su žmona

Aktorius Kęstutis Jakštas 
su žmona Viktorija Streiča

Aktorius Andrius Paulavičius su drauge
Aktorės Vaida Lisikaitė ir Aušra ŠtukytėAktorė Valda Bičkutė

TV laidų vedėja  
Indrė Kavaliauskaitė
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ir prodiuserė Justina RagauskaitėRežisierius Ignas Jonynas su žmona

Aktorius Kęstutis Jakštas 
su žmona Viktorija Streiča

Aktorius Andrius Paulavičius su drauge
Aktorės Vaida Lisikaitė ir Aušra ŠtukytėAktorė Valda Bičkutė

TV laidų vedėja  
Indrė Kavaliauskaitė
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nuomonė

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nijolė Pareigytė-
rukaitieNė apie...

Ką manai?

Dainininkė Nijolė Pareigytė-
rukaitieNė (30) atskleidė savo 
nuomonę apie šiandienos aktualijas.  
ką reikėtų daryti, kad lietuvių lietuvoje 
gyventų 5 milijonai, o kainos nekiltų, - 
mintimis apie visa tai žinoma atlikėja  
pasidalijo su „laisvalaikio“ skaitytojais.

Su grupe dažnai keliaujame pas 
emigrantus, ten koncertuojame, po kon-
certų liekame pašnekėti. Kiek teko ben-
drauti, žmonės, gyvenantys Amerikoje, 
Norvegijoje, Anglijoje, Airijoje ar Ispa-
nijoje, nori grįžti. Jie pasiilgsta Lietu-
vos, lietuviško oro, žolės. Bet ne paslap-
tis, kad grįžę čia jie neturės ką daryti. 
Nėra darbo. Yra didžiulis protų nute-
kėjimas. Labai gaila. Tiek vyresni, tiek 
jaunesni žmonės svetur labai daug dir-
ba, jie inovatyvūs, jie kuria, stengiasi 
ir gauna už tai atlygį. O Lietuvoje dirb-
ti sudėtinga, sunku būti ne tik darbi-
ninku, bet ir darbdaviu, kurti savo 
verslą. Norėtųsi tikėti, kad situacija pa-
sikeis, kad pasikeis valdininkų požiū-
ris, kad kiek prisivogei, tiek ir turi. La-
bai tikiuosi, kad emigrantai grįš ir mū-
sų bus ne 2,5 mln., o daugiau nei  
5 mln.

apie emigraciją

Visur turi būti saikas. Jei po vienos operacijos daroma dar dešimt, jau yra nebepro-
tinga. Jei yra galimybė apsieiti be to, gal reikia pabandyti. Kiekvienas įsikišimas į tai, kas 
Dievo ir gamtos duota, nėra gerai. Jei gamta taip nulėmė, vadinasi, taip turi būti. Kita 
vertus, jei yra didžiulis kompleksas, norisi pakeisti, kodėl ne. Tik darykime tai saikingai, 
nes kiekvienas besaikis dalykas veda į prarają. Ne paslaptis, kad ir pati turėjau plastinę 
operaciją (Nijolė prieš keletą metų pasididino krūtinę - red. past.), bet iš tiesų jaučiau 
didžiulį diskomfortą. Šiuo metu dėl tokio savo sprendimo nesigailiu, bet tikiuosi, kad 
ateityje nereikės gultis po grožio chirurgų skalpeliu. Tikrai nenorėčiau darytis veido pa-
tempimo operacijų, labai nenoriu adatų ir pan. Tikiuosi, kad sensiu gražiai ir džiaug-
siuosi kiekviena raukšlele. Bet jei bus kaip nors kitaip - jei kitos grupės „69 Danguje“ 
narės Ingrida arba Karina atrodys už mane gražiau, - reikės kažką galvoti.

apie plastines grožio operacijas
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Ačiū Dievui, kad minimali alga ky-

la, nes kainos auga neproporcingai. Kai 

įvedė eurą, kainos buvo suapvalintos ir 

tikrai padidėjo. Norėtųsi stabilumo. Kad 

ir kokia minimali alga būtų, norėtųsi, 

kad kainos nekiltų. Kad būtų logiškas 

santykis tarp to, kiek mokame už pas-

laugas ir kiek gauname už darbą. Dar 

viena opi tema yra pašalpos. Kiek žmo-

nių nedirbdami gauna tą patį kaip ir 

dirbdami? Reikėtų skatinti jaunų žmo-

nių darbingumą. Nes dėl tų pašalpų 

daugelis jų ir prasigeria, ir stekena Lie-

tuvą į recesiją.

apie minimalią algą
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Vilnietis Justas Pikelis (24), daugeliui 
geriau žinomas kaip audringų vakarėlių 
organizatorius ir didžėjus Justin Beat, yra 
netipinis pramogų pasaulio atstovas. Jis 
neturi žalingų įpročių, nėra dažnas va-
karėlių dalyvis, o dieną jis dažniausiai 
leidžia savo kabinete plėtodamas verslo 
idėjas. Dėl verslo jis buvo pasitraukęs nuo 
pulto, tačiau po metų pertraukos grįžta su 
įspūdingu vakarėlių turu  „One more night 
with Justin Beat“. ar gali būti, jog šis tu-
ras - audringas atsisveikinimas ir taškas 
Justin Beat didžėjaus karjeroje? 

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Po metų pertraukos prie didžėjų pul-
to šiuo metu rengi savo paskutinį turą 
per Lietuvą „One more night with Justin 
Beat“. Kaip tavo sugrįžimą priėmė pub-
lika? 

- Jau buvau Druskininkuose, Alytuje, Ma-
rijampolėje, Klaipėdoje. Mane nustebino, kad 
metus manęs nemačiusi publika nepamiršo 
ir gausiai dalyvavo mano rengiamuose vaka-
rėliuose. Įdomu ir tai, kad dauguma šių vaka-
rėlių lankytojų - merginos. Vaikinai, jei tik 
būtų tilpę į sales, tikrai būtų nenusivylę. (Juo-
kiasi.)

- Birželio 12 dieną laukia svarbiausias 
turo koncertas Vilniuje. Kaip stebinsi at-
ėjusius?

- Nors po šio vakarėlio dar laukia pasiro-
dymai Šiauliuose, Palangoje ir Londone, ren-
ginys Vilniuje man pats svarbiausias. Tai ma-
no miestas, keliantis daugiausiai sentimentų. 
Manau, būtent sostinės publika manęs pasi-
ilgsta labiausiai. „One more night with Justin 
Beat“  ypatingas ir tuo, kad jis vyks ant Vil-
niaus centrinės universalinės parduotuvės 
stogo, nuo kurio atsiveria įspūdinga panora-
ma, matysis ir nuostabus saulėlydis. Tiesa, 
blogas oras - nebus bėda, pasirūpinsime šil-
dytuvais ir stogu nuo lietaus. 

Pristatysiu 2 savo kūrybos kūrinius. Be 
to, scenoje pasirodysiu ne vienas. Atėjusius 
linksmins „Top to Bottom“ madų šou, Elec-

tronic I grojimas, reperio Ironvytas pasirody-
mas, dalyvaus paslaptingasis asmuo Alex Mo-
naco, bus ir jaunų, tačiau labai talentingų di-
džėjų pasirodymai. Pamenu, kai mane, dar 
jauną atlikėją, į savo pasirodymus kviesdavo 
DJ Jovani ar Dj Ignas, nors jiems to nereikė-
jo. Tikiu karma, todėl dabar aš noriu atiduoti 
duoklę ir pakviečiau perspektyviuosius DJ 
Wild Dee ir DJ Paul Berg. Taigi manau, kad 
tai bus puikios vasaros pasitiktuvės.

- Vakarėlis bus filmuojamas 1 asmens 
kamera?

- Taip. „Expedition Gopro“ kamera užfik-
suos tai, ką matysiu aš. Filmuosiu ne tik va-
karėlį, bet ir daugiau didžėjaus gyvenimo aki-
mirkų, pikantiškesnių gyvenimo detalių. Pa-
našių vaizdo klipų internete nėra, tačiau tie, 
kuriuos jau įkėliau, sulaukė daug peržiūrų ir 
susidomėjimo socialiniuose tinkluose. 

- Plokšteles suki jau maždaug 5 me-
tus. Kaip atsiradai prie didžėjaus pulto?

- Iš tėvų pinigų nesu ėmęs nuo 15 metų. 
Kadangi gerai mokėjau anglų kalbą, dar bū-
damas paauglys verčiau tekstus, taip pat dir-
bau BTV sporto komentatoriumi. Taip dirbau 
pustrečių metų, o tada paviliojo pramogų pa-
saulis - ėmiausi renginių vedėjo, o vėliau ir 
organizatoriaus pareigų. Rengdamas savo 
gimtadienio vakarėlį sumaniau nustebinti 
draugus ir prie pulto suvesti jiems porą kū-
rinių. Tada ir „užkabino“ didžėjavimas. Tai 
dariau ne dėl finansinės naudos, o todėl, kad 
man šis procesas labai patiko, kaip ir bendra-
vimas su publika. 

- Ką kuria kompozitorius ar poetas, pa-
sakyti nesunku, tačiau ką kuria didžėjus?

- Nuotaiką. Jis turi žinoti, kada kokį kūri-
nį ir kokia nuotaika jį paleisti. Gali pasirody-
ti, kad tai banalus procesas, tačiau jis kur kas 
sudėtingesnis, turi savo paslapčių. Kad ne-
būtum diletantu, menkinančiu didžėjaus var-
dą, reikia gebėti įsilieti į publiką. Kai vakarė-
lyje yra 500 ar daugiau žmonių, didžėjus ku-
ria atmosferą, kurioje jie kaip vienas kumštis 
juda tuo pačiu ritmu. 

- Kokios savybės svarbiausios didžėjui?
- Vien muzikos nepakanka. Žvelgiant į 

šiuolaikinę rinkodarą didžėjui, kaip ir bet ku-

riam kitam atlikėjui, svarbi sceninė išvaizda. 
Jis nebūtinai turi būti nugludintas gražuolis. 
Pavyzdžiui, vienas mano mėgstamiausių di-
džėjų Karlas Koksas (Carl Cox) yra juodaodis, 
sveriantis turbūt 140 kilogramų. Toks vyru-
kas prie pulto daro įspūdį.  Kad nebūtum tik 
amatininkas, 6 valandas leidžiantis muziką 
kaip foną, reikia charizmos. Tačiau charizma-
tiškų didžėjų nedaug, kaip pavyzdys yra Dei-
vidas Geta ( David Guetta), kuris už valandos 
trukmės pasirodymą gali gauti 100 tūkstančių 
eurų.  

- Pernai visus stebinai startuoliu 
„Stebink.lt“, dabar esi visa galva pasinė-
ręs į verslą?

- „Stebink.lt“- tik vienas iš etapų. Esu se-
rijinis entrepreneris ir šiuo metu jau dirbu su 
naujais projektais. Vienas įdomesnių - „UFO 
Favours“. Ant specialių inžinierių sukurtų dro-
nų kabiname reklamas. Nors šiam projektui 

Didžėjaus pultą 
iškeitė į verslininko kostiumą  

pažintis

Justas Pikelis, žinomas kaip DJ Justin Beat, 
džiaugiasi ne tik sėkminga karjera pramogų 
pasaulyje, bet ir pasiekimais versle

Justo Pikelio asmeninio albumo nuotr.
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vos pora mėnesių, jis jau sulaukė didelio su-
sidomėjimo, užsakymų yra iki soties.

- Ir ši veikla yra tik tarpinė stotelė 
iki kitų projektų?

- Manau, taip. Esu serijinis entreprene-
ris, gyvenime noriu pamatyti ir išbandyti 
daug ką. 

- Vadinasi, darbas prie pulto jau virto 
tik hobiu?

- Taip. Per 5 metus prie didžėjaus pulto 
dirbau visus savaitgalius, tačiau pasinėręs į 
verslą padariau pertrauką. Vis dėlto muzikos 
pasiilgstu. Vienoje verslumo skatinimo kon-
ferencijoje susipažinau su Algirdu Kaušpėdu, 
kuris, mano galva, sėkmingiausiai šalyje de-
rina muziką ir verslą. Jis man pasakė, kad jei 
turiu laiko, muzikos neturėčiau apleisti, o jei 
vakarėliuose nesusigadinsiu reputacijos, ir 
verslo partneriams būsiu įdomesnis. Kadan-

gi buvo ilgesys muzikai, o ir žmonių, norėju-
sių, kad sugrįžčiau, buvo, surengiau turą. Ta-
čiau ateityje nebūsiu didžėjus visu etatu.

- Vis dėlto kaip vienas žmogus vaka-
rais gali linksminti publiką prie pulto, o 
dieną su kostiumu jau kurti verslo stra-
tegijas ar skaityti paskaitas verslumo 
konferencijose?

- Labai žaviuosi tokiais verslininkais kaip 
Ričardas Brensonas (Richard Branson) ar 
Markas Kubanas (Mark Cuban). Jie nesidro-
vi savo meniškos prigimties ir ekstravagan-
cijos, leidžiasi į įvairias avantiūras, tačiau yra 
puikūs entrepreneriai. Aš tame neįžvelgiu 
priešpriešos, kuri negalėtų egzistuoti. Tiesiog 
ateityje vargu ar galėčiau suderinti didžėja-
vimą ir verslą, nes tektų dirbti ir dieną, ir 
naktį. Tai kenkia sveikatai. Tačiau dinamišką 
gyvenimą gyvenantys žmonės pasiekia dau-
giau. Monotonija - darbų stagnacija.

- Esi labai netradicinis didžėjus, va-
karėliuose nesilankai, alkoholio nevar-
toji, stengiesi užkariauti verslo pasaulį....

- Tiesa, dėl to, kad visiškai nevartoju al-
koholio, iš pradžių buvo nelengva pajausti 
publiką, tačiau laikui bėgant atsirado įgūdžių. 
Tačiau ir didžėjų reikia visokių, kuo įvairesni 
jie, tuo įdomiau. Prie pulto man linksmiau nei 
vakarėlyje, nes tai vienintelė vieta, kurioje 
šoku. Pasirinkau entreprenerio gyvenimo bū-
dą ir filosofiją, nes nenoriu būti spraudžiamas 
į rėmus. Nenoriu, kad mane vadintų rinkoda-
rininku, teisėju ar mechaniku. Tiesiog noriu 
būti Justas Pikelis, kuris sugebėjo daug ką 
nuveikti.
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Birželio 12 dieną 21 val.  

Ant Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės 

stogo vyks smagus ir audringas vakarėlis   

„One more night with Justin Beat“
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Deivydą

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Žinomas virtuvės šefas DeivyDas PrasPaliauskas (26)
apie savo darbą ir maistą galėtų kalbėti nesustodamas. 
Tačiau tarptautinių virėjų konkursų prizininkas ir laure-
atas, bistro „1 dublis“ įkūrėjas retai atvirauja apie savo 
asmeninį gyvenimą. Šįkart jis išduoda keletą faktų, kurių 
apie žinomą virtuvės šefą iki šiol galbūt nežinojote.

■ Jei galėtų susitikti kavos su kokiu nors garsiu žmogumi, 
Deivydas susitiktų su žinomu britų virtuvės šefu Marku Pie-
ru Vaitu (Marco Pierre White).  Šio šefo redaguota knyga 
„Velnias virtuvėje“ („Devil in the Kitchen“), pasak Deivydo, 
yra viena įsimintiniausių pastaruoju metu jo skaitytų knygų.
■ Žinomas virtuvės šefas kolekcionuoja ženkliukus. „Ka-
daise ant uniformos buvo dėmė, kad ją paslėpčiau, įsisegiau 
ženkliuką ir nuo to laiko po truputį pradėjau juos rinkti“, - 
šypsojosi jis.
■ Kadaise tituluotas virėjas norėjo tapti kūno kultūros tre-
neriu, tad iki šiol radęs laiko mielai pažaidžia stalo tenisą 
ar skvošą. Tačiau pripažįsta, kad per televiziją rungtynių 
vienas tikrai nežiūri. „Aistruoliu būnu tada, kai visi būna 
aistruoliai“, - sakė Deivydas.
■ Jo šaldytuve visada būna burokėlių, svogūnų ir sviesto. 
■ Būdamas 12 metų Deivydas gavo pirmąjį savo uždarbį 
už tai, kad sukapojo kaimynui malkas. Tiesa, ką įsigijo už 
gautus pinigus, jis neprisimena.
■ Savybė, kurios Deivydas norėtų atsikratyti, - karštas 
būdas. „Labai greitai užsidegu, sakyčiau, esu šiek tiek karš-
takošiškas, kaip koks italas“, - sakė jis.
■ Nors žinomam šefui teko gyventi ir Danijoje, ir aplan-
kyti daugelį kitų pasaulio miestų, jis sako, kad geresnio 
miesto už Vilnių jis dar nematė. „Vilnius pats mieliausias 
miestas, mano galva, jis labai perspektyvus, trumpai tariant 
čia - viskas vienoje vietoje“, - tikino jis.
■ Žinomas šefas turi 2 tatuiruotes, vieną ant kojos, kurio-
je pavaizduota abstrakcija, kita - 6 šypsenėlės ant rankos, 
simbolizuojančios Deivydo norą dirbti tik 6 dienas per sa-
vaitę. Ši svajonė  neseniai išsipildė.
■ Mėgstamiausių muzikos atlikėjų virtuvės šefas neturi, 
pasak jo, tai, kokios muzikos jis klausosi,  labiausiai priklau-
so nuo nuotaikos. Tačiau mėgstamiausias jo žanras - džiazas.
■ Geriausias Deivydui poilsis yra darbas, o didžiausia sil-
pnybė - maistas. Egzotiškiausi dalykai, kurių teko ragauti 
vienam ryškiausių šalies šefų, - banginio mėsa ir Islandijo-
je ragauta pūdyta lašiša.
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ŽvaigŽdės

Garsenybės, kurios nemoka rengtis
Įžymybių išvaizda - ne šiaip vizitinė kortelė, bet ir svarbi jų darbo dalis. Mes įsivaizduojame, 
kad pirmo ryškumo žvaigždės turi visko, ko reikia, kad atrodytų pribloškiamai, juk jų paslau-
goms - stilistai, vizažistai ir kirpėjai. Tačiau kartais žvaigždės atrodo taip, kad sukelia užuojau-
tą. Dėl nemokėjimo rengtis arba paisyti aprangos kodo. Juk neretai groteskas, visiškai tinkantis 
scenoje, staiga atsiranda kasdieniuose drabužiuose, o apdaras, tinkamas nebent pabėgioti parke, 
staiga drauge su šeimininke pasirodo iškilminguose renginiuose. Garsios gražuolės nusideda ir 
kitokiais kraštutinumais: vienos pernelyg apnuogina savo grožybes, kitos apsimuturiuoja dau-
giasluoksniais beformiais apdangalais ir ima panėšėti į valkatas iš Niujorko tarpuvarčių. Kartą 
apsirikti pasitaiko visoms, bet šiandien prisiminsime tas, kurios meta iššūkį visuomenei aprangos 
taisyklių nepaisymu arba nemokėjimu jos pasirinkti.

ir stiliaus dievaitė klysta

Peris Hilton (Paris Hilton, 34) ne-

galima apkaltinti neturint skonio, ji ne kar-

tą buvo skelbiama stiliaus dievaite. Bet 

kartais noras atkreipti į save dėmesį nu-

gali sveiką protą. Ir tada Hiltonų imperijos 

paveldėtoja viešai pasirodo it rožiniais dra-

bužėliais išpuošta lėlė arba su akį rėžiančiu 

kūną atidengiančiu apdaru, kad ir ta šioje 

nuotraukoje matoma suknele, su kuria da-

lyvavo „Grammy“ įteikimo ceremonijoje 

šių metų vasarį ir buvo labai sukritikuota.

apsinuoginimo manija

Maili sairus (Miley Cyrus, 22) 
iš visų jėgų stengiasi pateisinti kadaise 
įgytą „seksualiausios žvaigždės“ titulą, 
todėl renkasi kuo „nuogesnius“ tuale-
tus. O kai prireikia apsivilkti ką nors 
griežto, klasikinio, dainininkė nepralei-
džia progos provokuoti publiką, pasiro-
dydama be apatinių drabužių. O juk 
Maili dalyvavo kuriant neblogą „casual“ 
stiliaus drabužių liniją jaunimui...

neatsispiria blizgučiams  
ir tinkleliams

Net atsikračiusi atvirų „amazonės“ ap-
darų, kuriuos karjeros pradžioje buvo pamė-
gusi, atlikėja Šakira (shakira, 38) ir toliau 
lieka neskoningiausiai besirengiančių 
žvaigždžių sąrašuose, skelbiamuose po kie-
kvienos muzikinės ceremonijos arba me-
tams baigiantis. Priežastis - meilė blizgu-
čiams ir tinkleliams, išlikusi iš audringų jau-
nystės laikų.
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

NupeNėtos BarBės įvaizdis
Niki MiNaž (Nicki Minaj, 32) išsiskiria ne-standartinėmis kūno formomis ir jų slėpti nė nesiruošia. Priešingai, dainininkė iš visų jėgų puoselėja nupenėtos Barbės įvaizdį, pirmenybę teikdama neoninių spalvų kūną aptempiantiems drabužiams, o įvaizdžio baigiamasis akcentas - ryškiaspalviai plaukai.

BeskoNyBės lyderė

Neskoningai besirengiančių gar-

senybių lyderė amerikoje jau ne 

vieni metai yra BritNi SPyrS 

(Britney Spears, 33). Nors per ke-

liolika metų jos stilius iš esmės pa-

sikeitė, Britni leidžia sau viešai pa-

sirodyti netvarkingais kasdieniais 

drabužiais, apsivilkusi ištampytus 

marškinėlius ir sudriskusius šortus 

ir apsiavusi „ugg“ batus. ir sceniniai 

dainininkės kostiumai bado akis per-

nelyg dideliu atvirumu, nors akivaiz-

du, kad atlikėja turi nereikalingų ki-

logramų.

ŽvaigŽdės

perNelyg 
prigludusi 
apraNga

kriStiNa agi-
lera (Christina agui-
lera, 34) dažnai peikia-
ma dėl neskoningumo. 
taip buvo jos jaunystės 
laikais, kai dainininkė 
šokiruodavo publiką 
tokiais menkai kūną 
dengiančiais drabužė-
liais, kad jų nė negali-
ma pavadinti drabu-
žiais. Po neilgo laiko-
tarpio, kai gerbėjus 
džiugino nepriekaištin-
gu jaunos damos stiliu-
mi, k.agilera priaugo 
svorio, bet neatsisakė 
kaip antroji oda priglu-
dusių suknelių.
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Lietuvos Romuvos krive 
įšventinta I.Trinkūnienė

Sekmadienį ant Gedimino kalno įvyko Lietuvos Ro-
muvos krivės įšventinimo apeiga.

Praėjusį lapkritį iš visos šalies į Vilnių susirinkę Se-
novės baltų religinės bendrijos atstovai naująja Lietuvos 
Romuvos vadove - krive išrinko Iniją Trinkūnienę. 
I.Trinkūnienė yra Vilniaus Romuvos vaidilė, Lietuvos 
Romuvos apeiginės folkloro grupės „Kūlgrinda“ vadovė, 
pirmojo atkurtos Lietuvos Romuvos krivio Jauniaus Jo-
no Trinkūno našlė.

Būtinybė atkurti krivio pareigybę iškilo, kai 1992 m. 
buvo oficialiai įregistruota Senojo baltų tikėjimo bend-
ruomenė Romuva ir ėmė kurtis Romuvos bendruomenės 
visoje Lietuvoje. Tuomet iškilo būtinybė jas suvienyti į 
bendriją.

2002 m. Vilniuje susirinkę Romuvos bendruomenių 
atstovai įkūrė Vaidilų ratą, kuriame buvo nutarta išrinkti 
krivį - visos Romuvos vadovą. Juo buvo išrinktas J.Trinkū-
nas. Taip pat buvo nuspręsta, kad Romuvų vadovams, iš-
manantiems papročius, kultūrą ir religiją, o svarbiausia - 
mokantiems vadovauti apeigoms, bus suteiktas vaidilų 
vardas. Krivis atstovauja Romuvai kaip dvasinis jos va-
dovas. Ir vaidiloms, ir kriviui buvo patikėta rūpintis Ro-
muvos bendruomenių gyvavimu, jų dvasiniu augimu.

NAUJIENOS
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Vilniečiai mėgavosi šiaurietiškuoju ėjimu

Vingio parkas šeštadienį tapo šiau-

rietiškojo ėjimo entuziastų meka. Į ma-

sinį šiaurietiškojo ėjimo žygį susirinko 

apie tris šimtus žygeivių. Mažesnioji da-

lis renginio dalyvių pasirinko 5 kilome-

trų trasą, kuri driekėsi Vingio parko ta-

kais, o didžioji dalis žygeivių nusprendė 

įveikti ilgesnį atstumą ir žygiavo visus 

12 kilometrų Žvėryno kryptimi, Gele-

žinio vilko gatve. „Šiandien jau drąsiai 

galima teigti, kad šiaurietiškasis ėjimas 

tapo tikrai populiariu sveikatingumo už-

siėmimu. Vis daugiau žmonių domisi šio 

ėjimo naudingumu, dalyvauja šiaurietiš-

kojo ėjimo pamokose. Džiugu ir tai, kad 

specialiai į sostinėje organizuojamą žygį 

atvyko šiaurietiškojo ėjimo entuziastai 

iš Kauno, Molėtų, Vilkaviškio ir Utenos. 

Sarbu yra ir toliau plėsti šio itin sveika-

tai naudingo ėjimo mėgėjų gretas“, - pa-

sakojo VšĮ „Sveikas miestas“ direkto-

rius Mantas Paulauskas.

Lietuvos Romuvos - senojo baltų tikėjimo bendruomenės - 
krive išrinkta ir įšventinta Inija Trinkūnienė

Eltos nuotr.
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Kai susipažįsti su žmogumi, neišvengiamai 
sulauki klausimo: „O ką tu veiki gyveni-
me?“ Vieni atsakymai priverčia vos linkte-
lėti galvą, maždaug - vėl vienas iš trejybės: 
teisininkas, ekonomistas ar programuoto-
jas. Užtat kai kurie stipriai kilsteli klausyto-
jo antakį. „Žolininkas?!“ - neretai nustem-
ba VyteniO DaUbarO pašnekovai.

Jaunas vaikinas susižavėjo profesija, kuri 
tiek pat sena, kiek ir apie ją sklandančios le-
gendos. Pasisėmęs žinių iš istorinių knygų ir 
kolegų pasakojimų, sumaišęs jas su šiuolaikiniu 
mokslu ir technologijomis, Vytenis priverčia į 
žolininko profesiją pažvelgti visai kitomis aki-
mis - tarsi žiūrėtum „Velnio nuotaką“ ar „Rie-
šutų duoną“ pro 3D akinius. Jaunosios kartos 
atstovas V.Daubaras save juokais vadina žoli-
ninko ir verslininko mišiniu. Jis, gerbdamas 
senolių tradicijas ir išmintį, sugebėjo žolinin-
kystę pritaikyti XXI amžiuje, sukurti lietuviškų 
arbatų verslą ir dar visa tai padaryti gyvenda-
mas didmiestyje. Vytenis sako, kad žolininkys-
tė išgyvena tikrą atgimimą, nes šiuolaikiniai 
žmonės vėl atsigręžia į tai, kas auga jų aplin-
koje. O jis pats, pasidėjęs ant stalo išmanųjį 
telefoną, įpila ajerų arbatos ir leidžiasi į pasa-
kojimą apie pirmąją savo pažintį su žolelėmis.

iš universiteto - į gamtą

Vytenis žolininkyste susidomėjo itin netradi-
ciniu būdu - studijuodamas verslo vadybą. „Uni-
versitete diskutavome, kokiu verslu Lietuvoje 
galima užsiimti - juk neturime nei naftos, nei bran-
gakmenių. Staiga suvokiau, kad turime žolelių! 
Nuo to viskas ir prasidėjo“, - šypsosi žolininkas.

„Užsikabinęs“ už žolelių, Vytenis ėmė 
laiką leisti tarp kitokių knygų nei jo bendra-
moksliai. „Išsirinkau tris augalus išsamiai ap-
rašančias knygas ir iš jų mokiausi. Be to, kon-
sultavausi su patyrusiais žolininkais“, - pri-
simena vaikinas. Jam, kaip žolininkui, labai 
svarbi tiek mišinio sudėtis, tiek estetinis ga-
lutinio gaminio vaizdas ir skonis, o ne tik kad 
„žiedas vandeny plaukiotų“.

Šiuolaikinių gėrimų kilmė - 
praėjusiame šimtmetyje

V.Daubaras prisimena, kad ne vieną naudin-
gą patarimą išgirdo iš savo giminaičių. Moder-
niojo žolininko prosenelis darniai sugyveno su 

gamta, tad jo patarimai V.Daubarui ne mažiau 
vertingi nei tie, kurie užrašyti enciklopedijose. 
Verslininkas išduoda, kad senolių išmintis įkve-
pia ir jo kolegas, juk senovės žolininkai yra su-
kūrę ne vieną iki šių laikų išlikusį receptą. Tarp 

puikiai pažįstamų gėrimų, kurių istorija siekia 
net viduramžius, - ne tik įvairių arbatų mišiniai, 
bet ir karčiosios žolelių trauktinės. Manoma, kad 
„Devynerių“ Originalių („Trejos devynerios“) 
atsiradimas gali būti susijęs su pagonišku pasau-
lio vaizdiniu ir jo dalijimu į tris mitologinio pa-
saulio sferas - požemį, žemę ir dangų. Galbūt dėl 
to į šios trauktinės sudėtį įeina visi trys šias sfe-
ras simbolizuojantys elementai - šaknys (pože-
mis), žievės ir žolelės (žemė), lapai, žiedai ir 
vaisiai (dangus). Iš viso net 27 natūralūs augali-
niai ingredientai. Čia galima rasti imbiero, any-
žiaus, juodųjų ir raudonųjų pipirų, rabarbaro, 
šventagaršvės, muskato riešuto, kardamono ir 
kt. Šiam produktui yra suteiktas Lietuvos kuli-
narijos paveldo statusas. „Devynerios“ Origina-
lios tradiciškai geriamos vienos arba su ledu, o 
šių laikų barmenai dėl kartaus skonio ir žolelių 
suteikiamo saldaus poskonio gėrimą naudoja įvai-
rių kokteilių sudėtyje, ypač dažnai maišo su pu-
tojančiais gėrimais, vaisių ir uogų sultimis, švie-
žiais prieskoniais. „Devynerios“ Originalios pri-
taikomos modernioje kulinarijoje - virtuvės šefai 
gėrimą naudoja vietoj sirupo prie ledų ar grieti-
nėlės pagrindu pagamintų desertų. Lietuvišką 
gėrimą įprasta rinktis kaip dovaną įvairioms pro-
goms ar vakarui su draugais.

