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 ■ Kokiam tikslui merginas ir moteris 
savo ką tik išleista knyga nori įkvėpti 
tituluota gražuolė S.Burbaitė? 10 p.

Šiame numeryje

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

 ■ Kokių netikėtumų sulaukė atlikėjos Monikos Liubinaitės gerbėjai, atėję į jos įspūdingą 
ir spalvingą koncertą? 12 p.

 ■ Kodėl per Jonines laidų vedėja Ugnė 
Galadauskaitė švenčia Zenonines 
ir ką per Jonines veikia kiti žinomi 
žmonės? 14 p.

Kur ieškoti paparčio žiedo?

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

Simona Burbaitė pristatė 
„Tavo geriausią draugę“

Spalvingas monikos Liu 
pasirodymas

4-9 inTerviu
Živilė Kropaitė

13 veidai
Viktorija Šaulytė

18-19 ŽvaigŽdėS
Bijonsė (Beyonce); 
Daugiausia uždirbusios 
garsenybės

20-22 STiLiuS
„Emporio Armani“: 
spalvingas ir komfortiškas 
ruduo

24-25 groŽio paLeTė
Ramintos Naujanytės 
įvaizdžio štrichai

26-27 „LaiSvaLaiKiS“ 
reKomenduoja
Atsinaujinusi „Nidos 
skalva“ - magiška 
atostogų oazė

28-29 paŽinTiS
Danielis Svarovskis - 
iliuzijų meistras

30 SavijauToS KodaS
Graikinis riešutas -  
maistas ir vaistas?

32-33 KaLeidoSKopaS
35 ŠoKiS

„Modus Dance“ sezoną 
baigė įspūdingu koncertu

36-37 Scena
Eli Goulding (Ellie 
Goulding) aistros

38 daToS
Ariana Grande  
(Ariana Grande)

39-55 eTerio ŽmonėS, 
Tv programa
Gabija Jaraminaitė

56-61 „LaiSvaLaiKio“ gidaS
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „LaiSvaLaiKio“ KLuBaS
64-65 HoroSKopaS, SudoKu
66 BeproTiŠKaS paSauLiS
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„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data ir vieta: 
1985 m. vasario 7 d. Vilniuje

n Išsilavinimas: kultūros ir 
žiniasklaidos vadybos magistras 
Humbolto universitete Berlyne

n Veikla: LRT televizijos ir radijo 
laidų vedėja
n Šeimos padėtis: netekėjusi, 
vaikų neturi

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

M
ak

ia
ža

s: 
N

or
a 

Va
na

ga
it

yt
ė 

(„
G

at
in

ea
u“

 g
ro

ži
o 

sa
lo

na
s)

. Š
uk

uo
se

na
: E

di
ta

 Iz
m

ai
lo

va
 („

G
at

in
ea

u“
 g

ro
ži

o 
sa

lo
na

s)
. F

ot
og

ra
fij

a:
 S

ta
sy

s 
Žu

m
by

s

Živilė Kropaitė: 
Dirbdamas televizijoje 

įdomesnis už kitus netapsi

Kaip sako pati televizijos ir radijo laidų vedėja Živilė Kropaitė (32), žurnalistikos 
profesiją ji nusižiūrėjo nuo draugės. ir nors pirmieji žingsniai į žiniasklaidos olimpą  
nebuvo itin sėkmingi - neįstojusi į žurnalistiką ji ėmė studijuoti anglų filologiją vilniaus  
universitete, galiausiai jos svajonės išsipildė. Maža to, anot Živilės, išsipildė daugiau, nei 
kada nors ji buvo pasvajojusi. Šiandien Živilę pažįsta tiek lietuvos radijo klausytojai,  
tiek lrt televizijos žiūrovai. tiesa, ji pati to per daug nesureikšmina ir sako, kad viskas  
yra labai laikina: vieną dieną tu svarbus ir geidžiamas, kitą tavęs niekam nebereikia. 

Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Kas tave atvedė į žurnalistiką?
- Kai mokiausi mokykloje, man nelabai 

patiko matematika, chemija, todėl planavau 
savo ateitį sieti su humanitariniais mokslais. 
Vieną dieną bendraklasė pasakė, kad norėtų 
studijuoti žurnalistiką, aš nutariau irgi paban-
dyti. Bet po 12 klasės neįstojau, pradėjau stu-
dijuoti anglų filologiją. Ketvirtame kurse nu-
ėjau į Žurnalistikos instituto organizuojamus 
žurnalistikos kursus. Turėjau atlikti praktiką, 
taip patekau į LRT radiją ir ten likau dirbti. 
Paskui įstojau Berlyne į Humbolto universi-
tetą, žiniasklaidos ir kultūros vadybos magist
rą. Kai grįžau iš Berlyno, sulaukiau kvietimo 
iš LRT radijo redakcijos. 

- Teko skaityti, kad bendradarbiavai 
su BBC. Papasakok, kaip susikirto jūsų 
keliai.

 Kartą važiavau į konferenciją ir joje su-
sipažinau su „BBC Europe“ redaktoriumi. Po 
kiek laiko jis man paskambino ir paklausė, ar 
negalėčiau parašyti kelių sakinių jų interneto 
portalui apie emigrantų dalią. Bet tuo metu 
buvau išvykusi savaitgaliui į Barseloną. Atsi-
menu tokį keistą momentą  pasakiau jam, 
kad esu Barselonoje, o jis tyli. Tik po to su-
pratau, kad šiais laikais nedaryti kažko vien 
dėl to, kad esi kitoje šalyje, yra kvaila. Porą 
metų dėl to labai graužiausi. Po kiek laiko jis 
vėl man paskambino. Tada Lietuvoje buvo 
įvedamas euras. Mečiau visus savo darbus ir 
tekstą parašiau strimgalviais. Tai tokių bend
radarbiavimų būta, bet jie nepastovūs. 

- Viename interviu minėjai, kad, pra-
dėjusi dirbti televizijoje, įveikei savo 
kompleksus ir baimes. Kokių jų turėjai?

 Kai patenki į televiziją, iš pradžių nega-
li objektyviai į save žiūrėti. Matai daug viso-
kių savo elgesio, kalbos ir išvaizdos trūkumų. 
Bet, kad ir kaip būtų keista, ilgainiui save 
labiau pamilsti. Gal dėl to, kad gražiai nugri-
muoja, gal dėl to, kad sulauki gražių komen-
tarų. Nors, žinoma, jų būna visokių. Natūra-
liai tai pakelia pasitikėjimą savimi. Man tele-
vizija davė dar daugiau drąsos būti savimi ir 
radijuje. Tik dabar visiškai įsidrąsinau impro-
vizuoti, sakyti ką nors visiškai spontaniškai. 
Gal tai tiesiog yra natūrali profesinė branda. 

- Pradėjai nuo tiesioginio eterio. Ne-
gąsdino?

 Jaudiniesi vienodai tiek prieš tiesioginį 
eterį, tiek prieš netiesioginį. Ir vienu, ir kitu 
atveju savo darbą turi padaryti lygiai taip pat 
gerai. Nori maksimaliai gerai pasirodyti, tin-
kamai pakalbinti pašnekovus, ir tai, kad tave 
iškirps, jei ką nors nusišnekėsi, visai neguo-
džia, nes taip tik pridarysi kitiems papildomo 
darbo. Be to, kai laida vyksta tiesiogiai, žmo-
nės atlaidžiau žiūri ir į kokius nors nesusi-
pratimus. 

- Kokiems žmonėms nerekomenduo-
tum net ir svajoti apie karjerą televizi-
joje?

 Tiems, kuriems yra svarbi kitų nuomo-
nė. Nes baisių komentarų būna labai daug. 
Pirmas dalykas, kurį tau pasako prodiuse-
riai,  neskaityk komentarų, nes iškart su-
sižlugdysi. Jei moki sulaukti konstruktyvios 
kritikos, gerai, bet daugelis nemoka. Vis tiek 
norisi įlįsti į portalus ir paskaityti, ką žmonės 
apie tave kalba. Galiu perspėti, kad jei netu-
ri aukštos savivertės jausmo, išsigąsi. Yra 
žmonių, kurie nori visiems įtikti, bet taip ne-
bus  visiems geras nebūsi. Man atrodo, te-
levizijoje išlieka nebūtinai tie, kurie geriausiai 
tinka ekranui, o tie, kurie išvysto sveikiausią 
santykį su kritikais. Visiems TV laidų vedė-
jams reikia susitaikyti su tuo, kad visi turės 
apie tave nuomonę, kad laidos sėkmė ir ne-
sėkmė bus siejama tik su tavimi. Ir tikrai 
nebus taip, kad visada būsi garbinamas. 

- Pati esi kilusi iš Vilniaus. Palaikai 
santykius su šeima? Kaip jie reaguoja į 
tavo karjeros posūkius?

 Taip. Ypač gerus santykius palaikau su 
močiute. Jai jau 88 metai, bet ji viską pati pada-
ro, apie viską turi tvirtą savo nuomonę. Ji man 
paskambina po kiekvienos laidos ir viską susa-
ko. Kartais net kyla klausimas, iš kur ji tiek 
išmano. Bet gal žmonės, gyvenantys mažes-
niuose miesteliuose, kur nėra daug užsiėmimų, 
televizijos specifiką išmano geriau už mane, nes 
jie ją nuolat stebi. Išsakyti savo nuomonę mėgs-
ta ir mano mama. Kadangi LRT radijo laidos 
būna tiesiogiai filmuojamos ir rodomos, kartais 
ji man ima ir parašo: „Išsitiesk“ arba „Nekram-
tyk nagų“. Aš dėl to visai nepykstu. 

- Kokių tradicijų turite su savo šeima?
 Dažniausia visų švenčių ar tiesiog lais-

vų dienų tradicija  aplankyti močiutę. Ji 
gyvena viena kaime, yra aktyvi ir bendrau-
janti moteris, buvusi tremtinė, savo gyve-
nime mačiusi ir šilto, ir šalto,  kitados ne-
teko visų savo brolių. Iki šiol stebiuosi, kaip 
ji, prasitampiusi po lagerius, praradusi dau-
gelį savo artimųjų, sugebėjo išlikti tokia 
optimistė, turėti tokį humoro jausmą ir bū-
ti tokia pozityvi. Tai mūsų tradicija ir yra 
važiuoti per šventes jos aplankyti. Labai 
džiaugiamės, kad ją turime, nes man ji yra 
neįtikėtina.

- Kiek močiutės matai savyje pačioje?
 Man norėtųsi tikėti, kad kažkiek yra. 

Tikiu, kad būtent iš jos išmokau labai dide-
lės meilės Lietuvai. Anksčiau būdavau iš tų, 
kurie žino, kad visur kitur yra geriau, kad 
pas mus blogai tas ir anas, kad čia visi geria. 
O močiutė man visada sakydavo: „Kaip čia 
taip tu, vaikela, varai ant savo šalies?“ Kar-
tais apie tai net nediskutuodavome, nes ne-
rasdavome bendro taško. Dabar suprantu 
tuos, kurie mato, kas yra negerai, moka apie 
tai kalbėti, bet nejuodina Lietuvos. Turime 
suvokti, kad šitiek metų prabuvus už „gele-
žinės uždangos“ ir šitiek metų prabuvus 
priespaudoje yra neįtikėtina, kokiais tempais 
einame pirmyn. Prisimenu, kartą važiavau į 
Jungtines Amerikos Valstijas ir kartu kelia-
vo šveicaras. Jis buvo lankęsis mūsų šalyje, 
„Login“ festivalyje, ir pabrėžė, kad daugeliu 
atvejų Vilnius yra modernesnis net ir už 
Šveicariją. Suprantu, kad jis nematė mūsų 
kaimų, nežino mūsų bėdų, bet reikia sutikti, 
kad tam tikrose srityse progresas vyksta 
neįtikėtinu tempu.

- Bet negali užsimerkti prieš blogus 
dalykus, vykstančius šalyje...

 Žinoma. Ir tikiu, kad kiekvienas su-
pranta, kad čia žmonės gauna kur kas ma-
žesnes algas negu Paryžiuje, o už kavą tu-
ri susimokėti tiek pat, kiek Europos did
miesčiuose, kad iš tikrųjų Lietuvos kaimuo-
se daug kas geria. Nepaisant to, turime 
temptis į priekį, nuolat džiaugtis ir pabrėž-
ti savo progreso žingsnius. Tai šitą aš iš-
mokau iš močiutės. Ir dabar man skaudu 
klausyti, kaip kiti dergia Lietuvą. Tikiu, kad 
ir močiutei būdavo skaudu klausytis mano, 
paauglės, paistaliojimų. 