Verslo žmonės

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Jaunas žolininkas 
patirties semiasi iš protėvių ir žolelių

Vytenis Daubaras sako, jog žolininkystė 
išgyvena tikrą atgimimą

Asmeninio albumo nuotr.

Apie šimtus žolelių ir jų poveikį galintis papasakoti 

modernusis žiniuonis pokalbyje išskiria keletą.

● Į savo gaminamas arbatas jis mėgsta įdėti erškėčių 

uogų. Lietuvoje erškėtrožių auga net 9 rūšys, o jų vaisius 

reikia rinkti visiškai subrendusius, bet dar iki pirmųjų šalnų.

● Gegužę-rugpjūtį Lietuvoje žydi ramunėlės. Žoli-

ninkas sako, kad nuskynus kepurėles kotelių jums 

nebeprireiks. Žiedus džiovinti reikėtų ne tiesioginėje 

saulės šviesoje, bet pučiant šiltą orą, geriausia orkaitėje.

● Daugelio mūsų vaikystės pagrindinis desertas -

rabarbarai, tačiau nustebsite sužinoję, kad praversti gali 

ne tik sultingi jų kotai, bet ir šaknys. Jos kartokos, o kasa-

mos pavasarį arba jau tik rudenį, vėliau - džiovinamos.

● Dar vienas augalas, pažįstamas daugeliui, - aje-

rai, ant kurių lapų močiutės mėgdavo kepti duoną. 

V.Daubaras ir vėl ragina į viską pažvelgti naujai ir ajerų 

šaknis naudoti kaip prieskonius prie įvairių patiekalų. 

Jau susipažinusiems su Lietuvoje augančių žolelių 

įvairove Vytenis rekomenduoja jas laukuose rinkti iki 

liepos mėnesio (kai kurias - ir ilgiau), kai augaluose 

gausiausia veikliųjų medžiagų. Tiesa, ne visus augalus 

galima rinkti tiesiog išsiruošus į mišką. Tokiems kaip 

stumbražolės ar šventagaršvės reikalingas specialus 

leidimas - o tai tik prideda žolelėms vertės.

Trumpai apie 
žoleles
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SKONIS

Kadangi, anot garsaus keliautojo Entonio Burdeno (Anthony Bourdain),  
visi geriausi šefai dirba penktadieniais ir šeštadieniais, o ilsisi sekmadieniais ir  
pirmadieniais, nenuostabu, kad antrą kartą vykę VMG kulinariniai apdovanojimai  
pasirinko būtent pirmadienio vakarą. Iškilminga ceremonija vyko Vilniuje,  
Rusų dramos teatre. Jos vairas buvo patikėtas aktoriams Beatai Tiškevič-Hasanovai ir 
Vytautui Rumšui jaunesniajam.

Įvertinti geriausi 
Lietuvos kulinarai ir restoranai

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Iš viso vakaro metu buvo įteikta 12 apdo-
vanojimų. Nė vienas iš organizatorių ar sve-
čių iki paskutinės akimirkos nežinojo, kas 
taps nugalėtojais, mat juos rinko renginio sve-
čiai. Kulinarijos žinovams, profesionalams ir 
mėgėjams buvo išdalyti specialūs pulteliai. 
Jais svečiai tiesiogiai renginio metu balsavo 
už pateiktus nominantus.

Apdovanojimų ceremonijos idėjos auto-
rius Alfas Ivanauskas juokavo, kad tai savo-
tiški lietuviškų „Michelin“ žvaigždučių dali-
jimai. Tiesa, tą patį vakarą pasaulyje iš tiesų 
vyko geriausių pasaulio restoranų rinkimai.

VMG kulinariniuose apdovanojimuose 
trium favo geriausias metų šefas Martynas 
Praškevičius. Ne vieną apdovanojimą gavo 
žinomos žurnalistės ir kulinarės Beatos Ni-
cholson vyras Tomas.

Radistas Jonas Nainys  
su žmona Simona Naine

Dizaineriai Lilija Larionova ir Egidijus Rainys

Verslininkė  
Irena Marozienė

Mados tendencijų prognozuotoja 
Marija Palaikytė

Dizaineris 
Egidijus Sidaras
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SKONIS

Kadangi, anot garsaus keliautojo Entonio Burdeno (Anthony Bourdain),  
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Dizaineriai Lilija Larionova ir Egidijus Rainys

Verslininkė  
Irena Marozienė

Mados tendencijų prognozuotoja 
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n Vieno patiekalo vieta - „Keulė Rūkė“
n Metų naujokas - „Jurgis ir Drakonas“
n Metų tinklaraštininkas - Beata Nicholson
n Metų restoranų tinklas - „Sushi Express“
n Metų kepyklėlė - „Boulangerie Thierry“
n Metų e(i)migrantai - Tomas Nicholsonas
n Metų lietuviškas pasididžiavimas - 
    šokoladas „Naive“

vMG kulinarinių apdovanojiMų laureatai

n Metų kavos ekspertai - „Crooked Nose 
    & Coffee Stories“
n Metų naktinis baras - „Alchemikas“
n Metų virtuvė - meksikiečių restoranas 
    „Sofa de Pancho“
n Nacionaliniai nuopelnai kulinarijai - restoranas „Neringa“
n Metų šefas - Martynas Praškevičius 
    (restoranas „Stebuklai“)

SKONIS

TV laidų vedėja, stilistė 
Agnė Jagelavičiūtė  

su vyru Mantu Volkumi

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė 
su vyru Vitalijumi Jančenkovu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Crooked Nose & Coffee Stories“ 
įkūrėjas Emanuelis Ryklys

Kepyklėlės „Boulangerie Thierry“ 
konditeris Tjeri Luvre (Thierry Louvray)

Restorano „Keulė Rūkė“ įkūrėjai  
Dominykas Čečkauskas ir Ervinas Baubinas

Šokolado „Naive“ įkūrėjas 
Domantas Užpalis
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rekordas

Prieš šventę R.Spulis atviravo, kad tikisi 
iškepti rekordinį šakotį ir dės visas pastangas 
patekti į Gineso rekordų knygą. „Šiuo metu 
yra žinomas sunkiausias Prancūzijoje keptas 
šakotis, svėręs 63 kg. Švedai 1986 metais 
pasiekė rekordą - iškepė aukščiausią šakotį, 
jis buvo 360 cm aukščio. Mes norime pran-

cūzams ir švedams „dėti į kaulus“ ir rekordo 
sieksime tol, kol pasieksime. Norėtume, kad 
mūsų šakotis pranoktų iki tol buvusius visais 
parametrais: tiek aukščiu, tiek svoriu“, - pa-
sakojo R.Spulis. Planas pranokti kitus pavyko 
puikiai. Rekordinis šakotis buvo 372 cm aukš-
čio ir svėrė 85,8 kg.

Šakotis buvo kepamas tradiciniu būdu - 
rankomis sukant veleną virš malkų liepsnos - 
1 val. ir 40 min. Kol jis kepė, susirinkusiems 
svečiams buvo pasakojama, kiek ir kokių pro-
duktų prireikė, norint iškepti rekordinį šako-
tį. O skanėsto likimas buvo žinomas iš anks-
to - po svėrimo ir matavimo juo buvo vaiši-
nami visi šventės svečiai. 

Ankstesnis šios kategorijos Lietuvos re-
kordas taip pat priklausė UAB „Romnesa“. 
2008 m. gruodžio 11 d. iškeptasis šakotis bu-
vo 2,3 m aukščio, 2,52 m apimties ir svėrė 
64,7 kg. Po šventės, surinkus reikiamą me-
džiagą, informacija apie aukščiausią Lietuvo-
je iškeptą šakotį keliaus į Gineso atstovybę. 
Tikimasi, kad jis bus pripažintas aukščiausiu 
pasaulyje.

Lietuvoje - rekordinio dydžio šakotis
„Factum“ rekordų agentūros atstovai 
užregistravo šiuos rekordo duomenis 
n Kepinio aukštis 372 cm
n Šakočio apimtis storiausioje vietoje 302 cm
n Svoris 85,8 kg
Naudoti tik lietuviški produktai 
n Kiaušinių - 1700 vnt.
n Miltų - 64 kg
n Cukraus - 48 kg
n Sviesto - 45 kg
n Grietinės - 29 kg

Faktai
Šeštadienį atsisveikinimas su pavasariu Druskininkų apylinkėse buvo tikrai išskirtinis. UAB 
„Romnesa“ kurorto gyventojus ir svečius sukvietė į rekordinio šakočio kepimo ir ragavimo 
šventę. Čia visi susirinkusieji galėjo stebėti, kaip ir kokia technika kepamas šakotis. Pasak 
įmonės savininko ir įkūrėjo Romualdo Spulio, šakotis yra tikrasis Lietuvos auksas. 

UAB „Romnesa“ savininkas ir  
rekordinio šakočio kepimo šventės 

organizatorius Romualdas Spulis

Į Gineso rekordų knygą  
pretenduojantis patekti 372 cm aukščio 
šakotis buvo kepamas 1val. ir 40 min.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  b i r ž e l i o  5 25

Rekordinio šakočio kepimo šventės metu  
UAB „Romnesa“ kaimo turizmo sodyboje buvo 
atvertos ir pirmojo Rytų Europoje šakočių  
muziejaus durys.

Čia eksponuojami ne tik įvairių formų ir dydžių 
šakočiai, bet ir tokie, kokių formų ir receptūrų jie 
populiarūs tokiose šalyse kaip Vokietija, Austrija, 
Lenkija ir kitose. „Šis muziejus bus tikrai išskirtinis 
ir įdomus. Norime parodyti visą kelią iki šakočio. 
Kitaip tariant, dalykus, kurie reikalingi, norint už-
maišyti tešlą ir iškepti šakotį“, - intrigavo įmonės 
savininkas Romualdas Spulis. Muziejuje rasite kar-
vę, sužinosite, kaip išgaunamas sviestas ir grietinė, 
nes šie produktai įeina į šakočio tešlos sudėtį. Taip 

pat norima parodyti, kaip grūdai tampa miltais, tad 
čia eksponuojamos kultuvės, sietai, rasite ir indus, 
krosnis bei kitas įdomybes. Muziejuje renkama ir 
bus vis gausinama kiaušinių ekspozicija - nuo stru-
čio iki putpelės. „Muziejus yra pirma mūsų organi-
zuojamos edukacinės programos dalis. Antroji dalis - 
parodomasis, mokomasis šakočio kepimas“, - pasa-
kojo R.Spulis. 

Be šakočio lietuviškos skanėstų virtuvės neįsi-
vaizduojantis R.Spulis sako, kad jam smagu domėtis 
šio skanėsto istorija, paruošimo technologija ir savo 
žiniomis pasidalyti su kitais: „Man malonu, kai žmo-
nės domisi šakočiais, o mes, lietuviai, galime pasi-
girti tokiu į nacionalinę virtuvę įsiliejusiu skanėstu, 
kurio gaminimas turi gana gilias tradicijas. Manau, 
kad ne gintaras yra tikrasis mūsų auksas, o šakotis.“ 

rekordas

Lietuvoje - rekordinio dydžio šakotis

Pirmasis šakočių muziejus 
Rytų Europoje

Parengė Ringailė StulPinaitė

Pirmojo Rytų Europoje šakočių  
muziejaus ekspozicijoje galima pamatyti  
ir įvairias šakočių kepimo krosnis

Muziejuje galima pamatyti visą kelią  
iki šakočio iškepimo: nuo vištų kiaušinių, 
iki miltų sietų ir kitų virtuvės rakandų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ratai

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Vairuojančių moterų asociacija „Racing Ladies“ praėjusią savaitę stilingai ir  
smagiai sutiko pirmąjį savo gimtadienį. Idėja vairuojančias moteris suvienyti  
į bendrą veiklą kilo daugiau nei 20 metų vairavimo patirtį turinčiai žinomo  
lenktynininko Dariaus Jonušio žmonai Astai Jonušienei.  

„Racing Ladies“ damos
atšventė pirmąjį gimtadienį

 „Racing Ladies“ pasipuošė Vilmos Statkuvienės kurtomis apyrankėmis

Viena gimtadienio rungčių - kartingų varžybos
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Ratai

„Kartu su asociacijos narėmis siekiame, kad kuo daugiau vairuoto-
jų stengtųsi tobulėti ir kelyje pagalvotų ne tik apie save, bet ir apie ki-
tus“, - tvirtino „Racing Ladies“ prezidentė Asta Jonušienė. Tačiau mo-
terys nebūtų moterys, jei nesugalvotų, kaip tą daryti išradingai ir sma-
giai. Gimtadienio šventėje apsilankė daug garsių ir veiklių moterų: TV3 
laidų vedėja Vlada Musvydaitė, dainininkės Augustė Vedrickaitė, Giedrė 
Girnytė, Vilija Matačiūnaitė. Džiaugsmu dalijosi „Racing Ladies“ narės: 
Ingrida Kazlauskaitė, Rasa Kaušiūtė, Milisandra Kvaraciejūtė-Radzevi-
čienė ir profesionalios lenktynininkės. Moterys ne tik lenktyniavo kar-
tingo trasoje, bet ir keitė automobilio ratą ir džiaugėsi kitomis, kiek 
moteriškesnėmis pramogomis. O asociacijos narė dainininkė Ingrida 
Kazlauskaitė gimtadienio proga sukūrė dainą specialiai „Racing Ladies“.

Parengė Ringailė StulPinaitė

„Racing Ladies“ damos
atšventė pirmąjį gimtadienį  Asta Jonušienė atidarė padangų keitimo rungtį

Robertino Valiulio nuotr.

Šventėje buvo ir profesionali lenktynininkė 

Agnė Vičkačkaitė-Lauciuvienė

 Iš kairės: šokėja Aurelija Šmitaitė, vairuojančių moterų 
asociacijos prezidentė Asta Jonušienė, dainininkė 

Ingrida Kazlauskaitė ir šokėja Nerilė Senulytė
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Įdomybės

Įdomūs faktai apie Šveicariją
 Tikriausiai žinote, kad Šveicarijoje yra Alpių kalnai, patikimi bankai ir daug šokolado. 
Bet kai ko apie vieną turtingiausių pasaulio šalių galbūt iki šiol nežinojote...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Keistenybės  
ir stereotipai
l Niekada nekilo klausimas, kodėl Šveicarijos 
tarptautinis kodas yra CH? Šalies pavadinimas 
lotyniškai (beje, neretai naudojamas kitose srityse) 
yra Confoederatio Helvetica.
l Stereotipai teisingi - šokoladas išties yra svar-
biausia eksporto prekė. Kasmet Berne pagami-
nama 7 mln. šokolado „Tablerone“ plytelių.

l Berne yra prieš 500 metų pastatyta statula, 
vaizduojanti žmogų, ryjantį kūdikius. Niekas 
nežino, kam skirtas tas kraupus paminklas.
l Ženevoje yra paminklas, vaizduojantis didžiulę 
kėdę trimis kojomis, kuri yra pasipriešinimo sau-
sumos minų naudojimui simbolis.
l 1802 m. šveicarai pradėjo karą, pavadintą 
„Steklikrieg“. Žinote, kas yra įdomiausia? Jie buvo 
ginkluoti tik lazdomis, nes Napoleonas atėmė iš 
jų ginklus.
l Vienintelė garsiojo šveicarų armijos peilio dalis 
gaminama ne Šveicarijoje - kamščiatraukis. Jis 
gaminamas Japonijoje.

Neutralitetas ir... pasiruošimas karui
l Šveicarijoje, kuri yra paskelbusi neutralitetą neapibrėžtam laikui, karo tarnyba vyrams yra privaloma nuo 18 
metų. Kadangi didelė vyriškos lyties gyventojų dalis yra kariuomenės rezervas, visi vyrai namuose privalo turėti 
ginklą ir būtiną amuniciją ir būti pasirengę bet kurią akimirką veikti. O jūs manėte, kad šveicarai - saujelė pacifistų?
l Šveicarijos armija kiekvieną kalnų perėją ir tunelį paruošė galimam susprogdinimui. Kam? Kilus karui, 
Šveicarija priešui atkirstų visus kelius.
l Jei kiltų branduolinis karas, šveicarai slėptųsi slėptuvėse, kuriose telpa visi šalies gyventojai.
l Taip pat karo atveju jų kelius galima nesunkiai paversti lėktuvų kilimo ir tūpimo takais.
l Ir dar sykį apie įsivaizduojamą pacifistų šalį: armija turi viskuo aprūpintų slėptuvių, užmaskuotų kaip 
užmiesčio namukai, esantys tankiausiai gyvenamose vietovėse. Su Šveicarija geriau nesipykti...
l Kas galėtų pagalvoti, kad Šveicarijoje galioja vienas liberaliausių įstatymų dėl ginklų - 8 milijonams 
gyventojų tenka 2,3-4,5 mln. šautuvų.
l Taip pat šioje šalyje vienas žemiausių pasaulyje nusikalstamumo lygis.

Gyventojai
l Pagal Gyvenimo kokybės indeksą, kurį 
parengė kompanija „Economist Intelligence Unit“, 
Šveicarija - geriausia vieta gimti. Šis indeksas 
aprėpia gyventojų užimtumo rodiklį, nusikalsta-
mumo lygį, gyvenimo kokybę, sveikatos apsaugą, 
gyventojų pasitenkinimą gyvenimu ir t.t.
l Užsieniečiai sudaro 23 proc. gyventojų.
l Šveicarijoje 4 nacionalinės kalbos - vokiečių, 
prancūzų, italų ir retoromanų. 63,7 proc. 
gyventojų kalba vokiškai.
l 2010 m. vidutinis šveicaro mokytojo metinis 
atlyginimas buvo 120 000 dolerių, o JAV mokyto-
jai uždirba vidutiniškai 35 000 per metus.
l Baudos už greičio viršijimą Šveicarijoje 
priklauso nuo piliečio pajamų. Neseniai vienas 
šveicaras, viršijęs greitį važiuodamas ferariu, buvo 
nubaustas beveik ketvirčiu milijono dolerių bauda, 
nes jis per metus uždirba apie milijoną.

Geografiniai 
ypatumai
l Šveicarijoje yra ne tik kalnų. Šalies pietuose, pavyz -
džiui, auga palmės. Jų rasite Lugano ežero apylinkėse.
l Šalyje yra 208 kalnai, kurių aukštis viršija 3000 
metrų, ir 24, aukštesni kaip 4000 metrų.

Demokratija
l Šveicarai gyvena vienintelėje pasaulio šalyje 

su tiesiogine demokratija. Tai reiškia, kad kiekvi-

enas pilietis gali suabejoti bet kurio įstatymo 

tikslingumu ir siūlyti keisti Konstituciją.

l Šveicarijoje nėra valstybės vadovo. Ją valdo 7 

žmonių taryba.
l Šalis taip pat neturi sostinės, todėl Konstitucijoje 

ji nenurodoma (faktinė sostinė yra Bernas).
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Įdomybės

Įdomūs faktai apie Šveicariją
 Tikriausiai žinote, kad Šveicarijoje yra Alpių kalnai, patikimi bankai ir daug šokolado. 
Bet kai ko apie vieną turtingiausių pasaulio šalių galbūt iki šiol nežinojote...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Keistenybės  
ir stereotipai
l Niekada nekilo klausimas, kodėl Šveicarijos 
tarptautinis kodas yra CH? Šalies pavadinimas 
lotyniškai (beje, neretai naudojamas kitose srityse) 
yra Confoederatio Helvetica.
l Stereotipai teisingi - šokoladas išties yra svar-
biausia eksporto prekė. Kasmet Berne pagami-
nama 7 mln. šokolado „Tablerone“ plytelių.

l Berne yra prieš 500 metų pastatyta statula, 
vaizduojanti žmogų, ryjantį kūdikius. Niekas 
nežino, kam skirtas tas kraupus paminklas.
l Ženevoje yra paminklas, vaizduojantis didžiulę 
kėdę trimis kojomis, kuri yra pasipriešinimo sau-
sumos minų naudojimui simbolis.
l 1802 m. šveicarai pradėjo karą, pavadintą 
„Steklikrieg“. Žinote, kas yra įdomiausia? Jie buvo 
ginkluoti tik lazdomis, nes Napoleonas atėmė iš 
jų ginklus.
l Vienintelė garsiojo šveicarų armijos peilio dalis 
gaminama ne Šveicarijoje - kamščiatraukis. Jis 
gaminamas Japonijoje.

Neutralitetas ir... pasiruošimas karui
l Šveicarijoje, kuri yra paskelbusi neutralitetą neapibrėžtam laikui, karo tarnyba vyrams yra privaloma nuo 18 
metų. Kadangi didelė vyriškos lyties gyventojų dalis yra kariuomenės rezervas, visi vyrai namuose privalo turėti 
ginklą ir būtiną amuniciją ir būti pasirengę bet kurią akimirką veikti. O jūs manėte, kad šveicarai - saujelė pacifistų?
l Šveicarijos armija kiekvieną kalnų perėją ir tunelį paruošė galimam susprogdinimui. Kam? Kilus karui, 
Šveicarija priešui atkirstų visus kelius.
l Jei kiltų branduolinis karas, šveicarai slėptųsi slėptuvėse, kuriose telpa visi šalies gyventojai.
l Taip pat karo atveju jų kelius galima nesunkiai paversti lėktuvų kilimo ir tūpimo takais.
l Ir dar sykį apie įsivaizduojamą pacifistų šalį: armija turi viskuo aprūpintų slėptuvių, užmaskuotų kaip 
užmiesčio namukai, esantys tankiausiai gyvenamose vietovėse. Su Šveicarija geriau nesipykti...
l Kas galėtų pagalvoti, kad Šveicarijoje galioja vienas liberaliausių įstatymų dėl ginklų - 8 milijonams 
gyventojų tenka 2,3-4,5 mln. šautuvų.
l Taip pat šioje šalyje vienas žemiausių pasaulyje nusikalstamumo lygis.

Gyventojai
l Pagal Gyvenimo kokybės indeksą, kurį 
parengė kompanija „Economist Intelligence Unit“, 
Šveicarija - geriausia vieta gimti. Šis indeksas 
aprėpia gyventojų užimtumo rodiklį, nusikalsta-
mumo lygį, gyvenimo kokybę, sveikatos apsaugą, 
gyventojų pasitenkinimą gyvenimu ir t.t.
l Užsieniečiai sudaro 23 proc. gyventojų.
l Šveicarijoje 4 nacionalinės kalbos - vokiečių, 
prancūzų, italų ir retoromanų. 63,7 proc. 
gyventojų kalba vokiškai.
l 2010 m. vidutinis šveicaro mokytojo metinis 
atlyginimas buvo 120 000 dolerių, o JAV mokyto-
jai uždirba vidutiniškai 35 000 per metus.
l Baudos už greičio viršijimą Šveicarijoje 
priklauso nuo piliečio pajamų. Neseniai vienas 
šveicaras, viršijęs greitį važiuodamas ferariu, buvo 
nubaustas beveik ketvirčiu milijono dolerių bauda, 
nes jis per metus uždirba apie milijoną.

Geografiniai 
ypatumai
l Šveicarijoje yra ne tik kalnų. Šalies pietuose, pavyz -
džiui, auga palmės. Jų rasite Lugano ežero apylinkėse.
l Šalyje yra 208 kalnai, kurių aukštis viršija 3000 
metrų, ir 24, aukštesni kaip 4000 metrų.

Demokratija
l Šveicarai gyvena vienintelėje pasaulio šalyje 

su tiesiogine demokratija. Tai reiškia, kad kiekvi-

enas pilietis gali suabejoti bet kurio įstatymo 

tikslingumu ir siūlyti keisti Konstituciją.

l Šveicarijoje nėra valstybės vadovo. Ją valdo 7 

žmonių taryba.
l Šalis taip pat neturi sostinės, todėl Konstitucijoje 
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n Į kasdienius daiktus verta pažiūrėti kitu kampu ir 

suteikti jiems pridedamosios vertės.

Vietoj išVadų

Ar į namus atkeliavusi picos dėžė gali 
transformuotis į kino teatrą? Ką bendro 
turi telefonų gamintojai ir komiksų  
kūrėjai? Ar greitojo maisto užkandinėse 
duodami popieriniai padėklai gali būti  
išmanūs? Atsakymus į šiuos klausimus  
rasite čia.

kino teatras picos dėžėje

Kas?
„Pizza Hut“.

Kokia situacija?
Kepate picas ir norite savo klien-

tams suteikti kažką daugiau nei tik ge-
rą skonį? „Pizza Hut“ įvardijo - picos 
ir filmai, tai du neatsiejami dalykai. 
Šaunu, kodėl savo klientams kartu su 
skanėstais neatvežus ir keleto kino 
juostų.

Ką padarė?
Viskas veikė taip. Vos tik kurjeris 

atveža maistą, išimate picą ir dėžėje 
„išlaužiate“ pažymėtą ertmę. Į skylę 
įstatote kartu atvežtą specialų stiklą 
ir už jo pastatote savo išmanųjį tele-
foną. Tiesa, dar prieš tai reikėtų nu-
skenuoti QR kodą, kuris nukreipia į 
nemokamų filmų svetainę. Na, ir be-
lieka mėgautis tįstančiu sūriu ir 
veiksmu.

Rezultatai?
Tikslus valgytojų skaičiaus ūgte-

lėjimas neatskleidžiamas, tačiau 
vien tai, kad žinutė iš Honkongo at-
keliavo net iki mūsų, jau yra puikus 
rezultatas.

https://goo.gl/arh3l4

inteRnetas

El.reklama: žvilgsnis kitu kampu
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Internetas

El.reklama: žvilgsnis kitu kampu išmanieji padėklai

Kas?
„KFC“.

Kokia situacija?
Vištienos patiekalus ruošiančios už-

kandinės „KFC“ greitojo maisto gerbė-
jams pristatinėti tikrai nereikia. Tačiau 
kaip priversti žmones apsilankyti naujai 
atidarytuose restoranuose? Kompanija 
pasiūlė išmaniosiomis technologijomis 
grįstą sprendimą.

Ką padarė?
Kai rankomis dorojate riebaluose kep-

tus sparnelius, telefonu naudotis proble-
miška. Naujai atidarytuose Vokietijos 
„KFC“ restoranuose vietoj įprasto popie-
rinio padėklo pagaminti elektroniniai. Jie 
vos 4 mm storio, atsparūs vandeniui, pa-
laiko belaidį internetą ir gali būti įkrau-
nami. Tad procesas toks - sujungiate įren-
ginį su savo telefonu, o skrebendami pirš-
tais per popierių rašote žinutes draugams.

rezultatai?
Kone kiekvienas apsilankęs padėk-

lus pasiimdavo su savimi, tad kontaktas 
su prekės ženklu stipriai prailgo. Kalba-
ma, kad ši idėja bus toliau bandoma ir 
kitose šalyse.

https://goo.gl/3JFNCD

kaip atrodo superherojų telefonai?

Kas?
„Samsung“ ir „Marvel“.

Kokia situacija?
Viskas prasidėjo nuo Amerikos komiksų 

leidybos kompanijos ir Pietų Korėjoje įsikūru-
sių buitinės technikos gamintojų „Samsung“ 
draugystės. Bendravimo tikslas labai papras-
tas - suvienijus pajėgas padidinti pardavimus.

Ką padarė?
Prieš pat pasirodant naujam superherojų 

filmui, paleistas specialus tinklalapis. Jame 
išmanieji telefonai tampa savotiškais neže-
miškomis galiomis apdovanotų personažų 
ginklais. Nufilmuota serija įtaigių vaizdelių, 
kurių veikėjai amerikietiško futbolo pažiba 
Edis Leisis (Eddie Lacy), banglentininkas 
Džonas Džonas Florensas (John John Floren-
ce), argentinietis futbolininkas Lionelis Mesis 
(Lionel Messi) ar dviračių sporto profesiona-
lė Fabian Čančelara (Fabian Cancellara).

rezultatai?
Kampaniją reikia pamatyti gyvai. Ja 

susižavėję gerbėjai masiškai siunčiasi 
„Samsung“ programėles, paverčiančias jų 
išmaniuosius telefonus panašiais į maty-
tuosius trumpuose vaizdeliuose. Ir, aišku, 
nekantriai laukia filmo.

http://goo.gl/HmF4y8
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Internetas
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Scena

„Karklė-2015“: stipriausias 
Lietuvos festivalių istorijoje atlikėjų sąrašas
Po pernykščio ažiotažo dėl didžiausio ir 
vienintelio Lietuvoje vasaros muzikos fes-
tivalio, vykstančio ant Baltijos jūros kranto, 
„Karklė Live Music Beach“ atsiskleidė trys 
pagrindinės tiesos apie šį unikalų renginį.