Turime suvokTi, 
kad šiTiek meTų 
prabuvus už 
„geležinės 
uždangos“ ir šiTiek 
meTų prabuvus 
priespaudoje 
yra neįTikėTina, 
kokiais Tempais 
einame pirmyn

šiuolaikinio 
miesTo žmogaus 
gyvenimo riTmas 
yra Toks, kad 
Turi kai kuriuos 
dalykus paTikėTi 
kiTiems, o paTs Tuo 
meTu daryTi Tai, 
ką moki geriau

visiems Tv laidų 
vedėjams reikia 
susiTaikyTi su Tuo, 
kad laidos sėkmė 
ir nesėkmė  
bus siejama  
Tik su Tavimi
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Didžiausia Živilės baimė, kad jos karjera 
televizijoje nesibaigtų kokia nors klaida
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Ko dar ji tave išmokė?
- Man ji visada kartoja, kad svarbiausia 

yra sąžinė. Kad ir ką darau, žiūriu, ar nenu-
sižengiu savo sąžinės dėsniams. Norėčiau 
tikėti, kad iš močiutės perėmiau humoro 
jausmą. 

- Kaip atrodo tavo laisvalaikis?
- Mėgstu keliauti. Jei niekur neišvažiuoju, 

nesugebu sutvarkyti savo gyvenimo taip, kad 
atsiribočiau nuo darbo. Net ir per atostogas 
vis tiek kažką darau: tai vedu kokį renginį, 
tai suredaguoju kokio draugo vertimą, tai 
įgarsinu ką nors, tai padarau kokią laidą už 
kolegą. Kad to išvengčiau, susiplanuoju ke-
lionę, išvykstu kelioms savaitėms į Aziją, kad 
tikrai nieko papildomo nedaryčiau. Bet išvy-
kusi neturiu jokių ypatingų pomėgių, man 
tiesiog patinka bendrauti su žmonėmis, mau-
dytis, skaityti knygas paplūdimyje, eiti į me-
no galerijas, ilgai vaikščioti. 

- Dabar populiaru propaguoti sveiką 
gyvenimo būdą, sveiką mitybą...

- Mėgstu pabėgioti, nueiti į baseiną. 
Mėgstu neprisivalgyti nesąmonių, bet aklai 
neseku jokiu mitybos planu. Buvo gyvenime 
visokių etapų - saldumynų nevalgymo, mėsos 
atsisakymo, dietų. Bet dabar, man atrodo, val-
gau visai sveiką maistą.

- Kokių turi silpnybių?
- Jaučiu silpnybę įvairiems akcentams. Ma-

ne žavi, jei žmogus gali kalbėti keliais akcen-
tais. Man labai graži oksfordinė britų kalba - 
vadinamoji RP („Received Pronunciation“). 
Jei koks nors vyras tokia kalba, man savaime 
jis yra labai simpatiškas. O iš tokių žemiškų... 
turiu problemų dėl saldumynų. Man labai ska-
nu viskas, kas yra pagaminta iš kepinto cuk-
raus, kondensuoto pieno. Nieko sau negaliu 
padaryti, kalbėjau su šimtu žmonių ir jie sakė: 
kai visai atsisakysi cukraus, pamatysi, kad 
tau jo ir nereikia. Nesuprantu, ką tai reiškia. 
Buvau jo atsisakiusi, bet nuo to potraukis 
visokiems karamelizuotiems saldumynams 
nesumažėjo. Žinoma, stengiuosi mažinti, nes 
anksčiau galėjau suvalgyti visą kondensuoto 
pieno skardinę. 

- O virtuvė, namų ruošos darbai tau 
artima sielai?

- Mėgstu gaminti, bet pastaruoju metu 
nelabai turėjau tam laiko. Kartą draugas, 
kuris mane visaip bandė pakviesti vakarie-
nės, o aš vis sakydavau, kad dirbu, nupirko 
vienkartinį grilį ir tiesiog po langais iškepė 

antienos. Deja, jį išvijo kaimynai, nes tai 
nebuvo tinkama vieta laužams kūrenti. Tad 
turiu prisipažinti, kad šiuo metu dažniau 
valgau kur nors mieste. Bet man patinka 
gaminti, patinka pats procesas. Namų tvar-
kyti labai nemėgstu. Arba lyginti. Siaubas. 
Tik neseniai atradau valyklas, kuriose gali 
išvalyti marškinius ne už kosminę kainą. 
Draugas, peržiūrėjęs mano darbų grafiką, 
kartą pasakė: „Nemanau, kad pagal tokį už-
imtumą gali sau leisti lyginti.“ Šiuolaikinio 
miesto žmogaus gyvenimo ritmas yra toks, 
kad turi kai kuriuos dalykus patikėti ki-
tiems, o pats tuo metu daryti tai, ką moki 
geriau. Ir nieko čia baisaus. Nematau čia 
jokio išponėjimo.

- O kaip įpareigoja darbas televizijoje?
- Esu girdėjusi iš kolegų ir dabar tai pa-

stebiu pati, kad mažesniuose miesteliuose 
tave labiau atpažįsta. Neseniai buvome nuva-
žiavę į Skuodą. Filmavimas užtruko, teko ilgai 
lūkuriuoti lauke, nebuvau pasiėmusi šiltų dra-
bužių, todėl pasukau į dėvėtų drabužių par-
duotuvę. Ten buvo daug žmonių. Kai kurie iš 
jų ne tik žiūrėjo, bet ir priėjo, klausė, ar aš iš 
Skuodo, ką veikiu dėvėtų drabužių parduotu-
vėje, gal darysiu reportažą. Gal tada pirmąsyk 
ir supratau, kad darbas televizijoje skiriasi 
nuo kitų darbų, nes žmonės įsivaizduoja, kad 
turi būti kažkiek įdomesnis už kitus. Tačiau 
taip nėra, gal tas įpareigojimas ir yra jiems 
tai įrodyti.

- Kokią turi svajonių laidą? O gal kol 
kas jautiesi savo rogėse ir nieko nenori 
keisti?

- Kol kas jaučiuosi gerai. Dabar nebent 
noriu kruopščiau atsirinkti tai, ką darau, 
nes vedu tris laidas radijuje - „Lietuvos 
diena“, „Kita tema“, Specialios vasaros 
transliacijos - ir televizijoje - „Svarbios de-
talės“, „60 akimirkų“, plius „Labo ryto“ 
spaudos apžvalgos.  O temos - aktualijos, 
naujienos - man tinka. Kol kas neturiu po-
reikio keisti srities. Gal jei būtų kada nors 
kokia laida anglų kalba, norėčiau ją vesti. 
Man ši kalba labai patinka. Tai kol kas ne-
turiu neišsipildžiusios svajonės, susijusios 
su žurnalistika. Mano svajonė nebent yra 
tokia, kad viskas nesibaigtų kokia nors bai-
sia klaida. Tikiu, kad ateityje svajonių atsi-
ras daugiau. 

Man atrodo, 
televizijoje išlieka 
nebūtinai tie, 
kurie geriausiai 
tinka ekranui, o 
tie, kurie išvysto 
sveikiausią santykį 
su kritikais 

televizija Man 
davė dar  
daugiau drąsos 
būti saviMi  
ir radijuje

kartą draugas, 
kuris Mane visaip 
bandė pakviesti 
vakarienės, 
nesulaukęs 
teigiaMo atsakyMo, 
nupirko vienkartinį 
grilį ir tiesiog 
po langais iškepė 
antienos
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Veidai

„Dalyvavimas grožio konkursuose, 5 metų dar-
bas mados industrijoje, tinklaraščio rašymas man 
suteikė žinių ir patirčių, kuriomis norėjau pasida-
linti. Idėja rašyti knygą kirbėjo jau seniai, tačiau 
nesitikėjau, kad diena, kai laikysiu savo knygą 
rankose, ateis taip greitai. Ši knyga - savotiškas 
mano veiklos ir patirties įprasminimas. Norėčiau, 
kad ji įkvėptų moteris patikėti, jog viskas įmano-
ma“, - sakė Simona. Mergina teigė, kad galbūt 
sulauks kritikos dėl to, jog patarimų knygą ji pa-
rašė būdama labai jauna, nepaisant to, ji tikisi, kad 
knyga atras savo skaitytoją. 