Į karklę - iš Glastonberio ir vemblio

Kaip ir kasmet, festivalis „Karklė Live 
Music Beach“ suteiks progą išvysti daugiau 
nei keliasdešimt įvairaus žanro muzikos gru-
pių ir atlikėjų iš skirtingų pasaulio šalių. Šių 
metų pagrindinė grupė - britų dramenbeiso 
grupė „Rudimental“. Jos singlai - dažni sve-
čiai pirmosiose Europos topų vietose, o pa-
ti grupė ir jos debiutinis albumas „Home“ 
(2013 m.) spėjo susirinkti pagrindinius britų 

muzikos ir „MTV Europe“ apdovanojimus.
Pastaruoju metu ši grupė ypač laukiama 

didžiausių Europos ir pasaulio festivalių sce-
nose. Birželį „Rudimental“ koncertuos gar-
siajame Glastonberio festivalyje Anglijoje, lie-
pą - Londono Vemblio stadione, kur pasirodys 
kartu su britų muzikos žvaigžde Edu Širanu 
(Ed Sheeran). Beje, vieną iš savo puikių dainų 
„Bloodstreem“ iš albumo „X“ E.Širanas pa-
rašė bendrai su „Rudimental“ ir kitos garsios 
grupės „Snow Patrol“ muzikantais.

antras kartas nemeluos

Dar vienas garsus šių dienų muzi-
kos pasaulio vardas festivalyje - britų 
elektroninės muzikos prodiuseris, dai-
nininkas ir reperis „Example“. Jo sing-
lai ir albumai jau penkerius metus už-
kariauja šokių muzikos viršūnes ir yra 
laukiami bei puikiai sutinkami tiek klu-
buose, tiek didžiosiose scenose. Kark-
lėje „Example“ (tikrasis vardas Eliotas 
Džonas Glivas (Elliot John Gleave) pri-
statys programą kartu su žinomu didžė-
jumi DJ Wire.

Pirma - publika jį besąlygiškai myli, ir tai 
įrodo faktas, kad jau dabar išpirkta daugiau 
nei pusė bilietų į šių metų festivalį, kuris tra-
diciškai vyks Žolinės savaitgalį, rugpjūčio 
14-16 dienomis. Antra - renginio organiza-
toriai deda daug pastangų, kad būtų patobu-
linta jo infrastruktūra, atnaujintos renginių 
lokacijos. Trečia -  festivalis kasmet kokybiš-
kai auga ir šiemet pristato stipriausią Lietu-
vos festivalių istorijoje atlikėjų sąrašą.

Galingi pasirodymai - ir po stogu

Be minėtų garsenybių, atlikėjų sąraše 
rikiuojasi islandai technomuzikos veteranai 
„Gus Gus“, britų dainininkas Marlonas Ru-
detas (Marlon Roudette), anglų elektroni-
nės muzikos kūrėjas Lirojus Tornhilas (Le-
eroy Thornhill). Sąrašą vainikuoja vokietis 
didžėjus, prodiuseris Tensnake bei šio žan-
ro muzikos kūrėjas ir atlikėjas Tiga iš Ka-
nados.

Pastarųjų atlikėjų pasirodymai vyks 
dengtoje erdvėje: Karklės festivalyje šie-
met bus net dvi scenos po stogu - elektro-
ninės muzikos palapinė, kurioje tilps 4500 
žmonių, ir muzikinis klubas, kuriame vienu 
metu galės šėlti iki 3000 festivalio dalyvių.

Festivalyje - įvairių žanrų muzika

Nors šiemetinis festivalis - itin gardus 
kąsnis elektroninės muzikos gerbėjams, 
renginio organizatoriai lieka ištikimi koncep-
cijai, kad jame savo vietą turi rasti įvairiausi 
muzikiniai žanrai. Didžiąja scena šiemet da-
linsis ne pirmus metus festivalyje pasirody-
siantys Lietuvos muzikos grandai Marijonas 
Mikutavičius, Jazzu ir Leonas Somovas, 
Mantas Jankavičius, grupė „Antis“. Kopų 
scenoje savo muziką ir užburiančią atmos-
ferą dovanos Jurga Šeduikytė, Alina Orlova.

Daugeliui puikia muzikine patirtimi 
taps Lietuvos grupių „Makchu Pikchu“, 
„Proper Heat“, „Antikvariniai Kašpirovs-
kio dantys“, „Z On A“ pasirodymai.

https://www.youtube.com/watch?v=M97vR2V4vTs

https://www.youtube.com/watch?v=CLXt3yh2g0s

Grupė „Rudimental“
Organizatorių nuotr.

„Example“

Bilietai tirpsta

Šiemet bilietų į festivalį kiekis yra apribotas iki 10 tūkst. ir jų jau parduota apie 60 proc. Bilietų šiuo metu 

galiojančiomis kainomis - 40 Eur visoms trims dienoms be nakvynės arba 47 Eur su nakvyne - beliko apie 500. 

Šiems pasibaigus, bilietai brangs.

Kaip žinoma, po 1 Eur nuo kiekvieno parduoto bilieto organizatoriai tradiciškai skiria Karklės kaimo infrastruktūrai gerinti.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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KAS? „Open Kitchen“.

„Open Kitchen“ - maisto turgus miesto širdyje. Skirtingi restoranai, kavinės ir 
pramogos po atviru dangumi kiekvieną penktadienį Tymo turguje. Kiekvieną 
vasaros penktadienį Tymo turguje - jau pažįstami ir nauji sostinės restoranai 
bei kavinės, nepriklausomi virtuvės šefai ir kulinariniai eksperimentai. Aišku, 
ir jūs, jūsų šeimos ir draugai, pokalbiai, pažintys bei naujos idėjos - viskas 
ragaujant puikų maistą ir skambant jaukiai muzikai. Nes lauke skaniau!

KUR? Tymo turgelis, Maironio, Aukštaičių ir Paupio g. sankirta, Vilnius.
KADA? Birželio 5 d. 11 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

rekomenduoja

GIDAS

KAS? Jaukūs bardų vakarai: 
R.Kazlas ir Pakeleiviai.

Rolandas Kazlas ir jo kūrybiniai Pakeleiviai birželio 
5 d. netikėtai užsuks į Vilniaus mokytojų namų kie-
melį ir padovanos tikro garso, vaizdo ir nenusakomų 
vibracijų koncertą. Bus atliekamos Rolando Kazlo, 
pusiau Rolando Kazlo ir visai ne Rolando Kazlo dai-
nos ir kompozicijos. Dauguma iš jų visiškai naujos, 
negirdėtos ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Vilniaus cent-
re. Vasaros koncertai Vilniaus mokytojų namuose 
kvies priartėti prie dainuojamosios poezijos ir pasi-
klausyti mėgstamų bardų dainų. 
Koncertų ciklą atidarys dainuojantis aktorius Rolan-
das Kazlas ir jo kūrybos Pakeleiviai: Andrius Dau-
girdas (bosinė gitara), Žydrūnas Mockūnas (perkusi-
ja), Audrius Piragis (gitara), Jonė Dambrauskaitė 
(klavišiniai), Genadijus Savkovas (akordeonas).

KUR? Mokytojų namų kiemelis, Vilniaus g.39/6, 
Vilnius.
KADA? Birželio 5 d. 19 val.
UŽ KIEK? 15-17 Eur - 51,79-58,70 Lt („Bilietai.lt“ 
internetu ir kasos punktuose).

Ką veikti savaitgalį?

SportuojantiemS

muzikoS mylėtojamS

ieškantiemS naujų Skonių
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GIDAS

Parengė Ringailė StulPinaitė

KAS? „Remote vilnius“. 

„Remote Vilnius“ - pabėgti iš teatro kviečiantis spektaklis-patyrimas, kurio premjera įvyko 2013 metais 
projektu „Remote Berlin“. Projektas jau sėkmingai surengtas dešimtyje miestų Vokietijoje, Prancūzi-
joje, Brazilijoje, indijoje ir kt. Spektaklio pavadinimą į lietuvių kalbą galima versti kaip „nutolęs Vil-
nius“ arba „Vilnius nuotoliniu būdu“ - sprendimas paliekamas žiūrovams, pasiryšiantiems užsidėti 
ausines ir su 50 žmonių grupe išvysti bei pažinti Vilnių kitomis akimis. ausinėse skambantis dirbtinis 
balsas pusantros valandos diktuos spektaklio žiūrovams-dalyviams instrukcijas, pertraukiamas speci-
aliai sukurto muzikinio garso takelio ir miesto triukšmo. Dirbtinio balso spektaklis tiria naujas terito-
rijas, svarsto, kaip žmonių elgesį galima paveikti nuotoliniu būdu. Spektaklio autoriai sako, kad šis 
spektaklis - tarsi 3D kompiuterinis žaidimas, iš kurio galima bet kada pasitraukti. tačiau spektaklio 
kūrėjai akcentuoja, kad jiems labiausiai rūpi klausimas, kaip mes priimame sprendimus. ar paklūs-
tame įsakmiam balsui, ar ne? ar veikiame kaip atskiri individai, ar kaip grupė? taip spektaklis virs-
ta gilesniu antropologiniu žmogaus ir jį kontroliuojančio dirbtinio proto santykio tyrimu.
Dėmesio! Dalijant įrangą bus imamas užstatas - 20 eur. Rekomenduojama patogi 
avalynė ir drabužiai (skėčiai ir lietpalčiai esant lietingoms oro sąlygoms). Vėluojantys žiū-
rovai neturės galimybės prisijungti prie išvykusios grupės.

KUR? Pradžia prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro pagrindinio įėjimo, Gedimino pr., 
Vilnius. 
KADA? Birželio 7 d. 14 ir 18 val.
UŽ KIEK? 17 Eur - 58,70 Lt (bilietų galima įsigyti „Tiketa.lt“ ir kasose).

KAS? Ekskursija 
„Romain Gary laikų vilnius“. 

Sunku paaiškinti kodėl, bet didžioji dalis 
Vilnių puošiančių skulptūrų ir bareljefų 
kūrėjo Romualdo Kvinto kūrinių tampa 
tam tikrais simboliais - atsidavimo, šir-
dies gerumo, sėkmės, meilės. Skulptūra 
Vilniuje gimusiam žymiam prancūzų ra-
šytojui Romenui Gari (Romain Gary), 
pirmosios ištikimiausios meilės simbolis, 
kerintis savo tikėjimu meilės galia, trau-
kia įsimylėjėlius, čia skiriami pasimaty-
mai. Skulptūra pastatyta šalia namo, 
kuriame rašytojas gyveno, - J.Basanavi-
čiaus ir Mindaugo gatvių kampe. Eks-
kursijos metu bus perteiktas rašytojo lai-
kų Vilnius - Berniuko su kaliošu pirmo-
ji meilė, madų salonas „Maison nouvel-
le“, autobiografinio romano „aušros pa-
žadas“ autoriaus vaikystės istorijos, 
R.Gari amžininkų, Didžiosios ir Mažo-
sios Pohuliankos menininkų likimai. 

KUR? Susitikimo vieta skelbiama įsigi-
jusiems bilietą. 
KADA? Birželio 6 d. 11 val. (Registra-
cija telefonu +370 5 262 9660, bilietų 
galima įsigyti Vilniaus turizmo informa-
cijos centre, Vilniaus g.22. Daugiau in-
formacijos www.vilnius-tourism. lt.) 
UŽ KIEK? 7 Eur - 24,17 Lt (mokslei-
viams, studentams, senjorams - 4 Eur - 
13,81 Lt). 

Ką veikti savaitgalį?

Aktyviems

RAšytojo pėdsAkAis

KAS? „vilnius Challenge“. 

„Vilnius Challenge“ - pirmosios ir vienintelės urbanistinės multispor-
to varžybos lietuvoje. Praėjusiais metais renginys sulaukė daugiau 
nei 1300 entuziastų iš 15 pasaulio valstybių. Šiais metais varžybos 
vyks birželio 6 d. prie Baltojo tilto, kur įsikurs varžybų centras bei 
starto ir finišo linijos. Kiekviena varžybų trasa skirsis savo rungtimis, 
jų sudėtingumu ir skirtu laiku joms įveikti. Multisporto profesiona-
lams skirtoje Juodoje trasoje komandos turės įveikti sudėtingiausias 
rungtis per 8-9 valandas, čia bus didesnis nei 55 km maršrutas, Rau-
dona (apie 40 km) ir Mėlyna (apie 30 km) trasos lauks žygių, mara-
tonų, orientavimosi ar kito aktyvaus sporto gerbėjų ir pasiūlys kelių 
valandų iššūkį. Visiems norintiems susipažinti su „Vilnius Challenge“ 
dvasia ir multisportu organizatoriai siūlo išmėginti Žalią trasą (apie 
15 km), kurioje laukia nauji nuotykiai. „Vilnius Challenge“ dalyviai 
turės orientuotis Vilniaus mieste, važiuoti dviračiais, įveikti bėgimo, 
požemių, plaukimo, irklavimo ir riedučių rungtis.

KUR?  Baltasis tiltas, Vilnius.
KADA? Birželio 6 d. 9 val. 
UŽ KIEK? 30-115 Eur - 103,58-397,07 Lt (bilietų galima įsigy-
ti organizatorių interneto svetainėje www.vilniuschallenge.lt).
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Hju Loris - romantiškas genijus

l Hju Loris gimė 1959 m. birželio 11 d.
l Pilnas aktoriaus vardas yra Džeimsas Hju Kalumas Loris (James Hugh Calum Laurie).
l Su žmona Džoana Grin (Joanne Green) turi tris vaikus.  l Pirmą kartą aktorius JAV ekranuose pasirodė 1985 m. dramoje „Plenty“, ten atliko antraeilį vaidmenį. O bene labiausiai išgarsėjo atlikęs pagrindinį genijaus gydytojo mizantropo nihilisto vaidmenį amerikiečių draminiame seriale „Daktaras Hausas“. 
l 1996 m. parašė novelę „The Gun Seller“. 
l 2006 ir 2007 m. Hju gavo „Auksinio gaublio“ 
apdovanojimą už pagrindinį vaidmenį draminiame seriale („Daktaras Hausas“). 
l Hju yra ne tik kino ir teatro aktorius. Taip pat jis yra žinomas anglų komikas ir muzikantas (pianistas). Taip pat groja gitara ir armonika. Yra išleidęs du savo muzikinius albu-mus: 2011 m. „Let Them Talk“ ir 2013 m. „Didn’t It Rain“.
l Kembridžo universitete yra baigęs antropologijos ir archeologijos studijas.

`Dosjė

Hju Lorį (Hugh Laurie), birželio 
11-ąją švęsiantį 56-ąjį gimtadienį,  
tikriausiai daugelis televizijos žiūrovų 
pirmiausia pažino iš kultinio, aštuonis 
sezonus gyvavusio serialo „Daktaras 
Hausas“. Taip, tai tas pats sunkaus cha-
rakterio genijus, nihilistas, mėgstan-
tis patraukti per dantį savo kolegas ir 
dievinantis kitiems neišsprendžiamus 
medicininius galvosūkius. Tačiau, be 
buvimo Hausu ir aktorystės, H.Loris yra 
pripažintas britų komediantas, bliuzo 
muzikantas ir net yra išleidęs novelę.

„Laisvalaikis“ pateikia keletą aktoriaus minčių 
apie įvairias gyvenimo ir darbo sritis.

apie meilę muzikai

Meilė muzikai mane lydėjo visą gyvenimą, 
tikriausiai nuo tada, kai būdamas devynerių 
išgirdau pirmąją mane be galo sužavėjusią bliu-
zo dainą. Žinoma, mano gyvenime daug vietos 
užėmė ilgi aktorystės metai, bet muzika visa-
da buvo šalia. Man muzika yra viena aukščiau-
sių įmanomų meno formų. Manau, kad daugu-
ma žmonių po sunkios darbo dienos ar tiesiog, 
kai nesiseka, pasineria į muziką. Ten jie randa 
savo ramybę, leidžiasi nunešami muzikos kaž-
kur toli. Ji ramina, įkvepia ir dar velniai žino 
ką daro su žmogumi. Muzika yra kalba, kurią 
supranta visas pasaulis.

apie savo kompleksus

Negaliu pakęsti to, kaip skamba mano bal-
sas. Nesvarbu, ar tai būtų telefono atsakiklis, 
ar muzika, ar kas kita. Aš visuomet nekenčiau 
tokio savo balso skambesio, kokį girdžiu pats. 
Taip pat nepatinku sau ir žiūrėdamas į veid
rodį. Man tam tikra prasme nemėgti savęs 
yra labai natūralu. Ir man sunku suprasti, kaip 
kiti žmonės džiaugiasi savo balsu ar didžiuo-
jasi savimi, žiūrėdami į veidrodį. Tai labai ža-
vu ir aš taip pat norėčiau taip jaustis, bet man 
nepavyksta.

apie vaidmenį seriale „Hausas“

Aštuoneri metai ilgų filmavimų seriale 
„Hausas“ neretai tapdavo košmaru. Labai var-
gindavo rutina, kasdienybė. Juolab kad aš 
stengdavausi niekuomet nė minutės nevėluo-
ti į filmavimus. Nė karto nepavėlavau ir ne-

praleidau jokio filmavimo teisindamasis, kad 
pasigavau gripą. To neleistų mano supratimas 
apie darbo etiką. Bet būdavo dienų, kai svajo-
davau patekti bent į mažą automobilio avariją 
ir turėti kelias laisvas dienas poilsio. Dabar, 
kai serialo filmavimai jau pasibaigę, smagu, 
kad nebereikia kalbėti man svetimu amerikie-
tišku akcentu ir galiu dėvėti sau mielus rūbus. 

apie savo charakterį

Manau, aš linkęs pernelyg jaudintis dėl 
galimų nesėkmių, dalykų, kuriuos galėjau pa-
daryti kitaip, pasakyti kitaip ir panašiai. Aps-
kritai aš jaudinuosi dėl visko, mano galvoje 
nuolat sukasi begalė minčių, kurių aš negaliu 
sudėlioti ir nuraminti. Ypač nervinuosi duo-
damas interviu, nesinori pasakyti ko nors, dėl 
ko vėliau gailėsiuosi. Įtikinėju save, kad ne-
galiu kiekvieną kartą dėl to nervintis, bet 
kitaip nemoku. Manau, kad gyvenime žmonės 
dažniau gailisi ne to, ką padarė, o to, ko ne-
padarė. 

apie tai, ko išmoko iš Gregorio Hauso 
personažo

Kai pirmą kartą po serialo „Hausas“ turė-
jau vaidinti kitą personažą ir už kamerų išgir-
dau perspėjimą „Veiksmas!“, pats to nejausda-
mas, automatiškai pradėjau šlubuoti. Lygiai 
taip pat, kaip tai darydavo Hausas. Tai tapo 
mano įpročiu. Kai tik išgirstu ką nors sakant 
„Veiksmas!“, iš karto pradedu šlubčioti.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kadras iš serialo „Daktaras Hausas“
EPA-Eltos nuotr.



Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2015 m. birželio 5-11 d.

Stiliaus patarimai pagal 
Aistę Radzevičiūtę

Interviu su stiliste Aiste Radzevičiūte - 39 p.
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Televizijos pliusai ir minusai pagal

Pramoginės laidos, 
sutelktos į vieną temą

Man patinka tos pramoginės laidos, kurios 
sutelktos į vieną temą. Tarkime, jei tai yra lai-
da apie dainavimą, tegu žmonės dainuoja, jei 
apie šokį - tegu šoka. Norėtųsi, kad laidoje bū-
tų kuo mažiau „skandalų“, nors suprantu, kad 
visiems įdomiau, kai yra bent maža intrigėlė.

informatyvios ir 
šviečiamosios laidos

Laidos, kurios bent šiek tiek gali atlikti 
šviečiamąją funkciją, suteikti žiūrovams 
informacijos, yra gerai. Žmonės daugiau 
pamato, gali pradėti domėtis naujomis 
sritimis. Ir visai nesvarbu, ar tai politinės, ar 
pramoginės, ar informacinės laidos. Svarbu, 
kad jos nebūtų šališkos.

filmų Pasirinkimas

Manęs neerzina, kad filmus kartoja. Kai ku-
rie jau tapę tam tikra tradicija. Pavyzdžiui, kokios 
Kalėdos būtų be filmo „Vienas namuose“? Tele-
vizija iš tiesų stengiasi parodyti naujų filmų. Gal 
tos premjeros nėra labai dažnos, bet nieko tokio.

kino bilietų kainos

Bilietų į kiną kainos yra nepamatuotai didelės. 
Nėra normalu, kad bilietas į dramos teatrą kainuo-
ja panašiai kaip į kino filmą.

reklama

Reklamos yra nedidelė problema, bet ne-
manau, kad įmanoma ką nors pakeisti. Juk 
televizija iš to gyvena. Tad jei jau nutariau 
šeštadienio vakarą praleisti su draugais ar 
šeima prie televizoriaus, reklamos man ne-
trukdo. Tas pertraukėles galime skirti juoke-
liams, užkandžiams, aptarimams.

grožio kulto eskalavimas

Televizijoje pernelyg eskaluojamas grožio 
kultas, mityba, iki išprotėjimo akcentuojamas jau 
kone liguistas sveikuoliškas gyvenimo būdas - 
dėmesys išvaizdai - visa tuštybės mugė yra daž-
niausia šių dienų tema. Gal liaukimės, pagaliau, 
ir puoselėkime kitas vertybes, skatinkime do-
mėjimąsi menu, teatru, kelionėmis. Tai suteiktų 
daugiau pozityvo mūsų Lietuvos žmonėms.

reitingai

TV
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di
To
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TV
 To

P1
0

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

Info TV 2,4 %
REN Lietuva 1,8 %
LRT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,9 %
Video ir DVD 0,7 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

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

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

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 15,5 %

trumPai

Po motinystės atostogų į televizijos eterį grįžta 
gražuolė Goda alijeva. Nuo birželio 14-osios 
sekmadieniais ji bus viena iš trijų laidos „KK2 
Vasara” vedėjų. Gražuolė asistuos Irūnai Puzaraitei 
ir Žygimantui Stakėnui. Anot Godos, grįžimas į 
televiziją nebuvo lengvas. „Praėjo keleri metai, 
tad jaudulio tikrai buvo, bet apibendrindama galiu 
pasakyti, kad buvo smagu ir sekėsi puikiai”, - 
kalbėjo G.Alijeva.

Lietuvos televizijos žaidimą „Auksinis protas” 
laimėjo 35-erių informacinių technologijų spe-
cialistas jonas Mikalkėnas. Jis laimėjo 
ir pagrindinį prizą - kelionę aplink pasaulį. Į ją 
Jonas išvyks jau birželio 14 d. ir grįš liepos 7 d. 
Jo maršrute - Didžioji Britanija, JAV, Australija, 
Kinija, Tailandas, Jungtiniai Arabų Emyratai. Kartu 
su Jonu į kelionę leisis ir jo draugė, tačiau apie ją 
vaikinas atvirauti nepanoro.

TV3 15,1 %

LRT Televizija 
10,4 %

BTV 7,5 %

NTV Mir  
Lietuva  

5,2 %
Kiti  
kanalai 21,6 %

LNK 17,1 %

TV3 16,3 %

LRT Televizija 
10,2 %

NTV Mir 
Lietuva 

6,6

BTV  6,4 %
Kiti  
kanalai 17,3 %

Nr. Laida   TV Reitingas

1 NUO...IKI LNK 7,5 

2 TV3 ŽINIOS TV3 7,1 

3 TAUPUS BŪSTAS  LNK 6,9 

4 PAKARTOK TV3 6,8 

5 KK2 LNK 6,6

6 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 6,6 

7 VALANDA SU RŪTA LNK 6,6 

8 LNK ŽINIOS LNK 6,2 

9 AUKSINIS PROTAS LRT 6,1 

10 RENOVACIJOS ANATOMIJA TV3 5,9  

Duomenys: TNS LT, 2015 gegužės 25 - 31 d.

Eglę Straleckaitę
Šokėja ir įvairių televizijos projektų dalyvė 
EGLė STRALECKAITė (22) prisipažįsta - 
kartais praleisti laisvalaikį prie televizoriaus 
su šeima ar draugais jai patinka. Tuomet 
neerzina nei per ilgi reklamų intarpai, nei 
pasirinkimas. Viskas priklauso nuo požiūrio 
ir nusiteikimo, įsitikinusi mergina.
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- Papasakok apie save. 
Kaip atradai madą savo gyve-
nime?

- Prieš metus baigiau mados 
dizainą, visą gyvenimą domėjausi 
mada, stiliumi, viskuo, kas susiję 
su vizualiais menais. Visada žino-
jau, kad noriu būti stilistė, bet ne 
dizainerė. Bandžiau kurti drabu-
žius, vieną kolekciją net pristačiau 
„Mados infekcijoje“, tačiau supra-
tau, kad visas tas konstravimas, 
matematika - ne man. Man patinka 
dalyvauti idėjiniuose, kūrybiniuose 
projektuose. Esu vizualus žmogus, 
patinka spalvos, faktūros, patinka 
derinti jas tarpusavyje ir atrasti tą 
vaizdą, kuris mane tenkintų.

- Kada pradėjai tuo domėtis?
- Seniai. Nuo 16 metų pradėjau 

dirbti stiliste fotosesijose, vėliau 
prasidėjo reklamos, užsakymai. 
Paskui pradėjau grimuoti. Kiek ga-
lėjau, mokiausi pati, paskui, kai stu-
dijavau, turėjau grimo paskaitas. 
Man jos labai patiko. Kadangi mėgs-
tu tapyti, bet esu alergiška tapybos 
skysčiams, negaliu tuo užsiimti. O 
grimas man buvo kaip mini tapymo 
atmaina. Šis užsiėmimas mane labai 
atpalaiduoja.

- Esi iš tų, kurie eidami gatve 
skenuoja visus praeivius, vertina 
jų aprangą, mato klaidas?

- Manau, kad tai yra profesinė liga. 
Negaliu nežiūrėti į žmones. Visada 
skenuoju ir stebiu aplinką. Bet nebū-
tinai vertinu neigiamai. Kartais mane 
įkvepia žmonės, kurie yra keisti ir at-
rodo kitaip. Man patinka atsisėsti ir 
stebėti žmones, analizuoti, galvoti, kas 
nulėmė jų aprangą.

- Daug drabužiai pasako apie žmo-
gaus charakterį?

- Pasako daug, bet ne visada gali tuo pa-
sitikėti. Aš ir pati labai mėgstu keistis. Jei 
žmogus manęs nepažinotų, jis nesuprastų, 

kas esu. Vieną dieną galiu būti su aukšta-
kulniais ir pūsta suknele, kitą - su bluzonu 
ir sportiniais bateliais. Viską lemia nuotaika, 
aplinkybės, kur einu, ką darysiu. Be to, man 
labai dažnai reikia pokyčių. Man neįdomu 
rengtis vienodai. Patinka kurti įvaizdžius, 
skirtingus charakterius.

- Kaip manai, ar visada norint atro-
dyti stilingai reikia išleisti tam arba daug 
pinigų, arba daug laiko?

- Nebūtinai. Jei neturi skonio ir stiliaus su-
vokimo, tuomet taip. Bet tai nėra blo-
gai. O žmogui, kuris turi stiliaus gys-
lelę, nereikės nei daug laiko, nei daug 
pinigų. Gerą įvaizdį gali susikurti už 
centus arba iš savo senų drabužių.

- Kas formuoja tavo pačios 
stilių?

- Kaip ir minėjau, labai dažnai 
keičiuosi. Jį formuoja viskas - aplin-
ka, žmonės, filmai, net spalvos.

- Kuri istorinė epocha tau la-
biausiai patinka?

- Visada žavėjausi gotika. Man 
patinka tas linijos ilgumas, grakštu-
mas, suknelių siluetai, šukuosenos. 
Pamenu, per istorijos pamoką net 
sužinojau, kad gotikinio periodo 
moterys nusiskusdavo antakius ir 
viršugalvį tam, kad jų veidas būtų 
ilgesnis, gaivesnis, šviesesnis. Tie-
sa, nėra taip, kad pati norėčiau tai 
padaryti, bet man gražu. (Šypsosi.)

- Kokių turi artimiausių 
planų?

- Vasaros pabaigoje numatomas 
vienas didelis projektas. Dirbsiu sti-
liste viename filme. Bus įdomu.

- Televizijos žiūrovams esi 
pažįstama iš projekto „Aš - 
stilistas!“. Ką tau davė daly-
vavimas jame?

- Patirties, kaip dirbti su indi-
vidualiu klientu. Iki tol nebuvau 
su tuo susidūrusi. Nors buvo pra-
šymų, bet sąmoningai atsisakyda-
vau - tai ne visai tai, kas man pa-
tinka. Aš stilistus skirstau į dvi 
grupes - tie, kurie dirba su indi-
vidualiu įvaizdžiu, kuria kasdienį 
žmogaus garderobą, ir tie, kurie 

dirba su komerciniu įvaizdžiu, su reklama, fil-
mais, teatru. Man įdomiau pastarasis variantas.

- Į televiziją dar eitum?
- Į konkursą - ne, bet šiaip eičiau. Televi-

zija visada gerai, kai dirbi tokį darbą, nes žmo-
nės tave mato, atpažįsta. Tai yra gera reklama.

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Stilistė A.Radzevičiūtė: gerą 
įvaizdį galima susikurti už centus
Nors projekto „Aš - stilistas!“ dalyvė, vilnietė AiStė RAdzevičiūtė (22) ir netapo šio šou 
nugalėtoja, ji džiaugiasi įgyta nauja patirtimi. visą gyvenimą ji žinojo, kuo nori tapti ir ką 
veikti. Stilius, mada, menas - tai, kas teikia Aistei džiaugsmą ir skatina judėti į priekį.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 9.20  „Medžioklės 
 sezonas atidarytas“

 8.50  „Albanas“ 11.05   „Falkonas“ 7.50  „Volkeris, Teksaso
 reindžeris“

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.35 „Rutos Ren-
del detektyvai“. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 
Senoji animacija. 10.50 Komedija „Princesė ir 
liokajus“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.50 Pasikeisk! 
18.00, 22.55 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 Komedija „Vestuvinė suknelė dviem“.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 11.30 Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu. 11.55, 14.10 24 valandos. 
13.05 Nuo... Iki. 13.40, 15.20 Dviračio šou 15.50 
Arčiau mūsų. 16.20 Pagalbos skambutis. 21.00 Al-
chemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.35 Lietuvos laikas. 6.05, 1.15 „EURO-
NEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.15 Gy-
venk sveikai! 11.25 „Mama-detektyvė“. 13.40 Kartu 
su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.45 Lauk manęs. 18.35 
Jūrmala. 20.00 Laikas. 21.00 Stebuklų laukas. 
22.00 „Taigos romanas“. 0.30 Vakaras su Urgantu. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
8.00 Kviestinė vakarienė. 8.55 „Paslėptas gra-
sinimas“. 10.45 „Reporterių istorijos“. 11.10 
„Slaptosios teritorijos“. 12.05 „Kariai 2“. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 
Žiūrėti visiems! 14.45 „Liaudies“. 15.35 „Vi-
satos sūkuriai“. 16.30 Jums net nesisapnavo. 
19.25 „Pražūtinga meilė“. 21.20 Kviestinė va-
karienė. 22.20 Mums net nesisapnavo. 0.55 
„Reporterių istorijos“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
„Žvalgybos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 16.20 Pirmoji 
pavara. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
23.35 Kitoje sielos pusėje. 0.35 „Broliai 3“. 2.30 
Kalbame ir rodome. 3.30 „Versija 2“. 

 TV PolonIa
8.00 KucinAlina. 8.30 „Krokuvos legenda“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 Sveika, Polonija. 
12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05 
„Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35 Reportažas. 13.50 „M, kaip 
meilė“. 14.50 „Akvariumas, arba Šnipo vienatvė“. 
15.50 Nenugalėtieji. Nepaprastos istorijos: Kuba 
Blaščykovskis. 16.20 Klajūno užrašai. 16.35 Gra-
žesnė Lenkija Europos Sąjungoje. 17.00 „Ex 
Libris“. 17.10 Apie kiaulienos mėsą. 17.20 A 
la show. 18.20, 22.45, 5.10 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 19.55 „Pagal-
bos signalas“. 20.25 „Cafe historia“. 20.45 La-
banaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 23.00, 5.20 „Pasaulio kraštas“. 0.30, 
6.45 I.Jarockos koncertas Malborke. 2.45 Ani-
macinis f. 3.00 Žinios. 4.45 „Pagalbos signalas“. 

 TV1000
6.00 „Didieji lūkesčiai“. 8.30 „Kalėdos pagal 
Kranksus“. 10.30 „Džuli ir Džulija“. 12.35 
„Šefas“. 14.10 „Kvartetas“. 15.55 „Džuli ir Džu-
lija“. 18.00 „Romo dienoraštis“. 20.00 „Gėlėti 
sapnai“. 22.20 „Laisvieji menai“. 24.00 „7 Die-
nos Havanoje“. 2.20 „Ieškantys laimės“. 4.30 
„Bebras“. 

 DIscoVERy 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 
10.55 Išgyventi. 11.50 Aukso karštligė. 12.40, 19.05 
Apgavikai. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Išgy-
venti kartu. 15.25 Sala. 17.15 Išgyventi su žvaigžde. 
21.00, 2.50 Karbonaro efektas. 22.00, 3.40 Ar išgy-
ventum? 23.00, 4.30 Blogiau nebūna. 

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00, 21.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 14.00, 22.00 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 23.00 Brangenybių paieškos.

 anIMal PlanET
9.10, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.00 Blogas šuo. 
11.55, 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 12.50 
Nasrai: apokalipsė. 13.45 Zoltanas - gaujos vadas. 
15.35 Savanos karalienės. 16.30 25 geriausi „Ryklių 
mėnesio“ epizodai. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Upių 
pabaisos. 21.05, 2.35, 5.49 Drambliai.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“  
(N-7).

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

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

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

11.00 TV Pagalba 
(N-7).

12.55 Animacinis f. 
„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

14.30 TV serialas 
„Meilės spalvos“ 
(N-7).

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

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

„Šrekas“.
21.15 Veiksmo f. 

„Toras“ (N-7).
23.35 Siaubo f. 

„Paranormalūs  
reiškiniai 2“ (S).

1.20 Kriminalinė drama 
„Zulu“ (N-14).

6.30 Animacinis f. 
„Garfildas“.

6.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

7.25 Animacinis f.
„Ančiukai 
Duoniukai“.

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

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

„Džonis Testas“ (1).
13.45 Animacinis f.

„Ančiukai 
Duoniukai“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Vagis policininkas“ 
(N-7).

21.20 Veiksmo f. „Atpildas“ 
(N-14).

23.30 Siaubo trileris 
„Žinau, ką veikei aną 
vasarą“ (N-14).

1.30 Veiksmo f. 
„Grėsminga žemė“ 
(N-14).

3.30 Programos pabaiga.
3.35 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Falkonas“. 1, 2 s. 

(N-7).
12.35 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
13.30 Keliai. Mašinos. 

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

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.30 TV serialas 

„Forsaitų saga“ 
(N-7).

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Kriminalinis trileris 

„Mėnulio šešėliai“.
0.40 Auksinis balsas.
1.40 TV serialas „Didysis 

Gregas 4“ (N-7).
2.30 Tikri vyrai.
3.15 Klausimėlis.lt.
3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
4.25 Duokim garo!

6.20 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.20 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.20 „Policija ir Ko“ 
(1) (N-7).

9.20 Animacinis f. 
„Medžioklės sezonas 
atidarytas“.

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai 
(1).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Niekada 

nepasiduok 2“ 
(N-14).

23.35 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.25 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.30 Bamba TV (S).

6.59 TV parduotuvė.
7.15 Reporteris.
7.45 Siurprizas Tėčiui.
7.50 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 Šeima - jėga! 2.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.15 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Trakai.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Trakai (tęsinys).

19.20 Siurprizas Tėčiui.
19.25 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis. 

L.Adomaitis (N-7).
20.50 Pasaulis X.  (N-7).
21.50 Komedija „Vidurinė 

mokykla“ (N-7).
24.00, 3.25 

Mokslinis siaubo f. 
„Nublokšti“ (S).

1.50 Komedija „Vidurinė 
mokykla“ (N-7).

4.55 Vestuvių kovos (N-7).

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

meno kultūros lauke. 
Kūrybos vakaras.

14.35 XX Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis. 
Grupė „Zumbaland“ 
(Gruzija).

15.45 ...formatas. Poetas 
Gintaras Patackas.

16.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 1 d.

17.00 „Nuodėminga meilė“ 
(N-7).

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 „Džiunglių knyga 2“.
19.00 Koncertas, skirtas 

Danijos Karalystės 
nacionalinei šventei. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kongresų rūmų.

21.00 „Į gamtą“.
22.00 Vytautas Mačernis. 

Šeštoji vizija. Skaito  
Valentinas Masalskis.

22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Biografinė drama 

„Mano vaikystės 
simfonija“ (N-7).

0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

 17.00  „Nuodėminga
  meilė“
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birželio 5 d.

 15.15  „Ne šventieji“ 22.00  Rizikingiausi 
policijos darbo epizodai

 10.30  „Mano puikioji 
 auklė“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo 

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

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Vyriausiasis 

inspektorius 
Benksas.  
Palaidota“  
(N-14).

22.50 Trileris 
„Nuodėminga 
aistra“ (N-14).

0.55 „Mentalistas“ 
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Porininkai“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“ 
(N-7).

12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Be stabdžių 

(N-7).
22.00 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Trileris „Dvylika“ 
(N-14).

0.50 Kriminalinis trileris 
„Nesusekamas“ 
(N-14).

2.35 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Moteris, kuri 

sugrįžta“  
(N-7).

13.45 „Departamentas“ 
(N-7).

14.45 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“ (1).

15.15 „Ne šventieji“ 
(N-7).

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

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

18.00 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“ 

(1).
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Mergina iš 
Amerikos“ (1).

20.00 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Geri kaimynai“ 
(S).

„VESTUVINĖ SUKNELĖ DVIEM“
Komedija. Vokietija. 2012.
Režisierius F.Frošmajeris.
Vaidina A.Jung, D.Rotas, P.Alerdis.

Policininkės Sinos gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai ji sužino, kad 
vos gimusi buvo pagrobta iš ligoninės ir net turi seserį dvynę! Pastarąją Sina 
suranda Berlyne - sužino, kad sesuo Sofija yra dizainerė ir ruošiasi vestuvėms. 
Nors merginų interesai visiškai skirtingi, jos iškart pajunta seserišką ryšį ir 
susidraugauja. Dizainerė išsiruošia į Suomiją, o Sina slapta lieka jos vietoje.

TV8
21.00

rekomenduoja

„VAGIS POLICININKAS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 1999.
Režisierius L.Meifildas.
Vaidina M.Lorensas, D.Šapelis.

Mailsas Loganas - profesionalus 
vagis. Šį kartą jo grobis - 17 mln. 
dolerių vertės briliantas. Tačiau ka-
lėjimo išvengti nepavyko. Grįžęs po 
trejų metų nelaisvės, toje vietoje, 
kur paslėpė brangenybes, Mailsas 
pamato pastatytą didžiulį pastatą...

„ATPILDAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Vokietija. 
2003.
Režisierius F.G.Grėjus.
Vaidina V.Dizelis, L.Teitas, 
T.Olifantas.

Kovos su narkotikų platinimu sky-
riaus agentas Šonas suima vieną di-
džiausių Meksikos narkotikų kartelio 
vadeivą. Šis likusią gyvenimo dalį tu-
rės praleisti Kalifornijos kalėjime, to-
dėl kalba apie greitą susidorojimą...

„TORAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius K.Brana.
Vaidina K.Hemsvortas, 
E.Hopkinsas, N.Portman.

Norėdamas pamokyti arogantišką 
sūnų Torą, jo tėvas Odinas, fantas-
tinės karalystės Asgardo valdovas, 
išmeta jį Žemėn. Mirtinguoju pavers-
tas Toras prabunda Meksikos žemė-
se, ten jį randa mokslininkė Foster.

LNK
19.30

TV3
21.15

LNK
21.20

 SPORT1
7.00, 12.00, 1.00, 21.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos 35 turo apžvalga. Premjera. 8.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. 1 susitikimas. 2015-
06-05. 10.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
2015-06-02. 12.15 Čempionai LT. „Ateitis“. 
Futbolo ateitis auga čia. 13.00 Rusijos „Premier 
League“. CSKA - „Ural“. 2015-05-04. 15.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
2015-06-04. 17.10 KOK World series. Buši-
do kovos. 19.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos 35 turo apžvalga. Premjera. 20.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. 1 susitikimas. 2015-
06-05. 21.10 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 
susitikimas. 2015-06-05. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Pusfinalis. Numatoma. (Pertraukoje „Sportas“. 
Dienos naujienos.) 24.00 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlendo „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. Kon-
ferencijos finalas. 4 susitikimas. 2015-05-27. 
2.00 Pirmyn į praeitį. LKL Finalas. Kauno „Žal-
giris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 2010/2011 m. 
sezonas. Lemiamos. 4.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-04. 

 VIASAT SPORT BALTIC
6.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Roma. 
8.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juven-
tus“ - „Real“. 10.20 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. „Real“ - „Juventus“. 12.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos finalas. „AC Milan“ 
- „Liverpool“. 14.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Manchester United“ - „Bayern“. 
16.55 „Formulė-1“. Kanados GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 18.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 19.15 Futbolas. „Ju-
ventus“ ir „Barcelona“ spaudos konferencijos 
bei treniruotės. Tiesioginė transliacija. 22.30 
„Formulė-1“. Kanados GP treniruotė 2. 0.10 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Roma. 2.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija 
- Prancūzija. 5.15 „Formulė-1“. Monako GP 
lenktynių apžvalga. 

 EUROSPORT
9.30, 21.00, 1.00 Tenisas. „French Open“. 
13.45, 20.00 Tenisas. „French Open“. Tiesio-
ginė transliacija. 20.30 Sporto žvaigždės. 23.15 
Jojimas su kliūtimis. Nacijų tautė. 0.15 Jojimo 
žurnalas. 0.30 Europos ralio čempionatas. FIA. 
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „S dalelių paslaptys“ 

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

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

gyveno... princesė!“
11.00 Diagnozė. Viltis 

(N-7).
11.30 Nuotykių komedija 

„Asteriksas olimpi-
nėse žaidynėse“.

13.55 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.25 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Nuotykių f. 

„Persis Džeksonas  
ir Olimpo dievai. 
Žaibo vagis“  
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.30 Komedija „Kaip atsi-
kratyti vaikino per 10 
dienų“ (N-7).

23.55 Romantinė komedija 
„Lemtingas atsitikti-
numas“ (N-7).

1.40 Komedija „Draugai 
su vaikais“ (N-14).

6.30 „Pinkis, Elmira 
ir Makaulė“.

6.55 „Mano draugė 
beždžionėlė“.

7.20 „Nickelodeon“ valan-
da. Smalsutė Dora“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (1).

9.00 Startas.
9.30 „Mauglis. Pagrobimas“.
10.00 „Džimis Neutronas. 

Genialus berniukas“.
11.40 Veiksmo f. 

„Paskutinis veiksmo 
filmų herojus“ (N-7).

14.15 Nuotykių f. „Trys 
sekliai ir Skeleto 
salos paslaptis“.

16.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

16.35 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.00 „La troškinys“.
21.10 Nuotykių filmas 

šeimai „Žalioji širšė“ 
(N-7).

23.30 Kriminalinė veiksmo 
drama „Paskutinis iš 
gyvųjų“ (N-14).

1.30 Veiksmo f. „Atpildas“ 
(N-14).

3.30 Programos pabaiga.
3.35 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Emigrantai.
6.55 Gyvenimas.
7.40 „Rojus Lietuvoj“.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Padūkėliai 

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

Krinčinas. I d.
12.00  „Pasaulis gyvūnų 

akimis“. 2 d.
12.50 „Šerloko Holmso 

nuotykiai“ N-7).
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
15.00 Mūsų laisvės metai.
16.00 Žinios.
16.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.40 Stilius.
18.25 LKL čempionatas. 

Finalas. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Benai, plaukiam į 

Nidą 2015“.
23.15 „Kontraktas su neūžau-

ga“ (subtitruota, N-7).
1.00 Auksinė „Žuvėdra“.

 7.40  „Rojus Lietuvoj“ 10.00  „Sofija I. Kartą 
gyveno... princesė!“

ŠeŠtadienis

„LEMTINGAS ATSITIKTINUMAS“
Romantinė komedija. JAV. 2001.
Režisierius P.Čelsomas.
Vaidina Dž.Kjuzakas, K.Bekinseil, B.Moinahan.

Sara ir Džonas atsitiktinai susitinka pirkdami Kalėdų dovanas. Nors abu 
jie turi mylimuosius, staiga įsiplieskia magiška trauka. Deja, kartu jie 
praleidžia tik vieną nuostabų vakarą, o vėliau išsiskiria, ateitį patikėję 
likimui. Likimas nėra itin greitas ir po daugelio metų Tomas jau ruošiasi 
vestuvėms su kita mergina, o Sara spėjusi susižadėti.

rekomenduoja

„ATSITIKTINĖ SANTUOKA“
Romantinė komedija. 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius G.Danas.
Vaidina U.Turman, K.Firtas, 
S.Šepardas.

Niujorko ugniagesys Patrikas Sali-
vanas negalvojo, kad jo tobulas gy-
venimas greitai pradings dūmuose. 
Patriko sužadėtinė Sofija, suabejojusi 
vestuvių būtinumu, kreipėsi į garsią 
meilės ekspertę ir radijo vedėją Emą 
Loid, ir ši patarė palikti sužadėtinį. 
Sugriuvus vedybų planams, Patrikas 
nusprendžia Emai atkeršyti.

„NAKTIES KLAJŪNAI 2“
kRiminalinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius K.Fišeris.
Vaidina R.Lijota, K.Pauelas,
I.Lavi.

Detroito detektyvas Martis Kings-
tonas vadovauja pogrindyje vei-
kiančiai kovos su narkotikais gru-
pei, bet jos nariai vienas po kito 
nužudomi. Norėdamas ištirti žiau-
rias žmogžudystes, Kingstonas 
susivienija su pasipūtusiu jaunu 
detektyvu. Nė vienas iš jų nėra pa-
sirengęs šokiruojančiai korupcijai, 
kurią atskleis jų tyrimas.

„PASKUTINIS Iš GYVŲJŲ“
kRiminalinė veiksmo dRama. 
JAV. 1996.
Režisierius V.Hilas.
Vaidina B.Vilisas, B.Dernas, 
V.Sandersonas.

1930-ieji, JAV. Mažame ir nykiame 
Jerico miestelyje vyksta gaujų ka-
ras. Džonas Smitas - vienišas ko-
votojas. Jis nepriklauso nė vienai 
kovojančiai pusei, nors kariauja 
abiejose. Kiekvienąkart pasirinkimą 
lemia tik siūlomų pinigų suma... 

TV1
22.50

LNK
23.30

 TV8
9.00 Virtuvės istorijos. 9.30 Kultūra +. 10.00 
Menų sala. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ (N-
7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ (N-7). 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „Graikiški bučiniai“ (N-7). 22.55 Ko-
medija „Vestuvinė suknelė dviem“ (N-7). 0.45 
„Inspektorius Morsas“ (N-7). 

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

 PBK
6.00 „EURONEWS“. 6.30, 10.00, 12.00, 15.30, 
17.00 Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akorde-
one! 7.30 „Fiksikai“. 7.50 „Juokingi kamuo-
liukai“. 8.05 Stebuklų laukas. 9.00 Gudrutės ir 
gudručiai. 9.45 Ganytojo žodis. 10.20 „Gazo-
on“. 10.50 „Padriki užrašai“ 11.10 „Skanėstas“. 
11.50 „Fiksikai“. 12.20 Jūrmala. Juoko festiva-
lis. 12.55, 15.50 „Santuoka pagal testamentą“. 
17.20 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.20 „Ša-
manė“. 20.00 Laikas. 20.25 „Tamsūs praeities 
labirintai“. 24.00 Staso Michailovo koncertas 
„Džokeris“. 1.50 Informacinė žinių laida „EURO-
NEWS“. 2.20 „Atostogos savo sąskaita“. 4.25 
Jūrmala. Juoko festivalis. 5.55 Muzika. 

 REN
7.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.15-10.55 Kviestinė vakarienė. 11.55 Pasau-
lio paslaptys su A.Čapman. 12.50 „Galaktikos 
balsas“. 13.45 „Slaptosios teritorijos“. 15.40 
„Didžiosios senųjų metraščių paslaptys“. 18.35 
Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 
21.30 „Narvas“. 

TV6
24.00

 16.35  „Čiauškutė“

TV3
23.55
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena 

(N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Dokumentinis f. 

„Penktoji pavara“ 
(1).

11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos  
etapas Latvijoje. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Jaunavedžiai“ 

(N-7).
15.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (1)  
(N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės 
istorijos (N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina (1).

21.55 Veiksmo trileris 
„Detonatorius“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Kasyklos“ (S).

1.35 „Jaunavedžiai“ 
(N-7).

2.35 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.55 Siurprizas Tėčiui.
9.00 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
L.Adomaitis.(N-7).

12.00 Vestuvių kovos 
(N-7).

13.50 Siurprizas Tėčiui.
13.55 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
14.55 Siurprizas Tėčiui.
15.00 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
16.55 Siurprizas Tėčiui.
17.00 Žinios.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
18.30 „Laukinis pasaulis“.
18.55 Siurprizas Tėčiui.
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 „Merfio dėsnis“ (N-7).
23.50, 3.30 

Trileris  
„Džiunglės“ (S).

1.50 „Merfio dėsnis“ 
(N-7).

4.55 Viskas. Aišku (N-7).

8.05 „Į gamtą“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 „Gražiausiu taku 2015“.
14.50 Šoka R.Krugiškytė 

ir J.Katakinas.
15.00 „Ištesėtas pažadas. 

Vilniaus paslaptys“.
16.00 Draugiškos moterų 

krepšinio rungtynės. 
Lietuva - Kinija. 
Tiesioginė transliacija.

18.00 Žinios.
18.15 Koncertuoja LVSO, 

solistai Z.Levickis 
(smuikas), K.Uinskas 
(fortepijonas), 
S.Rinkevičiūtė (smui-
kas). Dir. F.Mastrangelo.

20.00 Klaipėdos jaunimo tea-
tro spektaklis J.Tertelio 
„Sudie, idiotai!“ (N-7).

21.35 Poeto A.Kalanavičiaus 
70-osioms gimimo 
metinėms. „Brydė“.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Yannas Tiersenas festi va-

lyje „La Route du Rock“.

6.20 „Didingasis 
amžius“ (N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 Goko stiliaus 

paslaptys.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 Nemarus kinas. 

Komedija „Kur  
dingo septintoji 
kuopa?“ (N-7).

22.50 Romantinė 
komedija  
„Atsitiktinė  
santuoka“ (N-14).

0.35 „Atpildas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“ (N-7).
12.00 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“  
(N-7).

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos  
klubas (1).

14.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

16.15 Herojus (1) (N-7).
17.15 Jokių kliūčių! 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Fantastinis trileris 

„Iksmenai. Pirma 
klasė“ (N-7).

21.35 UEFA Čempionų 
lygos finalas. 
„Juventus“ -  
„FC Barcelona“. 
Tiesioginė  
transliacija.

24.00 Kriminalinė drama 
„Nakties klajūnai 2“ 
(N-14).

1.40 Kriminalinė drama 
„Savas žmogus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

11.30 „Piktoji planeta“.
12.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

15.30 „Mergina iš 
Amerikos“ (1).

17.25 „Medis“ 
(N-7).

19.20 „Tėvai už 
borto“ (1).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Tekėk už manęs!“ 
(1).

22.20 Ennio Morricone 
koncertas  
„Peace Notes“.  
2007 m.

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

0.50 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

 18.15  Dir. F.Mastrangelo 16.20  „Tigrų sala“ 14.00  „Jaunavedžiai“  22.20  Ennio Morricone 
  koncertas

 13.00  Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas

 15.00   „Griežčiausi tėvai“

TV PROGRAMAbirželio 6 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 
„Rusiškas įdaras“. 9.25 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Važiuosime, paval-
gysime! 11.55 Buto klausimas. 13.20 Medicinos 
paslaptys. 14.00 Aš lieknėju. 14.55 „Skalikai 5“. 
16.55 „Andropovas. Tarp Džerzinskio ir Don Kicho-
to“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 „Centrinė televizija“ 
su V.Takmenevu. 20.00 „Naujos rusiškos sensaci-
jos“. 21.00 Tu nepatikėsi! 21.30 „Rytoj prasideda 
vakar“. 23.25 „Kriminalinė Rusija“. 0.30 „Broliai 3“. 

 TV PoloNia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signalas“. 
9.50 Reportažas. 10.05 Kultūros laida. 10.35 ABC 
viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 11.10 Kodėl? 
Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenkija ES. 12.00 
„Kancleris“. 13.05 Apie kiaulienos mėsą (7). 13.10, 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 22.35, 4.30 Sveikini-
mų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 Ku-
cinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 Lednica 
2015. 16.30 A.Jantar ir J.Kukulskio dainų koncertas. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Lenkijos dainų festivalis Opolėje 
2010. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.35, 3.30 
Pokalbis su kardinolu K.Nyču. 21.45, 3.45 „1920. 
Karas ir meilė“. 23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 

 TV1000
8.00 „Ieškantys laimės“. 10.00 „Anglų kalbos mo-
kytoja“. 11.30 „Ir čia priėjo Poli“. 13.05 „Ieškantys 
laimės“. 15.05 „Bado žaidynės“. 17.30 „Bado žai-
dynės. Ugnies medžioklė“. 20.00 „Pasiklydę ver-
time“. 21.45 „Džounsų šeimynėlė“. 23.25 „Zulu“.

 DiscoVery 
7.25, 22.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penk-
toji pavara. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05, 
17.15 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Karai dėl ba-
gažo. 12.40 Baseinų meistras. 15.25 Karbonaro 
efektas. 16.20 Mašinų sukilimas. 18.10 Bran-
genybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai padaryta. 
20.00 Kaip pagaminti superautomobilį? 21.00 
Oro uostas. 24.00, 5.20 Stebuklų medžiotojas.

 TraVel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gel-
bėtojai. 10.00 Oro uostas 24/7. 11.00 Gelbėtojai. 
12.00, 22.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00 Nepa-
prasti namai ant vandens. 15.30 Nepaprasti užmies-
čio namai. 16.00 Statyba Aliaskoje. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 19.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 20.00 
Rumunija: kulinariniai nuotykiai. 21.00 Stebimas 
kurortas. 23.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 
Dinozaurų kautynės. 12.50, 17.25 Mutantų planeta. 
13.45, 18.20 Gyvenimas laisvėje. 14.40, 19.15 
Afrikos tankmėje. 15.35, 1.40, 5.02 Savanos kara-
lienės. 16.30 Drambliai. 20.10 Nasrai: apokalipsė. 
22.00 Žydrosios Bahamos. 23.50 Kraugerės katės-
zombiai. 0.45, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 2.35, 
5.49 Zoltanas - gaujos vadas. 6.36 Liūno broliai. 

 sPorT1
6.00 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
„Sportas“. 9.10 Rusijos „Premier league“. 
„Dinamo“ - „Krasnodar“. 2015-05-30. 11.00 
Rusijos „Premier League“. 30 turo apžvalga. 
11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pus-
finalis. 2015-06-04. 13.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-05. 15.15 
NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 susitikimas. 
2015-06-05. 17.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Premjera. 20.00 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. 
Lenkija. 22.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. Numatoma. 
24.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 susitiki-
mas. 2015-06-05. 2.15 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. 4.15 
KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
 6.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -
„Chelsea“. 9.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Manchester United“ - „Bayern“. 
11.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„AC Milan“ - „Liverpool“. 14.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. „Real“ - „Atletico“. 
16.55 „Formulė-1“. Kanados GP treniruotė 3. 
Tiesioginė transliacija. 18.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 18.30 Boksas. Flo-
ydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 19.55 
„Formulė-1“. Kanados GP kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 21.15 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. Tiesioginis jungimas prieš mačą. 
Tiesioginė transliacija. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. „Juventus“ - „Bar-
celona“. Tiesioginė transliacija. 0.10 Boksas. 
Mateuszas Masternakas - Johnny Mulleris. Tie-
sioginė transliacija. 2.00 Motosportas. Nascar 
400 mylių lenktynių apžvalga.

 eurosPorT
9.30, 10.30, 15.00, 20.30, 1.00 Tenisas. „French 
Open“. 10.00 Sporto žvaigždės. 13.30 Auto-
mobilių sportas. FIA pasaulio čempionatas. 
15.45, 20.00 Tenisas. „French Open“. Tiesioginė 
transliacija. 22.45, 0.25 Jojimo apžvalga. 22.50 
Jojimas su kliūtimis. 0.15 Jojimo žurnalas.
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena 

(N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Dokumentinis f. 

„Penktoji pavara“ 
(1).

11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos  
etapas Latvijoje. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Jaunavedžiai“ 

(N-7).
15.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (1)  
(N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės 
istorijos (N-7).

19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina (1).

21.55 Veiksmo trileris 
„Detonatorius“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Kasyklos“ (S).

1.35 „Jaunavedžiai“ 
(N-7).

2.35 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.55 Siurprizas Tėčiui.
9.00 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
L.Adomaitis.(N-7).

12.00 Vestuvių kovos 
(N-7).

13.50 Siurprizas Tėčiui.
13.55 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
14.55 Siurprizas Tėčiui.
15.00 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
16.55 Siurprizas Tėčiui.
17.00 Žinios.
17.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
18.30 „Laukinis pasaulis“.
18.55 Siurprizas Tėčiui.
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 „Merfio dėsnis“ (N-7).
23.50, 3.30 

Trileris  
„Džiunglės“ (S).

1.50 „Merfio dėsnis“ 
(N-7).

4.55 Viskas. Aišku (N-7).

8.05 „Į gamtą“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Pasimatuok profesiją.
11.15 Geofaktorius.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 „Gražiausiu taku 2015“.
14.50 Šoka R.Krugiškytė 

ir J.Katakinas.
15.00 „Ištesėtas pažadas. 

Vilniaus paslaptys“.
16.00 Draugiškos moterų 

krepšinio rungtynės. 
Lietuva - Kinija. 
Tiesioginė transliacija.

18.00 Žinios.
18.15 Koncertuoja LVSO, 

solistai Z.Levickis 
(smuikas), K.Uinskas 
(fortepijonas), 
S.Rinkevičiūtė (smui-
kas). Dir. F.Mastrangelo.

20.00 Klaipėdos jaunimo tea-
tro spektaklis J.Tertelio 
„Sudie, idiotai!“ (N-7).

21.35 Poeto A.Kalanavičiaus 
70-osioms gimimo 
metinėms. „Brydė“.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Yannas Tiersenas festi va-

lyje „La Route du Rock“.

6.20 „Didingasis 
amžius“ (N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 Goko stiliaus 

paslaptys.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 Nemarus kinas. 

Komedija „Kur  
dingo septintoji 
kuopa?“ (N-7).

22.50 Romantinė 
komedija  
„Atsitiktinė  
santuoka“ (N-14).

0.35 „Atpildas“ 
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“ (N-7).
12.00 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“  
(N-7).

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos  
klubas (1).

14.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

16.15 Herojus (1) (N-7).
17.15 Jokių kliūčių! 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Fantastinis trileris 

„Iksmenai. Pirma 
klasė“ (N-7).

21.35 UEFA Čempionų 
lygos finalas. 
„Juventus“ -  
„FC Barcelona“. 
Tiesioginė  
transliacija.

24.00 Kriminalinė drama 
„Nakties klajūnai 2“ 
(N-14).

1.40 Kriminalinė drama 
„Savas žmogus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

11.30 „Piktoji planeta“.
12.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

15.30 „Mergina iš 
Amerikos“ (1).

17.25 „Medis“ 
(N-7).

19.20 „Tėvai už 
borto“ (1).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Tekėk už manęs!“ 
(1).

22.20 Ennio Morricone 
koncertas  
„Peace Notes“.  
2007 m.

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

0.50 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

 18.15  Dir. F.Mastrangelo 16.20  „Tigrų sala“ 14.00  „Jaunavedžiai“  22.20  Ennio Morricone 
  koncertas

 13.00  Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas

 15.00   „Griežčiausi tėvai“

TV PROGRAMAbirželio 6 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 
„Rusiškas įdaras“. 9.25 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Važiuosime, paval-
gysime! 11.55 Buto klausimas. 13.20 Medicinos 
paslaptys. 14.00 Aš lieknėju. 14.55 „Skalikai 5“. 
16.55 „Andropovas. Tarp Džerzinskio ir Don Kicho-
to“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 „Centrinė televizija“ 
su V.Takmenevu. 20.00 „Naujos rusiškos sensaci-
jos“. 21.00 Tu nepatikėsi! 21.30 „Rytoj prasideda 
vakar“. 23.25 „Kriminalinė Rusija“. 0.30 „Broliai 3“. 

 TV PoloNia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signalas“. 
9.50 Reportažas. 10.05 Kultūros laida. 10.35 ABC 
viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 11.10 Kodėl? 
Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenkija ES. 12.00 
„Kancleris“. 13.05 Apie kiaulienos mėsą (7). 13.10, 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 22.35, 4.30 Sveikini-
mų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 Ku-
cinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 Lednica 
2015. 16.30 A.Jantar ir J.Kukulskio dainų koncertas. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Lenkijos dainų festivalis Opolėje 
2010. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.35, 3.30 
Pokalbis su kardinolu K.Nyču. 21.45, 3.45 „1920. 
Karas ir meilė“. 23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 

 TV1000
8.00 „Ieškantys laimės“. 10.00 „Anglų kalbos mo-
kytoja“. 11.30 „Ir čia priėjo Poli“. 13.05 „Ieškantys 
laimės“. 15.05 „Bado žaidynės“. 17.30 „Bado žai-
dynės. Ugnies medžioklė“. 20.00 „Pasiklydę ver-
time“. 21.45 „Džounsų šeimynėlė“. 23.25 „Zulu“.

 DiscoVery 
7.25, 22.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penk-
toji pavara. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05, 
17.15 Relikvijų medžiotojai. 11.50 Karai dėl ba-
gažo. 12.40 Baseinų meistras. 15.25 Karbonaro 
efektas. 16.20 Mašinų sukilimas. 18.10 Bran-
genybės iš podėlio. 19.05 Kaip tai padaryta. 
20.00 Kaip pagaminti superautomobilį? 21.00 
Oro uostas. 24.00, 5.20 Stebuklų medžiotojas.

 TraVel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gel-
bėtojai. 10.00 Oro uostas 24/7. 11.00 Gelbėtojai. 
12.00, 22.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00 Nepa-
prasti namai ant vandens. 15.30 Nepaprasti užmies-
čio namai. 16.00 Statyba Aliaskoje. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 19.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 20.00 
Rumunija: kulinariniai nuotykiai. 21.00 Stebimas 
kurortas. 23.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 
Dinozaurų kautynės. 12.50, 17.25 Mutantų planeta. 
13.45, 18.20 Gyvenimas laisvėje. 14.40, 19.15 
Afrikos tankmėje. 15.35, 1.40, 5.02 Savanos kara-
lienės. 16.30 Drambliai. 20.10 Nasrai: apokalipsė. 
22.00 Žydrosios Bahamos. 23.50 Kraugerės katės-
zombiai. 0.45, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 2.35, 
5.49 Zoltanas - gaujos vadas. 6.36 Liūno broliai. 

 sPorT1
6.00 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
„Sportas“. 9.10 Rusijos „Premier league“. 
„Dinamo“ - „Krasnodar“. 2015-05-30. 11.00 
Rusijos „Premier League“. 30 turo apžvalga. 
11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pus-
finalis. 2015-06-04. 13.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-05. 15.15 
NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 susitikimas. 
2015-06-05. 17.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Premjera. 20.00 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. 
Lenkija. 22.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. Numatoma. 
24.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 susitiki-
mas. 2015-06-05. 2.15 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. 4.15 
KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPorT BalTic
 6.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -
„Chelsea“. 9.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Manchester United“ - „Bayern“. 
11.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„AC Milan“ - „Liverpool“. 14.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. „Real“ - „Atletico“. 
16.55 „Formulė-1“. Kanados GP treniruotė 3. 
Tiesioginė transliacija. 18.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 18.30 Boksas. Flo-
ydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 19.55 
„Formulė-1“. Kanados GP kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 21.15 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. Tiesioginis jungimas prieš mačą. 
Tiesioginė transliacija. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos finalas. „Juventus“ - „Bar-
celona“. Tiesioginė transliacija. 0.10 Boksas. 
Mateuszas Masternakas - Johnny Mulleris. Tie-
sioginė transliacija. 2.00 Motosportas. Nascar 
400 mylių lenktynių apžvalga.

 eurosPorT
9.30, 10.30, 15.00, 20.30, 1.00 Tenisas. „French 
Open“. 10.00 Sporto žvaigždės. 13.30 Auto-
mobilių sportas. FIA pasaulio čempionatas. 
15.45, 20.00 Tenisas. „French Open“. Tiesioginė 
transliacija. 22.45, 0.25 Jojimo apžvalga. 22.50 
Jojimas su kliūtimis. 0.15 Jojimo žurnalas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 14.00  Sveikinimų 
   koncertas

 12.15  Ilja Laursas 14.20  „Kita svajonių 
  komanda“.

 19.00   Teleloto 9.30  Nepaprasti daiktai

 TV8
8.00 Kultūra +. 8.30 Svajonių ūkis. 9.30 Svajo-
nių sodai. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mamyčių klubas. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ (N-
7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
J.Statkevičiaus maudymosi drabužių kolekcijos 
pristatymas. 22.30 Menų sala. 23.00 Romantinė 
komedija „Graikiški bučiniai“ (N-7). 1.00 „Ins-
pektorius Morsas“ (N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC 
televitrina. 6.50 Valanda su Rūta. 7.55 Mes 
pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dvi-
račio šou. 11.55 Statyk! 12.25 Ne vienas kelyje. 
12.55 Tauro ragas (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Yra kaip yra (N-7). 18.00 24 valandos 
(N-7). 20.20 Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 
„Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 22.00 „Pa-
tobulinti automobiliai“. 23.00 Valanda su Rūta. 
0.10 Nuo... Iki. 0.50 Šefas rekomenduoja. 1.25 
Arčiau mūsų. 1.55 Padėkime augti. 

 PBK
6.20 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.50 Naujienos. 7.15 Tarnauju Tėvynei! 7.45 
Geriausios atostogos su PBK! „Fiksikai“. 7.50 
Geriausios atostogos su PBK! „Juokingi ka-
muoliukai. Pin-kodas“. 8.05 „Eduardas Chilis. 
Apkabinant dangų...“ 9.00 Sveikata. 10.00, 
12.00 Naujienos (su subtitrais). 10.20 Geriau-
sios atostogos su PBK! „Gazoon“. 10.35 Kol 
visi namie. 11.25 Fazenda. 12.20 Šok! 15.00 
„Santuoka pagal testamentą“. 16.50 „Parkas“. 
Naujoji vasaros televizija. 18.50 „Vienas prie 
vieno“. 20.00 Laikas. 21.35 „Vienas prie vieno“. 
Tęsinys. 23.25 Kas? Kur? Kada? 0.30 Informa-
cinė žinių laida „EURONEWS“. 1.00 „Likimo 
ironija, arba Po pirties“. 4.05 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 5.30 Muzika. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.10 Švarus darbas. 8.05 Žiūrėti visiems! 9.00 
Jūrmala. Juoko festivalis. 11.00-18.05 „Ko-
votojas“. 21.50 „Didžiosios senųjų metraščių 
paslaptys“. 0.30 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų pa-
pročiai. 8.55 Būna gi taip! 9.30 „Ekskliuzyvas“. 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklas. 
11.55 Sodininkų atsakas. 13.25 Valgome namie! 
14.00 „Velnio išbarimas“. 14.55 „Skalikai 5“. 
16.55 „Geležinis Stalino žydas“. 18.00 „Ypatingas 
įvykis“. 20.00 „Norkino sąrašas“. 21.15 „Naci-
onalinis saugumas 2“. 1.05 Muzikinis ringas. 
„Viačeslavas Dobryninas - Arkadijus Ukupnikas“.

 TV PolonIa
7.00 Kabaretų scena. 7.45 Kas skamba mūsų 
sieloje. Fiesta. 8.50 Gyvenimo menas. 9.20 Lenkai 
čia ir ten. 9.50 Klajūno užrašai. 10.00, 18.25, 
1.45 Galvosūkis. 10.05 Petersburski Music Show. 
10.40 Grūdas. 11.10 „Janas Širdis“. 12.15, 22.40, 
4.30 Sveikinimų koncertas. 12.35 Mano šuo ir 
kiti gyvūnai. 13.00 Šv.Mišių transliacija. 14.55 
Prie Tatrų. 15.20 V.Mlynarskio dainų koncertas 
„Absoliučiai“. 16.20 Okrasa laužo taisykles. 16.50 
Sveikatos ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos 
lobiai. 17.25 „Miško pakraštyje“. 17.55 Made 
in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.45 Padėkos diena „Arka Noego“ 
vaikams. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 
3.40 „Ranča“. 23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 24.00 
„Janas Širdis“. 1.05 Petersburski Music Show. 

 TV1000
8.40 „Pagauk ir paleisk“. 10.40 „Auksinis kompa-
sas“. 12.40 „Kvartetas“. 14.20 „Pasiklydę vertime“. 
16.10 „Pagauk ir paleisk“. 18.05 „Populiari mergi-
na“. 20.00 „Pašėlę pirmieji metai“. 21.50 „Apgaulės 
meistrai“. 24.00 „Gėlėti sapnai“. 2.30 „Valentinas“.

 DIscoVERy 
8.15, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Didelės statybos. 10.55 Kas buvo toliau? 
11.50 Karbonaro efektas. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai. 13.35 Relikvijų medžiotojai. 14.30 Nekilno-
jamojo turto agentai. 15.25 Iš meilės mašinoms. 
16.20 Apgavikai. 17.15 Namai medžiuose. 18.10, 
6.10 Akvariumų verslas. 19.05 Svarbiausia - lėktu-
vai. 20.00 Sunkiausi pasaulyje darbai. 21.00, 2.50 
Išgyventi kartu. 22.00, 3.40 Išgyventi su žvaigžde. 

 TRaVEl
8.00 1812 metų karo pėdsakais. 9.00, 19.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 
11.00 Gelbėtojai. 12.00 Nepaprasti namai ant van-
dens. 13.00 Nepaprasti užmiesčio namai. 13.30 
Naujo būsto paieška. 15.00 Geriausios kelionės 
motociklu. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Statyba Aliaskoje. 20.00 Pamesto bagažo aukcio-
nai. 21.00 Pavojingos žemės. 22.00 Pilių paslaptys. 

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ 

(N-7).
7.20 „S dalelių paslaptys“ 

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

Amerikos namų 
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 „Paršelio filmas“.
12.00 Nuotykių f. 

„Napoleonas“.
13.40 Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.25 Ekstrasensai 

detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai. 

Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Komedija 
„Operacija Y ir kiti 
Šuriko nuotykiai“ 
(N-7).

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

0.10 Veiksmo drama 
„Kietas riešutėlis“ 
(N-14).

2.40 Romantinė komedija 
„Neatrastasis“  
(N-7).

6.30 „Mano draugė 
beždžionėlė“.

7.20 „Nickelodeon“ valan-
da. Smalsutė Dora“.

7.45 „Denis Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Padaužos 
kelyje“.

12.05 Nuotykių filmas šei-
mai „Šuo vampyras“.

13.55 „Nuogas ginklas 33 
1/3. Paskutinis įžei-
dimas“ (N-7).

15.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

16.30 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios.
19.00 Teleloto.
20.10 Nuotykių komedija 

„Laukiniai šernai“ 
(N-7).

22.15 Komedija „Statyk 
už mėgstamiausią“ 
(N-14).

0.05 Veiksmo kome-
dija „Rikis Bobis. 
Greičiausio kvailio 
legenda“ (N-7).

2.10 Nuotykių filmas 
„Žalioji širšė“ (N-7).

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

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

marsupilamiai“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Užkeiktas princas“.
11.15, 12.05, 13.05, 14.10, 15.50 

Olimpinė diena. Tiesio gi-
nė transliacija iš Kauno.

11.25 „Lietuva - Europos 
nugalėtoja“.

12.15 „Mūsų širdys - Londone“.
13.15 „Arminas Narbekovas. 

Futbolo fenomenas“.
14.20 „Kita svajonių komanda“.
16.00 Žinios.
16.15 LKL čempionatas. Ute nos

„Juventus“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija iš Utenos.

18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Gyvenimas.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Drama „Nuodėmės 

užkalbėjimas“ (N-14).
23.35 Žagarės vyšnių festi-

valis 2014.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X. Drakula. 
Tikroji vampyro isto-
rija“ (N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė 

Geografija. Žuvys 
monstrai“ (N-7).

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

14.00 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

17.00 „Laukinis“ (N-7).
18.00 Mistinės istorijos 

(N-7).
19.00 Inga Lindstrom. 

Romantinė drama 
„Keturios įsimylėju-
sios moterys“ (N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

23.10 Veiksmo trileris 
„Sunkūs pinigai“ 
(N-14).

1.05 „Mano mylimiausia 
ragana“ (1) (N-7).

2.05 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

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

nuotykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
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12.45 Siurprizas Tėčiui.
12.50 „Klounas“ (N-7).
13.50 Siurprizas Tėčiui.
12.55 „Klounas“ (N-7).
14.55 Siurprizas Tėčiui.
15.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
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19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios.
21.30, 1.40, 5.55 24/7.
22.30 „Daktaras Monro“ 

(N-14).
23.30, 3.10 
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2.25 „Daktaras Monro“ 
(N-14).
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9.30 Benediktinų kelias 

Lietuvoje.
10.00 Šventadienio mintys.
10.30 Mūsų miesteliai. 

Juodupė. 2 d.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Pasaulio vyrų regbio 

septynetų taurės 
geriausios rungtynės.

12.15 LRT Kultūros akade-
mija. Ilja Laursas. 

13.00 Mokslo ekspresas.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 S.Prokofjevo baletas 

„Romeo ir Džiuljeta“. 
16.00 Literatūros almanacho 

„Varpai-2015“ ir Leono 
Peleckio-Kaktavičiaus 
biografinės monogra-
fijos „Vytauto Osvaldo 
Virkau meno vizija“ 
sutiktuvės.

17.15 Jūsų studija. Antanas 
Kalanavičius. 1993 m.

17.30 Septynios Kauno dienos.
18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Skiriama tėčiui.
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
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22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
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 19.00  Žinios
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„STATYK UŽ MĖGSTAMIAUSIĄ“
Komedija. Didžioji Britanija, JAV. 2012.
Režisierius S.Frersas.
Vaidina B.Vilisas, R.Hol, K.Zeta-Džouns.

Kai naivuolė Bet atvyksta į nuodėmingąjį Las Vegasą, gero tikėtis nerei-
kia. Ji įsidarbina pas profesionalų sporto lošėją Dinką, kuriam neva turi 
atnešti sėkmę. Dinkas - tikras aferų, išnaudojimo ir beprotiškų kvailysčių 
asas, todėl kai netrukus mergina prisiverda košės, tik jis ir begali padėti. 
Bet ar šįkart sėkmė nuo jų nenusisuks?

„PASKUTINIS LEGIONAS“
NuotyKių filmas. Jungtinė Kara-
lystė, Italija, Prancūzija. 2007.
Režisierius D.Lefleris.
Vaidina K.Fertas, B.Kingslis, A.Raj.

Romos imperatoriumi tampa dvyli-
kametis Augustas, ir jis šalį valdo vos 
vieną dieną. Pagrobtą imperatorių 
barbarai įkalina Kaprio saloje. Augus-
tui pavyksta pabėgti. Prasideda sunki 
ir rizikinga kelionė Britanijos link...

„RIKIS BOBIS. GREIČIAUSIO 
KVAILIO LEGENDA“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2006.
Režisierius A.Makėjus.
Vaidina V.Ferelas, 
M.K.Dankanas, G.Koulas.

Rikis Bobis ir Kalas Nautonas - ge-
riausi draugai, kurie nuo pat mažens 
pamėgo automobilius ir pradėjo da-
lyvauti lenktynėse. Dabar jie užima 
dvi pirmaujančias pozicijas, bet finišo 
liniją visuomet pirmasis kerta Rikis...

„OPERACIJA Y IR KITI 
ŠURIKO NUOTYKIAI“
Komedija. TSRS. 1965.
Režisierius L.Gaidajus.
Vaidina A.Demjanenka, 
N.Selezniova, J.Nikulinas,
G.Vicinas.

Trys kino novelės apie nemirtingąjį 
naivuolį, geraširdį studentą Šuriką. 
Viena jų pasakoja apie studentiš-
ką meilę.

birželio 7 d.

 19.00  „Komisaras 
  Manara“

 16.15  Herojus 22.50  „Baimės sala“

 ANIMAL PLANET
7.00 Liūno broliai. 7.25 Namai medžiuose. 11.55 
Dinozaurų era. 12.50, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 
13.45 Dideli ir pavojingi. 14.40 Nežinomos salos. 
15.35 Kitokia Kinija. 16.30 Nakties priedangoje. 
17.25, 1.40, 5.02 Drambliai. 18.20 Mutantų planeta. 
19.15 Laukinė Iberija. 20.10 25 geriausi „Ryklių 
mėnesio“ epizodai. 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 
22.55 Dinozaurų era. 23.50 Gyvačių gelbėtojas. 0.45 
Pavojingiausios gyvatės. 4.15 Aligatorių tramdytojai.

 SPORT1
7.30 Rusijos „Premier League“. CSKA - „Rubin“. 
2015-05-25. 9.30 Pirmyn į praeitį. LKL Fina-
las. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
2010/2011 m. sezonas. Lemiamos. 11.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-06. 
13.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Pusfinalis. Numatoma. 15.20 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 16.30 KOK World series. 
Bušido kovos 20.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 
susitikimas. 2015-06-05. 22.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-07. 0.05 NBA 
krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“ - Majamio 
„Heat“. 2013/2014 m. sezonas. Finalas. Lemiamos. 
2.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 3.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Finalas. 
2 susitikimas. 5.30 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenk-
tynės. 10.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 12.15 Boksas. 
Mateuszas Masternakas - Johnny Mulleris. 
14.00 Motosportas. Indycar series lenktynės. 
17.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Bir-
mingemas. Tiesioginė transliacija. 19.00 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 19.30 
„Formulė-1“. Kanados GP kvalifikacija. 20.50 
„Formulė-1“. Kanados GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 23.10 Kalnų dviračiai. Pasaulio 
taurės varžybos. 1.10 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. 

 EUROSPORT
9.30, 21.45 Tenisas. „French Open“. 11.30, 
22.15 Sporto žvaigždės. 12.00 Automobilių 
sportas. FIA pasaulio čempionatas. 14.00, 
19.45 Dviračių sportas. „Criterium du Dauphi-
ne“. 15.55 Tenisas. „French Open“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Sporto linksmybės. 19.15 
Supersportas. 20.15 Dviračių sportas. Valandos 
važiavimas. 22.45 Pasaulio moterų futbolo čem-
pionatas. 1.00 Motosporto apžvalga. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

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

nuotaką?
19.50 „Nematomas 

žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Saulė ir audra“ 
(N-7).

22.50 Siaubo trileris 
„Baimės sala“ 
(N-14).

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

12.00 Adrenalinas 
(N-7).

12.30 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.

14.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Iš peties (N-7).
16.15 Herojus (N-7).
17.15 Jokių kliūčių! (N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Nuotykių f. 

„Paskutinis legionas“ 
(N-7).

21.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Kanados 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.10 „Vikingai“ (N-14).
0.10 Veiksmo drama 

„Dingęs be žinios“ 
(N-14).

1.05 „Džo“ (N-14).
2.00 „Pelikanas 1“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Pavojingoji Afrika“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

13.30 „Tėvai už borto“ (1).
14.10 „Tekėk už manęs!“ 

(1).
15.55 „Meilė yra viskas, 

ko reikia“ (N-7).
18.00 „Aristokratai“ (1) 

(N-7).
19.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
20.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Kolumbo žiedas“ 
(N-14).

22.35 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.05 „Meilės pabaiga“ 
(N-7).

LNK
22.15

rekomenduoja

TV6
19.00

TV3
19.30

LNK
0.05



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

„STATYK UŽ MĖGSTAMIAUSIĄ“
Komedija. Didžioji Britanija, JAV. 2012.
Režisierius S.Frersas.
Vaidina B.Vilisas, R.Hol, K.Zeta-Džouns.

Kai naivuolė Bet atvyksta į nuodėmingąjį Las Vegasą, gero tikėtis nerei-
kia. Ji įsidarbina pas profesionalų sporto lošėją Dinką, kuriam neva turi 
atnešti sėkmę. Dinkas - tikras aferų, išnaudojimo ir beprotiškų kvailysčių 
asas, todėl kai netrukus mergina prisiverda košės, tik jis ir begali padėti. 
Bet ar šįkart sėkmė nuo jų nenusisuks?

„PASKUTINIS LEGIONAS“
NuotyKių filmas. Jungtinė Kara-
lystė, Italija, Prancūzija. 2007.
Režisierius D.Lefleris.
Vaidina K.Fertas, B.Kingslis, A.Raj.

Romos imperatoriumi tampa dvyli-
kametis Augustas, ir jis šalį valdo vos 
vieną dieną. Pagrobtą imperatorių 
barbarai įkalina Kaprio saloje. Augus-
tui pavyksta pabėgti. Prasideda sunki 
ir rizikinga kelionė Britanijos link...

„RIKIS BOBIS. GREIČIAUSIO 
KVAILIO LEGENDA“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2006.
Režisierius A.Makėjus.
Vaidina V.Ferelas, 
M.K.Dankanas, G.Koulas.

Rikis Bobis ir Kalas Nautonas - ge-
riausi draugai, kurie nuo pat mažens 
pamėgo automobilius ir pradėjo da-
lyvauti lenktynėse. Dabar jie užima 
dvi pirmaujančias pozicijas, bet finišo 
liniją visuomet pirmasis kerta Rikis...

„OPERACIJA Y IR KITI 
ŠURIKO NUOTYKIAI“
Komedija. TSRS. 1965.
Režisierius L.Gaidajus.
Vaidina A.Demjanenka, 
N.Selezniova, J.Nikulinas,
G.Vicinas.

Trys kino novelės apie nemirtingąjį 
naivuolį, geraširdį studentą Šuriką. 
Viena jų pasakoja apie studentiš-
ką meilę.

birželio 7 d.

 19.00  „Komisaras 
  Manara“

 16.15  Herojus 22.50  „Baimės sala“

 ANIMAL PLANET
7.00 Liūno broliai. 7.25 Namai medžiuose. 11.55 
Dinozaurų era. 12.50, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 
13.45 Dideli ir pavojingi. 14.40 Nežinomos salos. 
15.35 Kitokia Kinija. 16.30 Nakties priedangoje. 
17.25, 1.40, 5.02 Drambliai. 18.20 Mutantų planeta. 
19.15 Laukinė Iberija. 20.10 25 geriausi „Ryklių 
mėnesio“ epizodai. 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 
22.55 Dinozaurų era. 23.50 Gyvačių gelbėtojas. 0.45 
Pavojingiausios gyvatės. 4.15 Aligatorių tramdytojai.

 SPORT1
7.30 Rusijos „Premier League“. CSKA - „Rubin“. 
2015-05-25. 9.30 Pirmyn į praeitį. LKL Fina-
las. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
2010/2011 m. sezonas. Lemiamos. 11.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-06. 
13.30 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Pusfinalis. Numatoma. 15.20 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 16.30 KOK World series. 
Bušido kovos 20.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 1 
susitikimas. 2015-06-05. 22.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-07. 0.05 NBA 
krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“ - Majamio 
„Heat“. 2013/2014 m. sezonas. Finalas. Lemiamos. 
2.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 3.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Finalas. 
2 susitikimas. 5.30 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenk-
tynės. 10.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 12.15 Boksas. 
Mateuszas Masternakas - Johnny Mulleris. 
14.00 Motosportas. Indycar series lenktynės. 
17.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Bir-
mingemas. Tiesioginė transliacija. 19.00 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 19.30 
„Formulė-1“. Kanados GP kvalifikacija. 20.50 
„Formulė-1“. Kanados GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 23.10 Kalnų dviračiai. Pasaulio 
taurės varžybos. 1.10 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. 

 EUROSPORT
9.30, 21.45 Tenisas. „French Open“. 11.30, 
22.15 Sporto žvaigždės. 12.00 Automobilių 
sportas. FIA pasaulio čempionatas. 14.00, 
19.45 Dviračių sportas. „Criterium du Dauphi-
ne“. 15.55 Tenisas. „French Open“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Sporto linksmybės. 19.15 
Supersportas. 20.15 Dviračių sportas. Valandos 
važiavimas. 22.45 Pasaulio moterų futbolo čem-
pionatas. 1.00 Motosporto apžvalga. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

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

nuotaką?
19.50 „Nematomas 

žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Saulė ir audra“ 
(N-7).

22.50 Siaubo trileris 
„Baimės sala“ 
(N-14).

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

12.00 Adrenalinas 
(N-7).

12.30 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.

14.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Iš peties (N-7).
16.15 Herojus (N-7).
17.15 Jokių kliūčių! (N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Nuotykių f. 

„Paskutinis legionas“ 
(N-7).

21.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Kanados 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.10 „Vikingai“ (N-14).
0.10 Veiksmo drama 

„Dingęs be žinios“ 
(N-14).

1.05 „Džo“ (N-14).
2.00 „Pelikanas 1“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Pavojingoji Afrika“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

13.30 „Tėvai už borto“ (1).
14.10 „Tekėk už manęs!“ 

(1).
15.55 „Meilė yra viskas, 

ko reikia“ (N-7).
18.00 „Aristokratai“ (1) 

(N-7).
19.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
20.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Kolumbo žiedas“ 
(N-14).

22.35 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.05 „Meilės pabaiga“ 
(N-7).

LNK
22.15

rekomenduoja

TV6
19.00

TV3
19.30

LNK
0.05
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

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

detektyvai (N-7).
11.00 Komedija „Operacija 

Y ir kiti Šuriko  
nuotykiai“ (N-7).

12.55 „Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

(N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

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

laimė“ (N-7).
20.00 Pamilk pabaisą (N-7).
21.00 „Tobula kopija“ 

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

„Meilės priesaika“ 
(N-7).

0.40 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-14).

2.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

3.15 „Las Vegasas“ 
(N-14).

4.05 Nepaprasti daiktai.

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“ (1).
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

8.50 Veiksmo f. 
„Paskutinis veiksmo 
filmų herojus“  
(N-7).

11.20 „La troškinys“.
13.30 „Ančiukai 

Duoniukai“.
13.55 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Palikimas“.
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Nuomininkės“. 
21.30 Žinios.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Septyni“ (N-14).
0.40 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.35 TV serialas 

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

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

3.25 Programos pabaiga.
3.30 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Pasaulis gyvūnų 

akimis“. 2 d. 
12.00 Mūsų laisvės metai. 

2007 m.
13.00 Pasaulio panorama.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 „Apokalipsė. Hitleris“
0.25 Tikri vyrai.
1.10 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
2.00 Laba diena, Lietuva.
4.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 10.05  „Senis“ 19.30  „Moterų laimė“  16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

Pirmadienis

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

Reimondas Redingtonas, vienas ieškomiausių FTB nusikaltėlių, ateina į 
FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti išvien. Jis tvirtina, kad kalbės tik su Eliza-
bet Kin, naujoke FTB analitike. Redingtonas FTB pateikia juodąjį sąrašą - 
sąrašą garsių teroristų ir nusikaltėlių, apie kuriuos pasaulis nė nenutuo-
kia. Redingtono padedami, jie ima darbuotis išvien ir trumpinti sąrašą.

rekomenduoja

BTV
0.10

„SEPTYNI“
Kriminalinis Trileris. JAV. 1995.
Režisierius D.Finčeris.
Vaidina B.Pitas, M.Frimanas, 
G.Peltrou.

Du žmogžudysčių skyriaus detek-
tyvai desperatiškai medžioja pa-
slaptingą maniaką, žudantį savo 
aukas pagal septynias didžiąsias 
nuodėmes. Tyrimas abiem poli-
cininkams tampa tikra kelione į 
pragarą. Vienintelis būdas sugauti 
žudiką - perprasti jo mąstymą ir 
sugebėti atspėti maniako pasi-
rinktą auką.

„PRISIKĖLĘS IŠ PRAGARO 7. 
PRISIKĖLIMAS“
siaubo filmas. JAV. 2005.
Režisierius R.Bota.
Vaidina K.Vurer, P.Ryzas, S.Kuncas.

Londono žurnalistė Eimė Klein gau-
na keistą ir šiurpią užduotį. Redak-
torius Čarlis parodo jai vaizdajuostę, 
kurioje užfiksuotos mistinės Rumu-
nijos požemiuose susibūrusios gru-
puotės apeigos. Įraše matosi žmo-
gaus nužudymas ir prisikėlimas. 
Sunkių temų nevengianti žurnalistė 
skuba į Bukareštą. Ji sužinos kur kas 
daugiau, nei reikia straipsniui...

 „MEILĖS PRIESAIKA“
romanTinė drama. JAV, Australija, 
Prancūzija. 2012.
Režisierius M.Saksis.
Vaidina R.Makadams, Č.Tatumas, 
S.Nilas.

Jauni sutuoktiniai Leo su Peidže 
atrodo beveik tobula pora, tačiau 
Peidžė patenka į avariją ir prabudusi 
iš komos nesupranta, koks vyras sėdi 
prie jos lovos. Ar gali būti kas nors 
skaudžiau, kai tavo mylimoji neprisi-
mena nė dienos iš jūsų santuokos?

LNK
22.10

TV6
23.00

TV3
22.30

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 „Nanomeilė“. 
10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 
11.10 J.Statkevičiaus kolekcijos pristatymas. 12.40, 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 
„Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 
17.00, 23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.45 „Kerštas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Meilės šešėliai“.

 INfO TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. 6.30 Tauro 
ragas. 7.00 Apie žūklę. 7.30, 15.55 Statyk! 8.00, 
10.00 Autopilotas. 8.30, 15.25 Ne vienas kelyje. 9.00 
Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.30 Pasaulis X. 11.20 24 
valandos. 12.30 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime 
augti. 14.10 Yra kaip yra. 16.20 KK2. 17.00, 22.00 
Info diena. 21.00 Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.05, 24.00 „EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 Šiandien vaka-
re. 13.30 Stebuklų laukas. 14.30, 15.20 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 3.05 Mados nuosprendis. 17.00, 
0.35 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40, 23.20 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Mama - detektyvė“. 0.50 Pozneris.

 REN
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.55 
Kviestinė vakarienė. 8.45 „Priklausantys liau-
džiai“. 9.40 „Visatos verpetai“. 10.35 Reporterio 
istorijos. 11.05 Žiūrėti visiems! 12.05 Švarus 
darbas. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė“. 13.35 „Sekso-simboliai“. 14.30 „Nužu-
dyti Nostradamą“. 15.30 Žiūrėti visiems! 16.10 
Šeimos dramos. 18.15 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Žiūrėti visiems! 22.25 „Slap-
tosios teritorijos“. 23.20 „Reporterio istorijos“. 
23.45 „Kariai 3“. 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 1.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Rusiškas įdaras. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendi-
mas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 16.20 A.Žurbino melodijos. 
17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 18.00 Kalba-
me ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 21.40 „Mentų 
karai 6“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Pa-
grindinė versija“. 2.15 Kalbame ir rodome. 3.15 
„Eigulys“. 4.15 „Aš lieknėju“. 5.15 „Kartą gyve-
nau aš“. 5.45 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 
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6.35 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.00 „Laukinis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

„Hidalgas“  
(N-7).

0.10 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.05 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.10 Bamba TV (S).

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

bis. Svečiuose 
L.Adomaitis (N-7).

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

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

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

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

Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Andrius 
Mamontovas.

19.25, 24.00, 2.15, 4.10 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

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

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

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

8.05 „Užkeiktas princas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno dienos.
12.45 Skiriama tėčiui.
13.15 Kultūra +.
13.40 ORA ET LABORA. 

Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

14.10 Gera muzika gyvai. 
„Forabandit“.

15.20 Brydė. Antanas Kala-
navičius. 1995 m.

15.50 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

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

žiausios akimirkos. 
2008 m.

19.30 Pasimatuok profesiją.
20.10 Mokslo sriuba.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 Trumpametražių šokio 

filmų programa „ANT“.
21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Kriminalinė komedija 

„Kontraktas su neū-
žauga“ (N-7).

0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 „Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein“.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Romantinė komedija 

„Nepageidaujami 
genai“ (N-7).

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

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ (N-14).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

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

„Prisikėlęs iš  
pragaro 7. 
Prisikėlimas“ (S).

0.50 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.40 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

10.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

11.30 „Karamelė“.
12.30 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

13.30 „Piktoji planeta“.
14.00 „Tėvai už borto“ (1).
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Kvartetas“.
17.00 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“ (1).

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Paryžius 36-ieji“ 
(N-7).

23.35 Balticum TV 
žinios.

0.05 „Tekėk už 
manęs!“ (1).

 14.10  „Forabandit“ 17.20  Lietuva tiesiogiai 15.45  „Prokurorų  
  patikrinimas“

 14.00  „Tėvai už borto“ 16.00  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis

 10.30  „Mano puikioji 
  auklė“

TV PROGRAMAbirželio 8 d.

 TV Polonia
7.10 Projektas „P“ Didžiajame teatre. 7.40 Kinas 
Senajame teatre: „Eskadronas“. 8.00 Apie kiau-
lienos mėsą. 8.10 Istorija tau - atmintis pl. 
8.25 „Permainų mašina“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Ranča“. 
14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 
16.50 „Notacijos“. 17.05 Kinas Senajame teatre: 
„Eskadronas“. 17.35 Libera - meno gidas. 17.45 
Apie kiaulienos mėsą. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Is-
torija tau - atmintis pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimas prie užliejamos 
pievos“. 23.00, 5.20 Lenkijos reporteris. 23.45, 
5.50 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir 
gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 

 TV1000
6.00 „Lakas plaukams“. 8.00 „Slėptuvė“. 10.00 
„Septyni psichopatai“ (N-14). 11.55 „Laisvieji 
menai“. 13.35 „Ir čia priėjo Poli“. 15.10 „Valenti-
nas“. 16.50 „Arčiau“. 18.30 „Šefas“. 20.00 „Džes-
mina“. 21.45 „Bado žaidynės“. 0.15 „Arčiau“. 2.00 
„Mūsų meilės istorija“. 3.55 „7 Dienos Havanoje“. 

DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl baga-
žo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Milžiniškos statybos. 10.55, 1.00 Išgyventi. 
11.50 Aukso karštligė. 12.40 Apgavikai. 13.35 Kar-
bonaro efektas. 14.30 Chaosas: liudininkų akimis. 
15.25 Ar išgyventum? 16.20 Nemėginkite pakar-
toti. 17.15 Tiesa ir melas. 19.05 Apgavikai. 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Aukso karš-
tligė. 23.00, 4.30 Nuogi ir išsigandę. 24.00, 5.20 
Išbandymas baime. 1.55 Išgyvenusiųjų pėdomis. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Nigerija. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Italija; Prancūzija. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Jamaika - vieš-
butis „Gardenia Resort“. 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Italija; Prancūzija. 14.00 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Australija. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Hjus-
tonas. 19.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija; 
gyvenimas saloje. 21.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Ilgiausia trasa JAV - nuo Bostono iki 
Vašingtono. 22.00 Pavojingi nuotykiai: Indija. 

 animal PlaneT
7.25 Blogas šuo. 8.15, 8.45 Drambliai. 9.10, 16.30, 
5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 19.15 Namai 
medžiuose. 11.00, 12.50, 14.40 Žydrosios Baha-
mos. 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 
22.00, 0.45, 3.25 Veterinaras. 21.05, 2.35, 5.49 
Mutantų planeta. 22.55, 23.25 Nakties priedangoje. 
23.50, 4.15 Didysis baltasis serijinis žudikas.

 sPorT1
7.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyv-
lendo „Cavaliers“. Finalas. 2 susitikimas. 2015-06-
08. 10.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pus-
finalis. 2015-06-04. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. PSV - čempionų titulo link. 13.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-06. 
15.40 ATP 250 Vyrų tenisas, Montpellier. Richard 
Gasquet - Gael Monfils. 17.15 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-04. 19.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.10 NBA krepšinio 
lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. 
Finalas. 2 susitikimas. 2015-06-08 (pertraukoje 
„Sportas“. Dienos naujienos). 21.30 Tiesioginė 
transliacija. Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio 
čempionatas. Didžioji Britanija. 24.00 Boksas. 
Profesionalų kovos. 2.30 ATP 250 Vyrų tenisas, 
Montpellier. Richard Gasquet - Gael Monfils.

 ViasaT sPorT BalTic
6.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 7.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Roma. 9.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Birmingemas. 11.00 
Futbolas. Draugiškos rungtynės. Airija - Anglija. 
12.50 Motosportas. Indycar series lenktynės. 
15.50 Futbolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - 
„Sevilla“. 18.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
2014/2015 m. sezono apžvalga. 20.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos 2014/2015 m. sezono 
įvarčiai. 21.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.30 Motosportas. Spidvėjus. Pa-
saulio taurės etapas. Tiesioginė transliacija. 0.30 
„Formulė-1“. Kanados GP lenktynės. 2.50 Mo-
tosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
3.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
5.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės varžybos. 

 eurosPorT
9.30 Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. 10.00, 
19.45, 1.00 Tenisas. „French Open“. 13.00 Spor-
to linksmybės. 13.15, 22.30 Futbolo apžvalga. 
13.30, 14.30 Dviračių sportas. „Criterium du 
Dauphine“. 14.15 Dviračių sportas su LeMondu. 
16.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 20.45 
Sporto žvaigždės. 21.15 Teniso žvaigždės. 21.45 
Jojimo žurnalas. 22.00 Motosporto apžvalga. 
22.45 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. 
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6.35 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.00 „Laukinis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

„Hidalgas“  
(N-7).

0.10 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.05 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.10 Bamba TV (S).

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

bis. Svečiuose 
L.Adomaitis (N-7).

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

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

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

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

Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose Andrius 
Mamontovas.

19.25, 24.00, 2.15, 4.10 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

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

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

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

8.05 „Užkeiktas princas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno dienos.
12.45 Skiriama tėčiui.
13.15 Kultūra +.
13.40 ORA ET LABORA. 

Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

14.10 Gera muzika gyvai. 
„Forabandit“.

15.20 Brydė. Antanas Kala-
navičius. 1995 m.

15.50 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

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

žiausios akimirkos. 
2008 m.

19.30 Pasimatuok profesiją.
20.10 Mokslo sriuba.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 Trumpametražių šokio 

filmų programa „ANT“.
21.30 Teatras.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Kriminalinė komedija 

„Kontraktas su neū-
žauga“ (N-7).

0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 „Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein“.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Romantinė komedija 

„Nepageidaujami 
genai“ (N-7).

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

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ (N-14).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

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

„Prisikėlęs iš  
pragaro 7. 
Prisikėlimas“ (S).

0.50 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.40 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

10.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

11.30 „Karamelė“.
12.30 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

13.30 „Piktoji planeta“.
14.00 „Tėvai už borto“ (1).
14.45 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Kvartetas“.
17.00 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“ (1).

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Departamentas“ 

(N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Paryžius 36-ieji“ 
(N-7).

23.35 Balticum TV 
žinios.

0.05 „Tekėk už 
manęs!“ (1).

 14.10  „Forabandit“ 17.20  Lietuva tiesiogiai 15.45  „Prokurorų  
  patikrinimas“

 14.00  „Tėvai už borto“ 16.00  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis

 10.30  „Mano puikioji 
  auklė“

TV PROGRAMAbirželio 8 d.

 TV Polonia
7.10 Projektas „P“ Didžiajame teatre. 7.40 Kinas 
Senajame teatre: „Eskadronas“. 8.00 Apie kiau-
lienos mėsą. 8.10 Istorija tau - atmintis pl. 
8.25 „Permainų mašina“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Ranča“. 
14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 
16.50 „Notacijos“. 17.05 Kinas Senajame teatre: 
„Eskadronas“. 17.35 Libera - meno gidas. 17.45 
Apie kiaulienos mėsą. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 Is-
torija tau - atmintis pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimas prie užliejamos 
pievos“. 23.00, 5.20 Lenkijos reporteris. 23.45, 
5.50 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir 
gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 

 TV1000
6.00 „Lakas plaukams“. 8.00 „Slėptuvė“. 10.00 
„Septyni psichopatai“ (N-14). 11.55 „Laisvieji 
menai“. 13.35 „Ir čia priėjo Poli“. 15.10 „Valenti-
nas“. 16.50 „Arčiau“. 18.30 „Šefas“. 20.00 „Džes-
mina“. 21.45 „Bado žaidynės“. 0.15 „Arčiau“. 2.00 
„Mūsų meilės istorija“. 3.55 „7 Dienos Havanoje“. 

DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl baga-
žo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Milžiniškos statybos. 10.55, 1.00 Išgyventi. 
11.50 Aukso karštligė. 12.40 Apgavikai. 13.35 Kar-
bonaro efektas. 14.30 Chaosas: liudininkų akimis. 
15.25 Ar išgyventum? 16.20 Nemėginkite pakar-
toti. 17.15 Tiesa ir melas. 19.05 Apgavikai. 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Aukso karš-
tligė. 23.00, 4.30 Nuogi ir išsigandę. 24.00, 5.20 
Išbandymas baime. 1.55 Išgyvenusiųjų pėdomis. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Nigerija. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Italija; Prancūzija. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Jamaika - vieš-
butis „Gardenia Resort“. 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Italija; Prancūzija. 14.00 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Australija. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Hjus-
tonas. 19.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija; 
gyvenimas saloje. 21.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Ilgiausia trasa JAV - nuo Bostono iki 
Vašingtono. 22.00 Pavojingi nuotykiai: Indija. 

 animal PlaneT
7.25 Blogas šuo. 8.15, 8.45 Drambliai. 9.10, 16.30, 
5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 19.15 Namai 
medžiuose. 11.00, 12.50, 14.40 Žydrosios Baha-
mos. 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 
22.00, 0.45, 3.25 Veterinaras. 21.05, 2.35, 5.49 
Mutantų planeta. 22.55, 23.25 Nakties priedangoje. 
23.50, 4.15 Didysis baltasis serijinis žudikas.

 sPorT1
7.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyv-
lendo „Cavaliers“. Finalas. 2 susitikimas. 2015-06-
08. 10.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pus-
finalis. 2015-06-04. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. PSV - čempionų titulo link. 13.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-06. 
15.40 ATP 250 Vyrų tenisas, Montpellier. Richard 
Gasquet - Gael Monfils. 17.15 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-06-04. 19.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.10 NBA krepšinio 
lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. 
Finalas. 2 susitikimas. 2015-06-08 (pertraukoje 
„Sportas“. Dienos naujienos). 21.30 Tiesioginė 
transliacija. Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio 
čempionatas. Didžioji Britanija. 24.00 Boksas. 
Profesionalų kovos. 2.30 ATP 250 Vyrų tenisas, 
Montpellier. Richard Gasquet - Gael Monfils.

 ViasaT sPorT BalTic
6.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 7.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Roma. 9.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Birmingemas. 11.00 
Futbolas. Draugiškos rungtynės. Airija - Anglija. 
12.50 Motosportas. Indycar series lenktynės. 
15.50 Futbolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - 
„Sevilla“. 18.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
2014/2015 m. sezono apžvalga. 20.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos 2014/2015 m. sezono 
įvarčiai. 21.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.30 Motosportas. Spidvėjus. Pa-
saulio taurės etapas. Tiesioginė transliacija. 0.30 
„Formulė-1“. Kanados GP lenktynės. 2.50 Mo-
tosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
3.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
5.00 Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės varžybos. 

 eurosPorT
9.30 Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. 10.00, 
19.45, 1.00 Tenisas. „French Open“. 13.00 Spor-
to linksmybės. 13.15, 22.30 Futbolo apžvalga. 
13.30, 14.30 Dviračių sportas. „Criterium du 
Dauphine“. 14.15 Dviračių sportas su LeMondu. 
16.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 20.45 
Sporto žvaigždės. 21.15 Teniso žvaigždės. 21.45 
Jojimo žurnalas. 22.00 Motosporto apžvalga. 
22.45 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.25  „Policija ir Ko“  10.00   „Kai jos nelauki...“  15.50  Poetė Violeta 
  Palčinskaitė

 11.05  „Šlovės dienos“ 19.30  Tikras gyvenimas 14.30  „Mažoji nuotaka“

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40 „Nano-
meilė“. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.10 
Senoji animacija. 10.55, 21.00 „Meilės šešė-
liai“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 
„Pamiršk mane“. 17.00, 23.45 Pasikeisk! 18.00, 
22.50 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 
10.40 Pagalbos skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 
11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 16.20 KK2. 
13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 Šefas 
rekomenduoja. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55 Lietuvos laikas. 6.05, 0.10 „EURONEWS“. 
6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 6.40 
„Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.20 „Mama - detektyvė“. 13.40 Kartu su 
visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 2.10 
Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40, 23.20 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Mama - detektyvė“. 23.30 Vakaras 
su Urgantu. 0.40 Vakaro naujienos. 0.55 „Labas 
nuo Čarlio - Trubačio“. 3.50 „Mama - detektyvė“. 

 REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.50 
Kviestinė vakarienė. 8.45 „Sekso-simboliai“. 
9.35 „Nužudyti Nostradamą“. 10.35 Reporterio 
istorijos. 11.05 Žiūrėti visiems! 12.00 „Kariai 
2“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.35 „Dievų maistas“. 14.35 „Mūšis dėl sosto“. 
15.30 Žiūrėti visiems! 16.15 Kokie žmonės! 17.15 
Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 „Didžiosios senovės paslaptys“. 
0.10 Reporterio istorijos. 0.35 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
„Medicinos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 „Pagrin-
dinis kelias“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
21.40 „Mentų karai 6“. 23.40 „Dienos anato-
mija“. 0.20 „Pagrindinė versija“. 2.15 Kalbame 
ir rodome. 3.15 „Eigulys“. 4.15 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 5.20 „Kartą gy-
venau aš“. 5.50 Ar rusai moka rusiškai? 

 TV PolonIa
7.05 Kultūros savaitraštis. 7.55 Lenkų@lenkų 
žodynas. 8.25 „Pilna kuprinė nuotykių“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.10 Lenkijos reporte-
ris. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 
„1920. Karas ir meilė“. 14.50 „Miško pakraštyje“. 
15.20 Apie kiaulienos mėsą. 15.30 T.Lisas gyvai. 
16.35 Polonijos reportažas. 17.05 Kultūros sa-
vaitraštis. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sen-
sacijos. 19.25 Petersburski Music Show. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 23.00, 5.15 
Sveika, Polonija. 23.45, 5.55 Koncertas „Susitiki-
mas su Elžbieta Mielčarek“. 0.40 Nenugalėtieji. 
Nepaprastos istorijos: Tomašas Osuchas. 1.10 
Made in Poland. 

 TV1000
6.30 „Auksinis kompasas“. 8.40 „Sandoris“. 10.30 
„Surasti tą vienintelę“. 12.05 „Arčiau“. 13.45 „Po-
puliari mergina“. 15.45 „Mūsų meilės istorija“. 
17.25 „Gydytojas. Avicenos mokinys“. 20.00 „Ap-
gaulės meistrai“. 22.00 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 0.40 „Pašėlę pirmieji metai“. 2.35 
„Jausmų vandenynas“. 4.40 „Auksinis kompasas“.

 DIscoVERy
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 
8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Milžiniškos statybos. 10.55 Išgyventi. 11.50 
Aukso karštligė. 12.40 Apgavikai. 13.35 Kosmo-
sas išvirkščiai. 14.30 Kaip sudaryta Visata? 15.25 
Kodėl? 16.20 Kaip sudaryta Visata? 17.15 Laida su 
Morganu Frimanu. 19.05 Apgavikai. 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Bristolio įlanka. 
22.00, 3.40 Ledinio ežero maištininkai. 23.00, 4.30 
Aliaska: paskutinė riba. 24.00, 5.20 Le Mano lenk-
tynės. 1.00 Samdiniai. 1.55 Apsauginių paslaptys. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Nykstančios vietovės. 
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. Gyvenimas salo-
je; Osaka. 9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! Kalifornija - viešbutis „Alpenhof Lodge“. 
11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 
14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Australija. 17.00 Pamesto bagažo auk-
cionai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Mažai žinomi Havajai. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Osaka; verslas ir biudžetas Budapešte, Vengrija. 
21.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 22.00 
Rumunija: kulinariniai nuotykiai.

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

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

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

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

„Madagaskaro pin-
gvinai“.

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

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

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

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

laimė“ (N-7).
20.00 Ta proga!.. (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Trileris „Everli“ 

(N-14).
0.20 TV serialas „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
1.25 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
2.15 TV serialas 

„Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

3.05 „Las Vegasas“ 
(N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Nuotykių komedija 

„Laukiniai šernai“ 
(N-7).

10.55 Nuotykių filmas 
šeimai „Padaužos 
kelyje“.

13.05 „Džonis Testas“.
13.30 „Ančiukai 

Duoniukai“.
13.55 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Guodėja“.
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Naivus mokytojas“. 
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Miesto teisingu-
mas“ (N-14).

0.10 „Visa menanti“ 
(N-7).

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

2.00 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

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

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

(N-7).
12.00 „Apokalipsė. Hitleris“.
13.00 Nacionalinė paieškų 

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

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas. 
22.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 TV serialas 

„Gaivalas internete“. 
1 s. (N-14).

1.00 „Didysis Gregas 4“ 
(N-7).

1.50 Laba diena, Lietuva.
4.00 Emigrantai.
4.45 Mūsų laisvės metai. 

2007 m.

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

sugrįžimas“ (N-7).
8.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
9.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių komedija 

„Bernvakaris Las 
Vegase“ (N-14).

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

0.20 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.15 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Reporteris.
7.55 Nuoga tiesa (N-7).
8.55 „Albanas“ (N-7).
10.00 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

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

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

Svečiuose A.Štukytė 
(N-7).

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

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

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

(N-7).
24.00, 2.15, 4.10 

„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

1.00, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

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

Gerulaičiu.
13.15 „Ištesėtas pažadas. 

Vilniaus paslaptys“.
14.15 „Varpai-2015“ ir 

monografijos „Vytauto 
Osvaldo Virkau meno 
vizija“ sutiktuvės.

15.30 Jūsų studija. Antanas 
Kalanavičius. 1993 m.

15.50 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė.

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

čia galima gyventi“.
19.20 Dainuoja G.Kaukaitė.
19.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 ARTi. Apie stiklą ir 

stiklo menininkus.
21.30 Istorijos detektyvai. 
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Drama „Nuodėmės 

užkalbėjimas“ (N-14).
0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.
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birželio 9 d.

 15.40  „Ačiū, gal 
  galima dar?“

 19.00  „CSI Majamis“ 11.00  Paprasti Naidželo
  Sleiterio patiekalai

 AnimAl PlAnet
8.15, 15.35 Mutantų planeta. 9.10, 12.50, 5.02 
Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai 
medžiuose. 11.00, 11.30 Pažintis su orangutan-
gais. 11.55, 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 
13.45 Veterinaras. 16.30, 17.00 Nakties priedango-
je. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Žydrosios Bahamos. 
21.05, 2.35, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 22.55, 23.25 
Gyvačių gelbėtojas. 23.50, 4.15 Mirtinos gelmės.

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. PSV - čempionų titulo link. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klyvlen-
do „Cavaliers“. Finalas. 1 susitikimas. 2015-06-05. 
10.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
2015-06-05. 12.10 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 
12.40 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Portuga-
lija. 1 etapas. 14.45 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyvelndo „Cavaliers“. Finalas. 2015-06-
08. 17.00, 23.50 KOK World series. Bušido kovos. 
19.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. PSV - čempionų 
titulo link. 20.00, 21.10 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Finalas. 2015-06-
05. 22.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Pertraukoje „Sportas“. Dienos naujie-
nos (numatoma). 1.45 NBA krepšinio lyga. Ouklendo 
„Warriors“ - Klyvelndo „Cavaliers“. Finalas.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
11.30 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio tau-
rės etapas. 14.30 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Birmingemas. 16.30 Boksas. Mateuszas 
Masternakas - Johnny Mulleris. 18.35 Bok-
sas. Floydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 
20.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„Juventus“ - „Barcelona“. 22.20 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. 1.20 Motos-
portas. Indycar series lenktynės. 5.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Roma. 

 euroSPort
9.30 Motosporto apžvalga. 10.00 Futbolo apž-
valga. 10.15 Sporto linksmybės. 11.15 Jojimo 
žurnalas. 11.30, 22.00, 24.00 Sporto žvaigždės. 
12.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 14.00 
Dviračių sportas. „Criterium du Dauphine“. 
16.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“. 18.00 
Teniso žvaigždės. 18.30 Pasaulio moterų fut-
bolo čempionatas. 22.30 Motosporto apžvalga. 
23.05 Tenisas. „French Open“. 0.30 Motospor-
tas. „Blancpain Sprint Series“. 1.30 Europos 
ralio čempionato žurnalas. 

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 „Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein“.

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.30 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
23.30 „Mentalistas“ 

(N-7).
0.25 „Dūmas“ 

(N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Tėtušiai“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Biografinė drama 
„127 valandos“ 
(N-14).

23.20 Trileris „Patriotas“ 
(N-14).

1.05 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.55 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tėvai už 

borto“ (1).
12.40 „Aristokratai“ 

(1) (N-7).
13.40 „Pavojingoji 

Afrika“.
14.40 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

15.40 „Ačiū, gal 
galima dar?“  
(N-7).

17.30 „Piktoji 
planeta“.

18.00 „Departamentas“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. Eismo 

įvykių kronika  
(N-7).

21.00 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

23.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

„127 VAlAnDoS“
Biografinė drama. Didžioji Britanija, JAV. 2010.
Režisierius D.Boilas.
Vaidina Dž.Frankas, E.Temblin, K.Mara.

Patyręs keliautojas ir alpinistas Aronas Ralstonas leidžiasi į tolimą žygį. Vyriškis 
mano esąs pasirengęs viskam, tačiau netikėtai jį ištinka siaubinga nelaimė. Jis 
įkrenta į siaurą plyšį ir čia įstringa jo ranka. 127 valandas Ralstonas bando išsilais-
vinti, prisimena geriausias savo gyvenimo akimirkas ir svajoja, ką veiktų išlikęs. 
Keliautojas galiausiai suvokia, kad vienintelis būdas išsigelbėti - nusipjauti ranką...

tV6
21.30

rekomenduoja

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

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

„eVerli“
trileriS. JAV. 2014.
Režisierius Dž.Linčas.
Vaidina S.Hajek, H.Vatanakė.

Prostitutę Everli užpuola sąvadau-
tojo Taiko samdyti žudikai. Taiko 
tiesiog įsiunta sužinojęs, kad Everli 
bendradarbiavo su policija. Jis ma-
nė, kad samdyti vyrai lengvai su-
sitvarkys su užduotimi, bet Everli 
susirado paslėptą ginklą ir išguldė 
visus užpuolikus.

„mieSto teiSinGumAS“
VeikSmo trileriS. JAV. 2007.
Režisierius D.E.Fontlerojus.
Vaidina E.Grifinas, K.Serano, 
S.Sigalas.

Policininkas Maksas dirba pavo-
jingiausiame miesto rajone. Vieną 
dieną jis atsiduria netinkamu laiku 
netinkamoje vietoje ir yra nukau-
namas. Buvęs specialusis agentas 
Simonas ketina atkeršyti žudikams...

BtV
20.25

lnK
22.10

tV3
22.30
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

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

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

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

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

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

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

šauklį“ (N-14).
0.50 TV serialas „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
1.40 TV serialas 

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

2.35 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

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

Duoniukai“.
7.50 TV serialas 

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

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

„Džonis Testas“.
13.45 „Ančiukai 

Duoniukai“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

„Ta pati moteris“. 
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Sunkus pasirinki-
mas“.

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Derybininkas“ 
(N-14).

1.00 TV serialas 
„Specialioji Los 
Andželo policija“ 
(N-7).

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

2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Šlovės dienos“ (N-7).
12.00 Specialus tyrimas.
12.45 Emigrantai.
13.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.40 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Putino metodai“.
22.25 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 „Gaivalas internete“ 

(subtitruota, N-14).
1.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
1.50 Laba diena, Lietuva.
4.00 Gyvenimas.
4.50 Stilius.
5.40 Klausimėlis.lt.

   

Trečiadienis

„TAI NUTIKO JEMENE“
Romantinė komedija. Jungtinė Karalystė. 2011.
Režisierius L.Halstriomas.
Vaidina A.Vakedas, E.Blant, K.Stedmanas.

Vienas šeichas mano, kad lašišų žvejyba praturtintų jo žmonių gyvenimą. 
Nors dykumoje lašišų nėra, šeichas vis tiek siekia įgyvendinti savo svajonę 
ir kreipiasi į žvejybos specialistą. Šiam toks sumanymas atrodo absurdiškas 
ir neįgyvendinamas. Kai apie tai sužino Didžiosios Britanijos ministro pir-
mininko atstovė spaudai, neįmanoma užduotis staiga tampa įmanoma.

rekomenduoja

TV8
21.00

„DERYBININKAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 
1998.
Režisierius F.G.Grėjus.
Vaidina K.Speisis, D.Morsas,
S.L.Džeksonas.

Detektyvas Denis ką tik išgelbėjo įkai-
te paimtą mergytę. Tačiau per ta pro-
ga surengtą vakarėlį Denio nuotaika 
subjūra. Jo partneris praneša jam, kad 
kažkas vagia pinigus iš policijos fondų. 
Jiedu susitaria kol kas niekam apie tai 
neprasitarti ir sučiupti vagišių. Tačiau 
naktį kažkas nužudo Denio partnerį 
ir apkaltina Denį.

„SPECIALIOJI LOS ANDŽELO 
POLICIJA“
tV seRialas. JAV. 2011.
Režisierius Š.Brenanas.
Vaidina K.O’Donelas, L.Hant, D.Rua.

Prisidengę išgalvotomis tapatybė-
mis ir pasitelkę naujausias tech-
nologijas, treniruoti agentai dirba 
itin slaptai ir rizikuoja savo gyvybe, 
kad sulaikytų įtariamuosius. Apsi-
ginklavę aukščiausių technologijų 
įranga, agentai nuolat siunčiami 
į gyvybei pavojingas situacijas ir 
tampa labai artimi, nes visada pa-
sitiki komandos draugu...

 „NUTILDYTI ŠAUKLĮ“
tRileRis. JAV. 2014.
Režisierius M.Kvesta.
Vaidina Dž.Reneris, Dž.Sims, 
H.Golaitlis.

Filmas, paremtas realia reporterio 
Gario Vebo gyvenimo istorija, at-
skleidžia dešimtojo dešimtmečio 
politinius užkulisius ir valdžios galią, 
siekiančią labai toli. Žurnalistas Ga-
ris atskleidė, kad CŽV prisidėjo prie 
narkotikų įvežimo į šalį ir slaptų susi-
tarimų su Nikaragvos nusikaltėliais...

LNK
22.10

LNK
1.00

TV3
22.30

 TV8
7.30, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30, 10.10 Senoji 
animacija. 9.40 „Mano mažasis ponis“. 10.55 
„Meilės šešėliai“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.55 Pasikeisk! 
18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Romantinė komedija „Tai nutiko Jemene“.

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Valanda su Rūta. 11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 
16.20 KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 
Alchemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.40, 23.20 Lietuvos laikas. 6.05, 0.05 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00 Naujie-
nos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 
Gyvenk sveikai! 11.20 „Mama - detektyvė“. 13.35 
Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 2.25 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro 
naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 21.10 „Mama - detektyvė“. 23.30 
Vakaras su Urgantu. 0.35 Vakaro naujienos. 0.50 
„Pasakojimas, kaip caras Petras Arapą apvesdi-
no“. 3.20 „Mama - detektyvė“. 5.00 Muzika. 

 REN
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.50 
Kviestinė vakarienė. 8.45 „Dievų maistas“. 9.40 
„Senovės gražuolių paslaptys“. 10.35 Reporte-
rio istorijos. 11.05 Žiūrėti visiems! 12.05 „Kariai 
2“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.25 „Dievų maistas“. 14.25 „Išeiti, kad lik-
tum“. 15.25 Žiūrėti visiems! 16.10 Kokie žmo-
nės! 17.10 Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 „Dievų pėdsakai“. 
22.20 „Dievų ginklai“. 23.20 „Reporterio istori-
jos“. 23.45 „Kariai 3“. 0.30 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritu-
lių“ su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Gaminame su A.Ziminu. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galuti-
nis sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 16.20 Technikos 
stebuklai. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 21.40 
„Mentų karai 6“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 
„Pagrindinė versija“. 2.15 Kalbame ir rodome. 
3.15 „Eigulys“. 4.15 „Buto klausimas“. 5.20 
„Kartą gyvenau aš“. 5.50 Ar rusai moka rusiškai? 

 18.40  „Meilė kaip 
  mėnulis“

 16.30   TV Pagalba  11.10   Yra kaip yra
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6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 „Komisaras Aleksas“ 

(N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Melodrama „Meilė 

ir kiti narkotikai“ 
(N-14).

23.45 „Karo vilkai. Lik-
vidatoriai III“ (N-14).

0.45 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.45 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Reporteris.
7.55 Patriotai (N-7).
8.55 „Albanas“ (N-7).
10.00 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

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

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

Svečiuose I.Laursas.
19.25 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
20.25 „Froido metodas“ 

(N-7).
21.30 Sąmokslo teorija.  

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

(N-7).
24.00, 2.15, 4.10 

„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

1.00, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 

„Miestelio patruliai“ 

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedi-

ja (subtitruota).
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Teatras.
13.20 Lietuvos nacionali-

nio operos ir baleto 
teatro spektaklis. 
S.Prokofjevo baletas 
„Romeo ir Džiuljeta“. 

15.50 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
18.30 Trembita (subtitruota).
18.45 Rasos Juzukonytės 

šventinis vakaras.
19.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 Elito kinas. Trileris 

„Važiuok“ (N-14).
0.10 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.
1.45 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

6.25 „Uždrausta 
meilė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius  
(N-7).

12.05 „Karadajus“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Veiksmo drama 

„Gelbėtojas“  
(N-14).

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

0.50 „Mentalistas“ 
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas 

(N-7).
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kastlas“ (1) 
(N-7).

18.55 2016 m. Europos 
vyrų rankinio čem-
pionato atrankos 
rungtynės. Lietuva - 
Danija. Tiesioginė 
transliacija.

20.40 „Tėtušiai“ (N-7).
21.10 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.40 Veiksmo f. 

„Operacija 
„Džeronimo“ (N-14).

23.40 Drama „Pirmūnai“ 
(N-14).

1.15 „Naša Raša“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Mergina iš 

Amerikos“ (1).
13.55 „Komisaras 

Manara“ 
(N-7).

14.55 „Londonas - 
šiuolaikinis 
Babilonas“  
(N-7).

17.20 „Tėvai už 
borto“ (1).

18.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“.

21.00 „Baimė mylėti“ 
(1) (N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

0.30 „Departamentas“ 
(N-7).

TV PROGRAMAbirželio 10 d.

 TV Polonia
7.05 Laukiamoji salė. 8.00 Mano šuo ir kiti 
gyvūnai. 8.15 Apie kiaulienos mėsą. 8.25 „Sep-
tynios pasaulio šalys“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 
„Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Gyvenimas prie už-
liejamos pievos“. 14.50 Gdynės muzikinio teatro 
spektaklis-miuziklas „Lėlė“ (1). 16.40 Gyvenimo 
menas. 17.05 Laukiamoji salė. 18.20, 23.40, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Ir gauruo-
ti, ir margi. 19.40 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 
„Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.50, 5.20 Gdynės muzikinio teatro spektaklis-
miuziklas „Lėlė“ (1). 23.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.50 „Taip gyventi buvo verta“. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.40 „Laisvieji menai“. 8.40 „Jausmų vande-
nynas“. 10.40 „Kvartetas“. 12.30 „Septyni psi-
chopatai“. 14.30 „Zulu“ (N-14). 16.30 „Jausmų 
vandenynas“. 18.20 „Džesmina“. 20.00 „Profe-
sionalai“ (N-14). 22.00 „Advokatas iš Linkolno“ 
(N-14). 24.00 „Sparnuoti padarai“. 1.40 „Per 
žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 4.00 „Medžioklė“.

 DiscoVery 
7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pa-
gaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos 
statybos. 10.55 Išgyventi. 11.50 Aukso karštligė. 
12.40 Apgavikai. 13.35 Automobilių pogrindis. 
14.30 Kelias į pelną. 15.25 Kaip tai veikia? 19.05 
Apgavikai. 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 
2.50 Namai medžiuose. 22.00, 3.40 Akvariumų 
verslas. 23.00, 4.30 Medienos karaliai. 24.00, 5.20 
Le Mano lenktynės. 1.00 Aliaska: paskutinė riba.

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Verslas ir biudžetas 
Budapešte, Vengrija; Švedija. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Vermontas - 
viešbutis „Bromley Sun Lodge“. 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Verslas ir biudžetas Budapešte, 
Vengrija; Švedija. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00, 
24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Austra-
lija. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Sent Luisas. 
19.00 Naujo būsto paieška. Švedija; naujas 
butas Dortmunde, Vokietija. 21.00 Statyba Alias-
koje. 22.00 Pavojingos žemės: nauja teritorija. 
Amerikietis Paryžiuje. 1.00 Neįprasti furgonai.

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Pažintis su orangutangais. 8.15, 8.45, 
15.35, 16.05 Gyvenimas laisvėje. 9.10 Aligatorių 
tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuo-
se. 11.55, 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 
12.50, 13.20 Nakties priedangoje. 13.45 Žydrosios 
Bahamos. 16.30, 17.00 Gyvačių gelbėtojas. 18.20, 
18.50, 0.45, 1.15 Iškviečiamas tramdytojas. 21.05, 
2.35, 5.49 Afrikos tankmėje. 22.00 Šunų gelbė-
jimas. 22.55, 23.50, 4.15 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 Rusijos 
„Premier League“. Zenit - čempionų titulo link. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo 
„Warriors“. Finalas. 3 susitikimas. 2015-06-10. 10.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 2015-
06-09. 12.15 Pasaulio galiūnų čempionatas. Finalas. 
13.15 Rusijos „Premier league“. „Amkar“ - „Zenit“. 
2015-05-23. 15.15 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Vokietija. 2 etapas. 17.15, 0.50 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.10 Rusijos „Premier League“. Zenit 
- čempionų titulo link. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. 
Finalas. 3 susitikimas. 2015-05-10. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfi-
nalis. Pertraukoje „Sportas“. 23.50 „Sportinio pokerio 
Premier lyga II“. Pramoginis TV šou.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenk-
tynės. 13.10 UEFA Čempionų lygos finalas. „Ju-
ventus“ - „Barcelona“. 15.30 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Birmingemas. 17.30 Anglijos 
Premier lygos 2014/2015 m. sezono apžvalga. 
18.30 „Formulė-1“. Kanados GP lenktynių apžval-
ga. 19.30 Rankinis. Europos čempionato atranka. 
Latvija - Švedija. Tiesioginė transliacija. 21.10 
Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 
23.10 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 23.40 Ran-
kinis. Europos čempionato atranka. Latvija - Šve-
dija. 1.10 Anglijos Premier lygos 2014/2015 m. 
sezono įvarčiai. 2.10 „Trans World Sport“ žurnalas.  

 eurosPorT
9.30 Motosporto apžvalga. 10.00, 22.25 Sporto 
linksmybės. 10.15 Pasaulio U20 futbolo čempi-
onatas. 12.30 Pasaulio moterų futbolo čempio-
natas. 13.30 Teniso žvaigždės. 14.00 „ATP World 
Tour 250“. 16.00 Dviračių sportas su LeMondu. 
16.15 Dviračių sportas. 17.00 Dviračių sportas. 
„Criterium du Dauphine“. 18.30 „ATP World Tour 
250“. 19.45 Universiados žurnalas. 20.15 Trečia-
dienio sporto įvykių apžvalga. 20.20 Raitelių klubo 
žurnalas. 20.25 Jojimas su kliūtimis. 20.40 Golfas. 
22.10 Golfo klubas. 22.15 Jachtklubas. 22.20 Mė-
nesio sporto įvykių apžvalga. 22.30 Motosportas. 

 19.35  Lietuvos tūkstant -
 mečio vaikai

 19.25   „Byla „Gastrono-
   mas Nr.1“

 23.45   „Karo vilkai. 
   Likvidatoriai III“

 23.30  „Edeno muziejus“ 21.10   „Naša Raša“ 16.40   „Mano gyvenimo 
   šviesa“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 24.00  „Juodasis 
   sąrašas“

 23.00  „Pragaras ant ratų“  20.42  „Aviukas Šonas“ 19.30  Pinigų karta 12.15   Nuo... Iki 20.00  Aplink pasaulį 
   su žvaigžde

 TV8
7.30, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.25 „Rutos Rendel 
detektyvai“. 9.30 „Mano mažasis ponis“. 9.55 Senoji 
animacija. 10.40 „Tai nutiko Jemene“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.55 Pasikeisk! 18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Komedija „Paplūdimio kavinė“.

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

 PBK
5.55, 20.40, 23.20 Lietuvos laikas. 6.05, 0.20 „EU-
RONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujie-
nos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 
Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20 „Mama - detektyvė“. 
13.45 Kartu su visais. 14.35 Vyriška/Moteriška. 
115.55, 3.00 Mados nuosprendis. 17.50 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Mama 
- detektyvė“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 0.50 „Sa-
velijus Kramarovas. Sėkmės džentelmenas“.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.55 
Kviestinė vakarienė. 8.50 „Dievų maistas“. 9.45 
„Senovės gražuolių paslaptys“. 10.40 Reporte-
rio istorijos. 11.15 Žiūrėti visiems! 12.05 „Kariai 
2“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.30 „Dievų pėdsakai“. 14.25 „Dievų ginklai“. 
15.20 Žiūrėti visiems! 16.15 Kokie žmonės! 
17.10 Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok man! 
19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 22.20 „Išeiti, kad liktum“. 23.20 
Reporterio istorijos. 23.50 „Kariai 3“. 

 nTV MIR
 6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Valgome namie! 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendi-
mas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 16.20 Važiuosime, pavalgysi-
me! 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 21.40 
„Mentų karai 6“. 23.40 „Prakeikti ir laimingi“. 
0.35 „Pagrindinė versija“. 2.30 Kalbame ir ro-
dome. 3.30 „Eigulys“. 4.25 Sodininkų atsakas. 
5.30 „Kartą gyvenau aš“. 

 TV PolonIa
7.05, 17.00 Esminiai pokalbiai. A.Vaida ir 
A.Holland. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 „Nes 
pirma buvo Adomas“. 8.25 „Sagalio paslaptis“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 „Laukinė 
Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Gyveni-
mo egzaminas“. 15.35, 6.45 „Vilnoteka“. 16.00 
„Taip gyventi buvo verta“. 16.50 Apie kiaulienos 
mėsą. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 KucinAlina. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.55, 
3.45 „Akvariumas, arba Šnipo vienatvė“. 23.00, 
5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Pitbulis“. 

 TV1000
6.20 „Per žingsnį nuo šlovės“. 8.40 „Sandoris“. 
10.30 „Aiškiaregė“ (N-14). 12.30 „Šefas“. 14.00 
„Naktinis traukinys į Lisaboną“. 16.00 „Per 
žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 18.05 „Mums reikia 
pasikalbėti apie Keviną“. 20.00 „Blicas“ (N-14). 
21.40 „Džobsas“. 23.50 „Gydytojas. Avicenos 
mokinys“. 2.25 „Monos Lizos šypsena“. 4.25 
„7 Dienos Havanoje“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl baga-
žo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Milžiniškos statybos. 10.55 Išgyventi. 11.50 
Aukso karštligė. 12.40 Apgavikai. 13.35 Diletantas 
prieš ekspertą. 14.30 Ateitis. 15.25 Milžiniški 
laivai. 16.20 Milžiniški lėktuvai. 17.15 Miestas 
išvirkščiai. 19.05 Apgavikai. 20.00, 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 21.00, 2.50 Ekstremalūs kolekcinin-
kai. 22.00, 3.40 Relikvijų medžiotojai. 23.00, 4.30 
Brangenybės iš podėlio. 24.00, 5.20 Le Mano 
lenktynės. 1.00 Forsažas. 1.55 Gatvių lenktynės. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. Naujas butas Dortmunde, Vokie-
tija; atsitiktiniai kaimynai. 9.00, 16.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! Koloradas - viešbutis 
„Western Riviera“. 11.00 Pilių mįslės. 12.00 Di-
džiosios paslaptys. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 
24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Austra-
lija. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Luisvilis. 
19.00 Naujo būsto paieška. Atsitiktiniai kaimynai; 
būstas saloje. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 
Pilių paslaptys. 1.00 Nakties programa. 

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

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

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

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

„Moterų laimė“ 
(N-7).

20.00 Aplink pasaulį 
su žvaigžde (N-7).

21.00 Drąsios ir žavios 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Smogiamoji 

jėga“ (N-14).
0.20 TV serialas „Daktaras 

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.15 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

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

Duoniukai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.10 „Džonis Testas“.
13.35 „Ančiukai 

Duoniukai“.
14.00 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Adelės sindromas“. 
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Susigrąžinta meilė“. 
21.30 Žinios.
22.10 Trileris „Desperado“ 

(N-7).
0.20 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.15 TV serialas 

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

2.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Šlovės dienos“ (N-7).
12.00 Gyvenimas.
12.45 „Giminės po 20 

metų“.
13.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.40 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinis karinis trile-

ris „Valkirija“ (N-7).
23.30 Vakaro žinios.
23.50 „Falkonas“ (N-7).
1.20 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
2.10 Laba diena, Lietuva.
4.20 Pinigų karta.
5.10 Tikri vyrai.

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

mas“ (N-7).
8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 „Komisaras Aleksas“ 

(1) (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Animacinis f. 

„Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!“

23.00 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai III“ 
(N-14).

24.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

0.55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.00 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Reporteris.
7.55 Sąmokslo teorija 

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

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

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

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

Svečiuose 
V.Jakučinskaitė (N-7).

19.25, 24.00 
„Byla „Gastronomas 
Nr.1“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena žvaigždės!
22.30 Reporteris.
23.00 „Pragaras ant ratų“ 

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

patruliai“ (N-7).
2.15, 4.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“ 

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 ARTi. Apie stiklą ir 

stiklo menininkus.
13.45 Kultūros savanoriai.
14.15 Muzika gyvai. Rusų 

romantizmas. 
15.55 ...formatas. Poe tas 

B.Januševičius.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Menora.
18.45 Koncertuojanti Europa. 

Professor Green ir  
KT Tunstall festivalyje 
„V-Festival“.

19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
20.50 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 Geofaktorius (rusų k.).
22.30 TV filmas „Dviese 

sūpuoklėse“.
23.45 Jūsų studija. Antanas 

Kalanavičius. 1993 m.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje.
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birželio 11 d.

 17.00  „Pavojingoji 
  Afrika“

 12.00  „Kastlas“ 21.00   „Midsomerio 
   žmogžudystės II.“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Smaugiko  
miškelis“  
(N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ (N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam 

gale kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kastlas“ 

(1) (N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
14.00 „Tėtušiai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas 

nindzė  
(N-7).

16.00 Crisso Angelo 
iliuzijų  
pasaulis  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kastlas“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Nauja norma“ 
(1) (N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

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

23.50 Kriminalinė 
drama „Svynis“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tekėk 

už manęs!“  
(1).

13.50 „Niagaros 
magija“  
(N-7).

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

15.20 „Pabaisa“.
17.00 „Pavojingoji 

Afrika“.
18.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Piktoji 

planeta“
21.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Baimė 

mylėti“  
(1) (N-7).

„DESPERADO“
Trileris. JAV. 1995.
Režisierius R.Rodrigesas.
Vaidina A.Banderasas, S.Hajek, K.Tarantinas.

El Mariačis žemyn galva smunka į nusikaltėlių pasaulį, sekdamas pa-
skutinio įžymaus Meksikos narkotikų barono Bučo kraujo pėdsakais. Jis 
siekia keršto už savo rankos sužalojimą, po kurio nebegali groti gitara, ir 
už jo merginos nužudymą. Su geriausio draugo ir patrauklios knygyno 
savininkės pagalba El Mariachis suseka Bučą.

rekomenduoja

„PAPLŪDIMIO KAVINĖ“
Komedija. Vokietija. 2008.
Režisierius H.Hasė.
Vaidina S.Noi, M.Girnt, L.Šust.

Katia dirba paplūdimio kavinėje ir su 
sūnumi Lase gyvena nerūpestingą 
gyvenimą. Didžiausias jos rūpestis - 
sūnaus manymas, kad jo tėvas yra 
įžymus JAV rokeris Dilanas. Iš tiesų 
Lasės tėtis yra kavinės savininkas 
Nikolas, net nenutuokiąs turįs sūnų...

„VISA MENANTI“
TV serialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, P.Montgomeri, 
M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psi-
chikos sindromą hipertimeziją: jie 
atsimena milžinišką kiekį informa-
cijos - kiekvieną savo gyvenimo 
dieną. Sirakūzų miesto policijos 
detektyvė Keri Vels viena iš jų: 
prisimena viską ir visus...

„SMOGIAMOJI JĖGA“
Trileris. JAV, Jungtinė
Karalystė, Rumunija. 2006.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina S.Sigalas, L.Lovbrand,
D.Vebas.

Paryžiuje per žiaurią ataką armijos 
vadas Maršalas Losonas netenka 
trijų vyrų. Drauge su savo mergina 
Tija ir draugu Dveinu jis imasi tyrimo, 
kad išsiaiškintų įtartinas aplinkybes...

TV8
21.00

TV3
22.30

LNK
0.20

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Pažintis su orangutangais. 8.15, 15.35 
Afrikos tankmėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 12.50, 13.20 Gyva-
čių gelbėtojas. 13.45, 14.15 Iškviečiamas tramdyto-
jas. 16.30 Mirtinos gelmės. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 
Zoltanas - gaujos vadas. 21.05, 2.35, 5.49 Savanos 
karalienės. 22.55 Didžiojo baltojo ryklio apetitas. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00 „Sportas“. 7.10 NBA Action. Krep-
šinio lygos apžvalga. Premjera. 8.00 Pirmyn į praeitį. 
Kauno „Žalgiris“ - Maskvos CSKA. 2012 m. 10.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-10. 12.15 
Rusijos „Premier League“. Zenit - čempionų titulo link. 
13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
2015-06-04. 14.45 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. Finalas. 3 susitiki-
mas. 2015-05-10. 17.00 Pirmyn į praeitį. Kauno „Žal-
giris“ - Maskvos CSKA. 2012 m. 19.10 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 19.40, 3.30, 6.30 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 20.00 Tie-
sioginė transliacija. Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio 
čempionatas. Danija. 22.00 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Numatoma (per-
traukoje „Sportas“.). 24.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 3.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga.

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.25 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 7.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.25 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.25, 12.25 Motospor-
tas. Spidvėjus. Pasaulio taurės lenktynės. 14.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 
17.25 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Serbija. Tiesioginė transliacija. 19.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
19.55 Krepšinis. Europos moterų čempiona-
tas. Lietuva - Ispanija. Tiesioginė transliacija. 
21.50 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 
23.50 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
etapas. 2.50 Krepšinis. Europos moterų čem-
pionatas. Švedija - Slovakija. 5.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Oslas. 

 EuROSPORT
9.30, 13.30, 1.30 Dviračių sportas. „Criterium 
du Dauphine“. 10.15 Futbolas. Pasaulio U20 
čempionatas. 12.30 Sporto linksmybės. 13.15 
Dviračių sportas su LeMondu. 16.00 Tenisas. 
„ATP World Tour 250“. 20.00 Le Mano 24 
valandų lenktynės. 1.00 Automobilių sporto 
žurnalas. 

LNK
22.10
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KINAS SU ŽVAIGŽDE

- Kokius įspūdžius paliko filmas?
- Filmas patiko tiek man, tiek mano sūnui. 

Visada stengiamės pažiūrėti tuos filmukus, 
kuriuos rodo kino teatruose. Tikrai nenuvylė, 
viskas buvo taip, kaip tikėjomės.

- Filmuką įgarsino žinomi Lietuvos 
aktoriai. Kaip vertinate jų darbą?

- Viskas gerai, man patiko. Ausies nerėžė, 
nepastebėjau jokių trūkumų.

- Ko pamoko šis filmukas?
- Jis skatina vaikus padėti vieni kitiems, 

būti draugiškiems ir nepasiduoti. Filmukas 
pasakojo apie paukščių migraciją. Ir nors tarp 
kai kurių veikėjų įsižiebė konfliktai, viskas 
baigėsi gerai. Man patiko, kad filmuke paro-
doma, jog reikia savimi tikėti, net jei tavo 
pasirinktas kelias kitiems atrodo neteisingas. 
Kad ir kaip būtų blogai, surasi išeitį. Tereikia 
pasitikėti ir nugalėti savo baimes.

- Kokiems vaikams tiktų ši animacija?
- Aš manau, kad ji skirta jaunesniems vai-

kams - gal nuo ketverių iki kokių trylikos 
metų. Smagus filmas, manau, kad neprailgtų 
ir paaugliams.

- Ar dažnai vaikštote į kiną?
- Prisipažinsiu, kad dabar dažniau žiūriu 

filmus namuose. Į kino teatrą kartais nueinu, 
bet anksčiau lankydavausi daug dažniau. Gal 
reikės atgaivinti šį laisvalaikio praleidimo būdą.

- Kokius filmus mėgstate?
- Įvairius, bet dažniausiai renkuosi tuos, 

kurie turi kokį nors pamokymą ar potekstę. 
Nemėgstu tokių filmų, į kuriuos nueinu, pa-
žiūriu ir iškart pamirštu. Kartais patinka ir 
siaubo filmai, ir fantastiniai. Nors kai fantas-
tikos elementų per daug, negerai. Labai pa-
tinka istoriniai filmai, paremti tikrais faktais.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Žanras: komedija, animacija

n Režisierius: Christian De Vita

n Įgarsino: Giedrius Savickas, Julius 

Žalakevičius, Dalius Skamarakas, 

Arvydas Dapšys ir kiti

„DiDYsis skRYDis“

„Didysis skrydis“ - filmukas, 
pamokantis ir suaugusiuosius
Televizijos projektų dalyvė JolanTa 
leonavičiūTė (32) prisipažįsta, kad 
anksčiau kino teatruose lankydavosi  
dažniau. Dabar moteris filmus žiūri  
namuose, tačiau „laisvalaikio“ pakviesta 
ji sutiko nueiti į kino teatrą ir pasidalinti 
įspūdžiais apie animacinį filmą „Didysis 
skrydis“. Moteris filmuką žiūrėjo kartu  
su sūnumi ir džiaugiasi, kad laikas  
neprailgo nei jam, nei jai pačiai.

Jolanta Leonavičiūtė su sūnumi laisvalaikį 
leidžia pramogaudami kino teatre

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 11.20, 12.50, 16.40, 19.10, 21.30 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d.
 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 11.10, 13.20, 15.35, 18.45, 21 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 11 d. 19.20 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
5-11 d. 13.35, 16.10, 18, 20.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 5-11 d. 10.10, 12.20, 14.30 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13, 18.30, 21.10 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10. 20, 15.50 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 
5-11 d. 13.10, 17.25, 21.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 5-11 d. 12.40, 18.10, 20.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 5-11 d. 15.20 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 15, 17.50 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 5-11 d. 
15.10, 19.30 val. (11 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
5-11 d. 10.50 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, N-13) 
- 5-11 d. 20.40 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 5-11 d. 10.40 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30 val. (vasaros 
seansas vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d. 11.10, 
13.50, 16.30, 19.10, 21.50 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 11.30, 14, 16.20, 18.40, 21 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 11.20, 13.40, 16,  
18.20, 20.40 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 11 d. 19 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
5-11 d. 11, 13.30, 16.10, 18.50, 21.30 val.  
(11 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 5-11 d. 11.40, 13.20, 18.10, 21 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 5-11 d. 11.15,  
13.15, 16, 17.50 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13.40, 19.20, 21.45 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 11, 16.50 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
5-11 d. 12.30, 14, 16.40 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
5-11 d. 15, 18, 20.50 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 12, 16.20, 20.50 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 
5-11 d. 14.20, 18.40 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 15.30, 20.20 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 5-11 d. 18, 21.30 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 14.30, 20.10 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 5-11 d. 11.45 val.

„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 5-11 d. 19 val.
„Dėžinukai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 5-11 d. 11.15 val.  
(vasaros seansas vaikams).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Force Majeure“ (drama, Švedija, Danija, 
Prancūzija, Norvegija) - 5 d. 16.50 val.  
9 d. 17 val. 10 d. 21 val.
„Žmogus-paukštis“ (komiška drama, JAV, 
Prancūzija) - 5 d. 19 val. 8 d. 21 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 
5 d. 21.10 val. 6 d. 16.50 val. 7 d. 21.30 val.  
8 d. 16.50 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, 
Vokietija, Prancūzija) - 6, 8 d. 18.40 val. 7 d.  
16.50 val. 9 d. 21 val. 11 d. 17 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 6 d. 21 val. 
9 d. 19.10 val.
„Lulu“ (komedija, Prancūzija) - 7 d. 19 val.
„Lošėjas“ (drama, Lietuva) - 10 d. 17 val. 11 d. 21 val.
„Agnesės paplūdimiai“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 10 d. 19 val.
„Kleo nuo 5 iki 7“ (drama, Prancūzija) - 
11 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 5-7, 9-11 d. 
13.45, 16.15, 19, 21.45 val.  
8 d. 14, 16.30, 19, 21.45 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 17, 19.10, 21.15 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 5, 8-11 d. 12.40, 14.45, 17.30, 19.45, 22 val. 
6-7 d. 14.45, 17.30, 19.45, 22 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-9, 11 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.  
10 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.

„Ji - šnipė“
„Spy“

Pamirškite Džeimsą Bondą ir visus ki-
tus elegantiškus slaptuosius agentus. Šnipų 
pasaulis turi naują heroję - nerangią, bet 
narsios širdies Suzaną! Suzana Kuper, kurią 
vaidina Melisa Makarti (Melissa McCart-
hy), yra JAV specialiosios žvalgybos - CŽV 
agentė. Tiesa, tik prie stalo. Ji viena geriau-
sių agentūros analitikių, bet jos darbas visai 
nepavojingas ir gana nuobodus.

Kasdien bendraudama su jaudinančiose 
operacijose dalyvaujančiais bebaimiais ko-
legomis, Suzana užsisvajoja - o, kad vieną 

dieną ir ji taptų tikra agente. Apkūnios, juo-
kingos ir naivokos moters svajonė agentūrai 
kelia juoką, tačiau kai jos kolega sužlugdo 
vieną misiją, o kitas patyręs CŽV agentas 
lieka sukompromituotas, išaušta Suzanos 

svajonių valanda. Ji pasisiūlo į savo rankas 
perimti stringančią bylą ir įsiskverbti į mir-
tinai pavojingos grupuotės, pardavinėjančios 
ginklus, pasaulį. Suzanos misija prasideda!

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo birželio 5 d.

n Veiksmo komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Paul Feig

n Vaidina: Morena Baccarin, Jude Law, 

Nia Long, Bobby Cannavale, Rose Byrne,  

Jason Statham, Allison Janney, Curtis „50 Cent“ 

Jackson, Melissa McCarthy, Miranda Hart ir kiti

n IMDB: 7,4/10

Džudas Lo (Jude Law), Melisa Makarti (Melissa 
McCarthy) ir Džeisonas Stethemas (Jason Statham) 

filmo premjeroje Londone
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5, 7, 9, 11 d. 20.30 val. 6, 8, 10 d. 17.45 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
5-11 d. 14.30, 17, 19.30 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 5-7, 9-11 d. 11, 13.15 val.  
8 d. 10.30, 13.15 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 22 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 5-11 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ 
(trileris, JAV, N-16) - 5, 7, 9, 11 d. 17.45 val.  
6, 8, 10 d. 20.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, 3D, V) -  
5-11 d. 11.15, 13.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
5, 7-11 d. 10.15, 12.30, 15.30 val.  
6 d. 10, 12.30, 15.30 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 5-11 d. 11.30, 14.45 val.

„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 5, 9-11 d. 10.45 val.  
6 d. 10.30, 12.40 val. 7 d. 10.45, 12.40 val. 
 8 d. 12 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 5, 7-11 d. 10.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 6 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, 
JAV, N-13) - 10 d. 12 val.  
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
5-11 d. 10.50, 13.50, 15.10, 18, 20.40, 23.15 val.  
(23.15 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 11.30, 13.30, 16.30, 18.50,  
21.20, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 12.20, 14.40, 17, 19.20, 21.40, 22.45, 
23.45 val. (22.45, 23.45 val. seansai vyks 5-6 d.).
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 11 d. 19 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
5-11 d. 12.30, 15.40, 18.15, 20.50 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 5-11 d. 11, 13.10, 15.30 val.  
(10 d. 11 val. seansas nevyks).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 5-11 d. 18.30, 21.10, 23.40 val.  
(23.40 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 5-11 d. 16 val.

„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13.20, 18.40, 21.20 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.40, 15.50, 23.20 val.  
(23.20 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
5-11 d. 10.20 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 5, 7, 9 d. 17.50 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., 
JAV, N-13) - 5-11 d. 12.50, 17.50 val.  
(17.50 val. seansas vyks 6, 8, 10 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 20.30, 21.15 val. (11 d. 20.30 val. seansas nevyks; 
21.15 val. seansas vyks 11 d.).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 5-11 d. 10.10 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
5-11 d. 10.30 val. (vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
5-11 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 18.45, 20, 22.15 val.  
(18.45 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 16, 18 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 14.30, 17, 19.30, 22 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 18.15, 20.50 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
5-11 d. 13.30 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 5-11 d. 15.45, 21 val.

Svajojate apie mažus stebuklus, kurie ap-
verstų gyvenimą aukštyn kojomis? Kai ku-
riems žmonėms jų pasitaiko tiek daug, kad jie 
pradeda kliautis vien lemtimi. Komedija „Kaip 
tapti žvaigžde Brodvėjuje“ į vieną kamuolį su-
vels šitiek likimo siūlų, kad neliks nieko kito, 
kaip tik patikėti, jog atsitiktinumų nebūna.

Paskutinių Vudžio Aleno (Woody Allen) 
filmų lengvumo ir komizmo įkvėptas filmas 
Holivudo klasiką dekupuoja geriausiomis šiuo-

Venecijos filmų festivalyje pristatytas 
filmas „Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ 

žada lengvą ir netikėtumų kupiną 
paprastos merginos kelionę link šlovės

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Premjera

„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“
„She’s Funny That Way“
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„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 5-11 d. 11.45, 13.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
5-11 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 val.  
(6-7 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) -  
5-11 d. 11.14, 12.15, 14.15 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 5-11 d. 12.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
5-11 d. 13, 15.40, 18.20, 21, 23.45 val.  
(23.45 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 12.30, 14.50, 17.10, 19.30,  
21.50, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 13.40, 16.10, 18.30, 20.50,  
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 19 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
5-11 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13.10, 18.40, 21.20 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.30, 15.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, 
JAV, 3D, N-16) - 5-11 d. 13.30, 19, 21.40 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, 
JAV, N-16) - 5-11 d. 10.40, 16.20 val.

„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, 
N-13) - 5-11 d. 11, 18.50 val.  
(11 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) -  
5-11 d. 10.50 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
5-11 d. 21.30 val.
„Pabėgimas iš planetos Žemė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.20 val. (vasaros 
seansas vaikams).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“  
(komedija, JAV, N-13) - 5-11 d. 10.50, 16, 19,  
20.40, 21.20 val.  
(11 d. 19 val. seansas nevyks;  
21.20 val. seansas vyks 11 d.).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 
5-11 d. 13.10, 15.40, 18.30, 20.50 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“  
(siaubo trileris, JAV, N-13) -  
5-11 d. 11, 13.20, 18.20, 21.10 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 19 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
5-11 d. 10.30, 12.30, 14.40, 16.50 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13, 18.40, 21.30 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.20, 15.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“  
(trileris, JAV, 3D, N-16) -  
5-11 d. 12.40, 18 val.

„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“  
(trileris, JAV, N-16) -  
5-11 d. 15.20 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, 
N-13) - 5, 7, 9 d. 21.20 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
6, 8, 10 d. 21.20 val.
„Meškų žemė“ (dokumentinis f., Prancūzija, V) - 
5-11 d. 10.10 val. (vasaros seansas vaikams).

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS  
BABILONAS

„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) -
 5-11 d. 15.40, 20.40 val.
„Tūnąs tamsoje: trečia dalis“ (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 18.20, 21.40 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“  
(komedija, JAV, N-13) - 5-10 d. 19.25 val.
„Drugeliai“ (komedija, JAV, N-16) - 
11 d. 19.15 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
5-11 d. 13, 18.40, 21.20 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
5-11 d. 10.30, 16 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, 3D, V) -  
5-11 d. 11.20, 13.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) -  
5-11 d. 12.30, 14.40 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 5-11 d. 16.50 val.
„Madagaskaro pingvinai“  
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 
10.10 val. (vasaros seansas vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

laikinių komedijų puošmenomis. Netikėtų si-
tuacijų ir dygliuotų dialogų filmas gali pasigir-
ti ne vien tokiomis žvaigždėmis kaip Dženifer 
Eniston (Jennifer Aniston) ir Ouvenas Vilso-
nas (Owen Wilson). Brodvėjuje niekada neži-
nai, kada pro duris įžengs pats Kventinas Ta-
rantinas (Quentino Tarantino). Neįtikėtina, 
bet šiame filme jis tikrai pasirodys.

Keistus gerbėjus lengvai pritraukianti 
Izabelė (ją vaidina Imodžena Puts (Imogen 

Poots) norėtų būti įkvepiančia mūza, bet dir-
ba mergina pagal iškvietimą. Ji svajoja tapti 
aktore ir vieną dieną atsiduria labai arti šios 
galimybės. Jos klientu tampa neįprastų po-
linkių turintis Brodvėjaus režisierius Alber-
tas, kurį vaidina O.Vilsonas. Jis mėgsta keis-
ti moterų likimus pasiūlydamas joms apvalią 
pinigų sumą mainais į tai, jei šios atsisakys 
dabartinio gyvenimo ir pradės siekti savo 
svajonės.

Netikėtai pasibaigęs vienos nakties nuo-
tykis naujai perdažo ne tik Izabelės kasdie-
nybę. Po lemtingo susitikimo kylantis są-
myšis, skandalai, nesusipratimai ir pačios 
absurdiškiausios situacijos įtraukia vis dau-

giau vyrų ir moterų. Atsivėrus naujoms ga-
limybėms merginos dėmesio siekia visas 
būrys gerbėjų ir tuo natūraliai tampa nepa-
tenkintos Izabelės konkurentės, o režisie-
rius Albertas niekaip negali išsisukti nei 
nuo šio, nei nuo kitų savo slaptų pasimaty-
mų padarinių.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“
„She’s Funny That Way“

Kino teatruose nuo birželio 5 d. 

n Komedija, JAV, 2014

n Režisierius: Peter Bogdanovich

n Vaidina: Jennifer Aniston, Owen Wilson, 

Will Forte, Quentin Tarantino ir kiti

n IMDB: 6,7/10
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Veidai

Prieš penkerius metus niekuo neišsis
kirianti Džošo ir Renės Lambertų šeima 
susidūrė su protu nesuvokiamais ir ne
paaiškinamais reiškiniais. Jų mažametis 
sūnus Daltonas, patekęs į komą, tapo tar
pininku tarp šio ir anapusinio pasaulių. 
Pirmoje „Tūnąs tamsoje“ dalyje prasidė
ję košmarai tęsėsi ir antrame filme po 
trejų metų.

Trečioji „Tūnąs tamsoje“ dalis supa
žindins su įvykiais, nutikusiais prieš 
Lambertų šeimos siaubą. Filmas pasako
ja apie antroje dalyje Lambertams atsa
kymų ieškoti padėjusią mediumę Elizą. 
Naujausiame pasakojime apie šiurpų ana
pusinį pasaulį sužinosime, kad Lambertai 
buvo toli gražu ne pirmieji, kurie kreipė
si į Elizą pagalbos. Su panašiomis pro

blemomis susidūrė ir kita pora, kurių du
krą ėmė persekioti ir kankinti žmogaus 
protui nesuvokiami reiškiniai. Norėdama 

padėti anapusinių jėgų persekiojamai pa
auglei, Eliza pasitelkia savo gebėjimus, 
kad užmegztų ryšį su mirusiųjų pasauliu. 
Tik ar tokiais veiksmais ji padės mergi
nai? Gal kaip tik priešingai - įsiutins blo
gio jėgas?

„Forum Cinemas“ inf.

teatras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
5 d. 19 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 2 v. odės 
inscenizacija (anglų k.). Dir. V.Lukočius.
6 d. 18.30 val. - „Don Kichoto šalyje“. 2 v. baletas. 
Rež. ir choreogr. R.Kudžmaitė.
11 d. 18.30 val. - W.A.Mozarto „Figaro vedybos“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
5 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
6 d. 14 val. Didžiojoje salėje; 18 val. Prie pagrindinio 
LNDT įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
6 d. 15 ir 19 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 14 ir 18 val.; 8 d. 18 val. Prie pagrindinio LNDT 
įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
9, 10, 11 d. 18 val. Prie pagrindinio LNDT įėjimo - 
Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis (“Cezario grupė“).
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
11 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis“. Rež. 
C.Graužinis (“Cezario grupė“).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
6 d. 12 val. - „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
7 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
9 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. 
Rež. A.Latėnas.
11 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
7 d. 12 val. - „Linksmoji Einšteino laboratorija“ (lietuvių k.). 
Rež. S.Pikturnaitė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
8 d. 19 val. - „Vertėjas“ (pagal L.Vincės pjesę). 
Rež. A.Gian / M.Mačiulis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
8, 9 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
11 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršnovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“. Rež. J.Jurašas.
6 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. A.Areima.
9, 10 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“. 
Rež. A.Jankevičius.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
5 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
6 d. 18 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
7 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 2 d. operetė. 
Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
5 d. 18 val. - Dž.Bokačio „Dekameronas“ (N-16). Rež. 
A.Rubinovas.
7, 11 d. 18 val. - Atsisveikinimo spektakliai. 
D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. Rež. S.Rubinovas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
11 d. 18 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo 
ereliai“. Rež. A.Jakubik („Domino“ teatras).

KlAiPėDA

KOnCERTŲ sAlė
8 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

KlAiPėDOs lėliŲ TEATRAs
6 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - žemė“. Rež. D.Savickis.
7 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAi
10 d. 18 val. Teatro salėje - K.Dragunskaja „Lunačiarskio 
lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.
11 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Kalininigrado filharmoni-
jos koncertinis pučiamųjų orkestras ir solistai. Operetė 
„Sevastopolio valsas“. Rež. V.Leonidovas.

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
5 d. 18 val. - T.Viljamso „Geismų tramvajus“. Rež. A.Latėnas.
11 d. 18 val. - Spektaklis rodomas paskutinį kartą! 
E.M.Remarque „Trys draugai“. Rež. R.Steponavičiūtė.

PAnEVėŽYs

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
10 d. 18 val. Didžiojoje salėje - L.Gershe „Laisvi
drugeliai“. Rež. D.Kazlauskas.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinė FilHARMOniJA
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Martinikos praeities 
pėdsakai. G.Privat (fortepijonas, Martinika ir Prancūzija). 
G.Privato kvintetas: M.Codjia (gitara, Prancūzija), J.Slavik 
(kontrabosas, Čekija ir Prancūzija), S.Troupe (perkusija, 
Gvadelupė ir Prancūzija), A.Tenrio (perkusija, Brazilija). 
Kvinteto svečias - G.Karlstrom (vokalas, Švedija).
11 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Kremona-Vilnius 
„Quartetto di cremona“ (Italija). Styginių kvartetas „Mettis“.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
9 d. 19 val. - Vroclavo baroko orkestras, dir. Andrzejus 
Kosendiakas. Solistai: K.Manley, I.L.Lubowicz, A.Bartnik (sopranai); 
K.Karolyi, M.Cukrova, P.Olechas (altai); N.Mulroy, M.Gocmanas, 
K.Kozlowskis (tenorai); Hu go Oliveira, J.Nosekas ir J.Butrynas (bosai).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
10 d. 19 val. - „Smuiko ir gitaros amžių dvikova“. 
Z.Levicki ir A.Globys.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Tūnąs tamsoje: 
trečia dalis“

„Insidious: Chapter 3“

Kino teatruose nuo birželio 5 d.

n siaubo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Leigh Whannell

n Vaidina: Leigh Whannell, Dermot Mulroney, 

Lin Shaye, Stefanie Scott, Hayley Kiyoko ir kiti

n iMDB: 8,8/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

Prieš penkerius metus niekuo neišsis
kirianti Džošo ir Renės Lambertų šeima 
susidūrė su protu nesuvokiamais ir ne
paaiškinamais reiškiniais. Jų mažametis 
sūnus Daltonas, patekęs į komą, tapo tar
pininku tarp šio ir anapusinio pasaulių. 
Pirmoje „Tūnąs tamsoje“ dalyje prasidė
ję košmarai tęsėsi ir antrame filme po 
trejų metų.

Trečioji „Tūnąs tamsoje“ dalis supa
žindins su įvykiais, nutikusiais prieš 
Lambertų šeimos siaubą. Filmas pasako
ja apie antroje dalyje Lambertams atsa
kymų ieškoti padėjusią mediumę Elizą. 
Naujausiame pasakojime apie šiurpų ana
pusinį pasaulį sužinosime, kad Lambertai 
buvo toli gražu ne pirmieji, kurie kreipė
si į Elizą pagalbos. Su panašiomis pro

blemomis susidūrė ir kita pora, kurių du
krą ėmė persekioti ir kankinti žmogaus 
protui nesuvokiami reiškiniai. Norėdama 

padėti anapusinių jėgų persekiojamai pa
auglei, Eliza pasitelkia savo gebėjimus, 
kad užmegztų ryšį su mirusiųjų pasauliu. 
Tik ar tokiais veiksmais ji padės mergi
nai? Gal kaip tik priešingai - įsiutins blo
gio jėgas?

„Forum Cinemas“ inf.

teatras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
5 d. 19 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 2 v. odės 
inscenizacija (anglų k.). Dir. V.Lukočius.
6 d. 18.30 val. - „Don Kichoto šalyje“. 2 v. baletas. 
Rež. ir choreogr. R.Kudžmaitė.
11 d. 18.30 val. - W.A.Mozarto „Figaro vedybos“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
5 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
6 d. 14 val. Didžiojoje salėje; 18 val. Prie pagrindinio 
LNDT įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
6 d. 15 ir 19 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 14 ir 18 val.; 8 d. 18 val. Prie pagrindinio LNDT 
įėjimo - Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
9, 10, 11 d. 18 val. Prie pagrindinio LNDT įėjimo - 
Sirenos’15. Rež. S.Kaegi.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis (“Cezario grupė“).
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
11 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis“. Rež. 
C.Graužinis (“Cezario grupė“).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
6 d. 12 val. - „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
7 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
9 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. 
Rež. A.Latėnas.
11 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
7 d. 12 val. - „Linksmoji Einšteino laboratorija“ (lietuvių k.). 
Rež. S.Pikturnaitė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
8 d. 19 val. - „Vertėjas“ (pagal L.Vincės pjesę). 
Rež. A.Gian / M.Mačiulis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
8, 9 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
11 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršnovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“. Rež. J.Jurašas.
6 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. A.Areima.
9, 10 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“. 
Rež. A.Jankevičius.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
5 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
6 d. 18 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
7 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 2 d. operetė. 
Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
5 d. 18 val. - Dž.Bokačio „Dekameronas“ (N-16). Rež. 
A.Rubinovas.
7, 11 d. 18 val. - Atsisveikinimo spektakliai. 
D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. Rež. S.Rubinovas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
11 d. 18 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo 
ereliai“. Rež. A.Jakubik („Domino“ teatras).

KlAiPėDA

KOnCERTŲ sAlė
8 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

KlAiPėDOs lėliŲ TEATRAs
6 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - žemė“. Rež. D.Savickis.
7 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAi
10 d. 18 val. Teatro salėje - K.Dragunskaja „Lunačiarskio 
lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.
11 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Kalininigrado filharmoni-
jos koncertinis pučiamųjų orkestras ir solistai. Operetė 
„Sevastopolio valsas“. Rež. V.Leonidovas.

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
5 d. 18 val. - T.Viljamso „Geismų tramvajus“. Rež. A.Latėnas.
11 d. 18 val. - Spektaklis rodomas paskutinį kartą! 
E.M.Remarque „Trys draugai“. Rež. R.Steponavičiūtė.

PAnEVėŽYs

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
10 d. 18 val. Didžiojoje salėje - L.Gershe „Laisvi
drugeliai“. Rež. D.Kazlauskas.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinė FilHARMOniJA
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Martinikos praeities 
pėdsakai. G.Privat (fortepijonas, Martinika ir Prancūzija). 
G.Privato kvintetas: M.Codjia (gitara, Prancūzija), J.Slavik 
(kontrabosas, Čekija ir Prancūzija), S.Troupe (perkusija, 
Gvadelupė ir Prancūzija), A.Tenrio (perkusija, Brazilija). 
Kvinteto svečias - G.Karlstrom (vokalas, Švedija).
11 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Kremona-Vilnius 
„Quartetto di cremona“ (Italija). Styginių kvartetas „Mettis“.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
9 d. 19 val. - Vroclavo baroko orkestras, dir. Andrzejus 
Kosendiakas. Solistai: K.Manley, I.L.Lubowicz, A.Bartnik (sopranai); 
K.Karolyi, M.Cukrova, P.Olechas (altai); N.Mulroy, M.Gocmanas, 
K.Kozlowskis (tenorai); Hu go Oliveira, J.Nosekas ir J.Butrynas (bosai).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
10 d. 19 val. - „Smuiko ir gitaros amžių dvikova“. 
Z.Levicki ir A.Globys.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Tūnąs tamsoje: 
trečia dalis“

„Insidious: Chapter 3“

Kino teatruose nuo birželio 5 d.

n siaubo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Leigh Whannell

n Vaidina: Leigh Whannell, Dermot Mulroney, 

Lin Shaye, Stefanie Scott, Hayley Kiyoko ir kiti

n iMDB: 8,8/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

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

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

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

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

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

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

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387,  
www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

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

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

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Dainininkas Ilja Aksionovas
1996 06 10

Akordeonistas  
Martynas Levickis
1990 06 11

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė VIDA
Tel. +37067569583

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

Tenisininkė Ana Kurnikova
1981 06 07

Aktorė Natali Portman 
(Natalie Portman)
1981 06 09

AsTrologInė prognozė

Prognozė birželio 5-7 d.
Penktadienį Avinams galimi darbo pasiūlymai. Atsivers naujos perspektyvos, pagaliau susitarsite su darbdaviu. Seksis ištaisyti klai-
das. Savaitgalį daug laiko atims naminiai reikalai, tad visaverčio poilsio nesitikėkite. Jaučiams geriau laikyti liežuvį už dantų, ypač 
penktadienį, - tuomet neprisivirsite košės asmeniniame gyvenime. Nebūkite patiklūs, nieko nepasakokite aplinkiniams. Per nedarbo 
dienas daugiau dėmesio skirkite vaikams ir pagyvenusiems giminaičiams. Galvoję visą savaitę, kaip rasti išeitį iš padėties, dvyniai 
pagaliau supras, ką turi daryti toliau. Žvaigždės jums siūlo pabūti vienatvėje, ramioje aplinkoje. Savaitgalį naudinga būtų praleisti 
sodyboje ar svečiuose pas draugus. Tai nuostabus metas susitikimams ir iškyloms. Vėžiai nuo įtempto protinio darbo bus pavargę, 
tačiau net paskutinę darbo dieną turėtų pasistengti išlaikyti puikų įvaizdį. Pasiruoškite tam, kad šeštadienį gali tekti keisti planus 
paskutinę akimirką. Sekmadienį pavakarieniaukite su mylimu žmogumi. liūtų laukia daug triukšmo ir chaoso, net penktadienį. 
Savaitgalį būkite taupūs ir perskaičiuokite pajamų ir išlaidų balansą. Gerai būtų praplėsti pažįstamų ratą, nes netrukus prisireiks 
protekcijų. Sekmadienį aplinkiniai gali paprašyti jūsų pagalbos. Penktadienio vakaras Mergelėms - pats tinkamiausias laikas 
meilės pasimatymams. Klausykitės vidinio balso, intuicija neapvils. Penktadienis ir šeštadienis tinkamas sandoriams. Bet kokie susi-
tikimai ir naujos pažintys bus rezultatyvūs. Penktadienį Svarstyklės neturėtų atsisakyti malonaus pašnekesio prie puodelio kavos. 
Savaitgalį būtinai nueikite į mišką ar į pliažą. Tarpusavio santykiai bus harmoningi. Gali būti, kad į jus kreipsis finansinės paramos. 
Penktadienį Skorpionams vertėtų pradėti naują meilės romaną. Mažiau pasakokite aplinkiniams apie savo planus ir ketinimus, tai 
padidins tikimybę, kad jie bus realizuoti. Atėjo laikas džiaugtis gyvenimu, tad penktadienį Šauliams patartina užbaigti paskutinius 
reikalus ir savaitgalį pabendrauti su vaikais, tėvais ar mylimuoju, nes žvaigždės saugo jus nuo bet kokių konfliktų. Penktadienį 
ožiaragiai gali pastebėti, kad kolegos iškrėtė kiaulystę. Ir nesitikėkite, kad artimieji jums paklus, jei nepateiksite svarių argumentų. 
Maloni naujiena pakeis jūsų planus į gera. Neatsakykite finansinės paramos, jei į jus kreiptųsi. Sekmadienis tinkamas meilės pasi-
matymams. Penktadienį Vandeniai gali pajusti emocinę įtampą, nerimą. Tikėtina netgi nemiga. Neišsigąskite: paprasčiausiai jums 
reikia gerai pailsėti, o tam puikiai tinka savaitgalis. Galimos naujos įplaukos, papildysiančios jūsų biudžetą. žuvys turėtų skubiai 
tvarkyti popierius, nes penktadienį galimas netikėtas patikrinimas. Išeigines praleiskite su artimaisiais. Galite planuoti atostogas, 
tačiau neleiskite sau pernelyg išlaidauti.

Prognozė birželio 8-11 d.

„Šaukštas deguto medaus 
statinę pagadina.“ Nevienareikšmiškas 
periodas: viena vertus, galima sėkmė ir 
likimo dovanos, kita vertus, įtemptai Venerai 
veikiant, įsitikinsite, kad kiekvienoje medaus 
statinėje yra savas deguto šaukštas.

AVINuI

„Aukštai lėksi - žemai tūpsi.“ 
Harmoningas Neptūnas įkvėps dideliems sie-
kiams, tačiau ant žemės iš padebesių nusileisti 
privers smulkios buitinės problemos: turėsite 
skubiai jas spręsti. Tačiau tai nenuslopins jūsų 
romantinių nuotaikų ir pakylėto jausmingumo.

JAUČIUI

„darbas rankose tirpsta.“ 
Marsas duos daug energijos ir jėgų, kad greitai 
ir operatyviai užbaigtumėte pradėtus reikalus. 
Gali būti, kad atrasite naujus savo talentus ir 
juos pritaikysite darbe. Gyvenimas žada būti 
kaip šventė, kuri užgoš įkyrėjusią kasdienybę.

DVYNIAMS

„Akys baisininkės, rankos - dar  -
bi nin kės.“ Venera žada sėkmingą ir ramų pe-
riodą. Iškilusius nesklandumus padės iš spręsti 
bičiuliai. Meilės reikalai seksis pui kiai, jei 
pasistengsite žavėti ir išjudinti partnerį audrin-
gam romanui. Darbe situacija bus nebloga.

VĖŽIUI

„Kaip sviestu patepus.“ Taip eisis,
kurie užsiims kokiu nors nauju, atsakingu 

reikalu. Harmoningas Marsas nukreips tinkamu 
ir trumpiausiu keliu, tad jūsų veiklas vainikuos 
pergalės. Smarkaus finansinio pagerėjimo nepa-
jusite, nes noras išlaidauti viršys pajamas.

LIŪTUI

„žodis žvirbliu išlekia, jaučiu 
sugrįžta.“ Ir vėl nelengvas periodas, 

nulemtas įtempto Marso, kuris provokuos kon-
fliktus tiek darbe, tiek ir namuose. Tad stenkitės 
ratu apeiti situacijas, gresiančias užsiliepsnoti. 
Dabartinis metas palankus karjerai.

MERGELEI

„Kas ieško, tas randa.“ Nestigs 
įtampos ir dinamikos. Marsas skatins imtis 

ryžtingų veiksmų kovojant už savo vietą po saule, 
ir kad netektų gailėtis praleistų gali my  bių ir veltui 
iššvaistyto laiko, kuo skubiau imkitės veiklos. O 
ką turite nuveikti, suprasite po savianalizės.

SVARSTYKLĖMS

„Tiesiai - arčiau, aplink - 
greičiau.“ Veikiant įtemptai Venerai, jums 
stigs tikslingumo ir pastovumo tiek darbe, 
tiek bendraujant su artimais žmonėmis. Pats 
geriausias patarėjas būtų pareigos jausmas. 
Neskubėkite su išvadomis - būsite linkę klysti.

ŠAuLIuI

„iki laiko ąsotis vandenį laiko.“ 
Harmoningo Plutono veikiami, lengviau 
kontaktuosite su aplinkiniais ir išspręsite as-
menines ir profesines problemas. Geriau būtų, 
jei sprendimus priimtumėte vadovaudamiesi 
savo galva ir neklausytumėte patarimų iš šono.

SKORPIONUI

„Juokiasi puodas, kad katilas 
juodas.“ Įtempta Venera siųs išbandymus, 
kuriuos išlaikę galėsite mėgautis tvirtesniais ir 
laimingesniais ryšiais. Nesivelkite į ambicijų 
kovą su savo mylimuoju. Vertinkite partnerio 
nuomonę ir pirmieji iškelkite paliaubų vėliavą.

OŽIARAGIUI

„Kas veža, tam krauna.“ 
Darbe nebūsite linkę užsikrauti naštos ir mielai 
pasidalinsite darbais su aplinkiniais. Marsas 
skatins norą gyvenimą paversti nesi bai giančia 
švente, tad rengsite draugiškus vaka  rėlius, re-
guliariai lankysitės masiniuose renginiuose.

VANDENIuI

„ranka ranką plauna.“ Har -
moninga Venera skatins malonius įvykius, 
susijusius su asmeniniu gyvenimu. Tinkamas 
metas drauge su mylimu žmogumi išvykti pa-
keliauti nors keletui dienų arba bent paįvairinti 
kasdienybę maloniomis smulkmenomis.

ŽUVIMS
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Pasuk galvą

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Arka. Municipalitetas. 
Amūro. Averonas. Aš. Kvaga. 
Kanistras. Vana. Tanas. Rabata.  
Sara. Molas. Nepalo. Ra. Bušas. 
Sulojo. Kulis. Suolas. Vertimas. 
Karlas. Ne. Ikas. Laimšs. EG. 
Koklis. Kartas. Gro. Al. Aidas. Mein. 
Markiravimas. Magija. Ast rupas. 
Aversas.

Horizontaliai: Kvarteronas. 
Navara. Aimana. Tilaka. Cūga. 
Kikilis. Mira. Bumas. RT. Po. Mulas. 
Dar. Tošis. VU. Lakalas. Kaip. Ivanas. 
„Laima“. Tenas. Kardas. Eris. Saitas. 
Tos. Urmas. Antresolės.  
MV. Sarapulas. AE. Sabalas. Mgr. 
Salos. Geis. Toj. Nerija. Aušra. 
Oregonas.

Pažymėtuose langeliuose: 
Aureolė.

SU
DO

KU
Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 
„equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki birželio 9 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas  Benas Bratkauskas iš 
Vilniaus.

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

 - Tas Petraitis tikrai nemandagus žmo-
gus. Mes kalbėjomės gal kokias dešimt mi-
nučių, ir per tą laiką jis kokius penkis kar-
tus nusižiovavo, - piktinasi žmona.

- Brangioji, jis nežiovavo, jis norėjo kaž-
ką tau pasakyti.

l

Aš dėl tavęs, tėveli, galiu pereiti ugnį ir 
vandenį.

- Būtų maloniau, jei pereitum į kitą klasę.
l

- Mamyte, ką tu čia darai? - klausia 
dukra, pamačiusi, kad apkūnoka mama 
bando įlįsti į jos suknelę.

- Ką aš darau? Aš noriu tau parodyti, kaip 
tu baisiai atrodai su šia trumpa suknele!

l

Motina pirmąsyk jaunėlio sūnaus papra-
šė nupirkti duonos. Po kiek laiko mažylis grįž-
ta be duonos, laižydamas didelę porciją ledų.

- Duonos jau nebuvo, - aiškina jis, - bet 
juk reikia kuo nors maitintis!

l

Dumia plentu brangus mersedesas, jam 
iš paskos - greitosios pagalbos mašina ir 
ugniagesiai. „Mersą“ stabdo kelių patruliai. 
Sustoja iš paskos važiavusi ir greitukė, ir 

ugniagesiai. Policininkai liepia jiems važiuo-
ti, girdi, stabdę tik mersedesą. Tada sėdinty-
sis prie „merso“ vairo sako:

- Jie su manim.
Policininkai apstulbo:
- Kuriems galams?!
- Viskas per jus, sustabdot ir vis klau-

siate, kur vaistinėlė, kur gesintuvas...
l

Policininkas sustabdo automobilį ir sa-
ko vairuotojui: 

- Jūs važiavote 60 kilometrų per valandą, 
čia galima tik 40.

- Aš važiavau keturiasdešimt.
Čia įsikiša vairuotojo žmona ir sako:
- Pone policininke, kai mano vyras išge-

ria, su juo beprasmiška ginčytis.
l

Prie policininko prieina vaikinukas ir 
sako:

- Iš manęs ką tik pavogė dviratį.
- Sakykit, ar jis turėjo skambutį? - klau-

sia policininkas.
- Ne, neturėjo...
- O ar turėjo atšvaitus ir žibintą?
- Ne, neturėjo...
- Tada pirmiausia jums teks sumokėti 

baudą.

l

Važiuoja sunkvežimis, jį sustabdo kelių 
policija. Policininkas:

- Klausyk, ar tu kvailas? Trečią kartą tave 
stabdau ir sakau, kad tau iš kėbulo kažkas byra!

- Žinai, stabdyk tu mane nors ir aštun-
tą kartą, bet pasakysiu tą patį: „Žiema! Plik-
ledis! Važinėju! Barstau!“

l

Skyrybų procesas. Teisėjas klausia vyro:
- Kokia skyrybų priežastis?
- Mūsų skirtingi interesai. Ji domisi vy-

rais, o aš moterimis. 
l

- Tu kodėl skiriesi su žmona?
- Supranti, ji su manim jau pusę metų 

nesikalba.
- Neskubėk, palauk, pagalvok, ne taip 

lengva surasti tokią puikią žmoną!
l

- Aš labai norėčiau pamatyti tą vagį, 
kurį jūs sugavote mano bute.

Policininkas:
- O kam jums jo reikia?
- Aš norėčiau sužinoti, kaip jis, vidury 

nakties, įsibrovė į mano butą ir nepažadino 
mano žmonos.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

Krauju paženklintas  
E.Iglesijo koncertas

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Per koncertą Meksike atlikėją Enrikę iglEsiją 

(Enrique iglesias) sužeidė skraidanti filmavimo 

kamera, skirta filmuoti žiūrovų miniai. Daininin-

kas susižeidė du dešinės rankos pirštus, kai mėgi-

no kamerą pagriebti ir atsukti ją į žiūrovus. net ir 

kraujuodamas, E.iglesijas pasirodymą tęsė dar 30 

mi nučių, o vėliau buvo nugabentas į ligoninę los 

Andžele. socialiniuose tinklalapiuose ėmė plisti 

nuotraukos, kuriose gerbėjai užfiksavo atlikėją 

aptvarstyta ranka ir kruvinais marškinėliais, į ku-

riuos jis vis valėsi kraujuojančius pirštus.