S.Burbaitė viliasi, kad moteris šią knygą paims į 
rankas tada, kai jai bus nemiela matyti savo atvaizdą 
veidrodyje ar kai jai pritrūks moteriško palaikymo. 
„Geriausia draugė, kokia ji? Atvira, palaikanti, skati-
nanti, kai reikia, sukritikuojanti ar sudrausminanti, 
tačiau niekada nemeluojanti. Stengiausi, kad ši kny-

ga primintų pokalbį su pačia geriausia drauge. Tai 
moters knyga moteriai apie pasitikėjimą savimi ir 
gerą savijautą, sportą, mitybą, grožį ir madą. Nesakau, 
kad visos turime atitikti aukštus visuomenės kelia-
mus reikalavimus (turėti nepriekaištingus plaukus, 
kruopščiai rūpintis savo oda ir nagais, būti įdomiai, 
turinčiai savo nuomonę, domėtis sveika gyvensena...) 
ar tobulai atrodyti, tačiau skatinu puoselėti savo uni-
kalumą ir nenuleisti rankų, jei nepasiseka. Galbūt 
knyga padės moterims geriau pažinti save ir supras-
ti, kas kiekvienai tinka geriausiai“, - kalbėjo knygos 
autorė. Simona knygoje dalinasi ne tik savo patirtimi, 
bet ir įvairių sričių profesionalų įžvalgomis bei pata-
rimais.

Knygos „Tavo geriausia draugė“ pristatymo 
nepraleido ir gausus būrys Simonos bičiulių, tarp 
jų ir žinomų šalies moterų, su gėlėmis atskubėju-
sių pasveikinti autorės. 

Simona Burbaitė pristatė „Tavo geriausią draugę“ 

Televizijos laidų vedėja Justė Žičkutė

Tituluota gražuolė 
ir šokėja Agnė 
Kavaliauskaitė

Verslininkė ir vizažistė 
Milita Daikerytė

Vizažo meistrė 
Deimantė 
Kazėnaitė

Simoną sveikinio 
mylimasis Matas
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Veidai

Simona Burbaitė pristatė „Tavo geriausią draugę“ 
Žinoma tinklaraštininkė, modelis 
ir tituluota gražuolė Simona 
BurBaitė (25)pristatė savo 
autorinę knygą „tavo geriausia  
draugė“, kurioje ji dalinasi savo  
patirtimis ir draugiškais patarimais.

Eimantės Juršėnaitės ir 
irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Vestuvių planuotoja Laura Vagonė

Vizažo meistrė Neringa Čukinienė
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veidai

Nuo pat koncerto pradžios Monika Liu 
kalbėjosi ir juokavo su publika, į sceną pasi-
kvietė šunį, su gerbėja viduryje pasirodymo 
apsikeitė skaromis, savo mylimajam būgni-
ninkui Marijui Aleksai padovanojo raudonų 
rožių puokštę, po koncerto minios dar kartą 
iškviesta į sceną išbandė savo kaip būgninin-
kės ir klavišininkės jėgas, o pianistą Giedrių 
Naką net privertė stoti prie mikrofono.

„Man išties svarbu išeiti iš savo komfor-
to zonos ir švelniai priversti tai padaryti savo 
klausytojus. Net jei jie iš pradžių suglumsta, 
kurgi čia pateko - ar į koncertą, ar į „stand 
up’ą“. Tikiu, kad menininkas neturėtų apsi-
riboti jokiais žanrais, jam keliamomis viltimis 
ar reikalavimais. Jei man tą akimirką norisi 
kalbėtis su publika, nekreipiu dėmesio, kad 
pagal planą dabar turėčiau atlikti dainą „n“ iš 
sąrašo. Stovėdama scenoje nespraudžiu savęs 
į jokį vaidmenį ir tuo pat metu išlaisvinu visus 
savo vidinius personažus“, - mintimis dalijo-
si Monika Liu.

Stebinti publiką Monikai Liu tikrai pavy-
ko - vienu metu pasiūliusi visiems susirinku-
siems iš lėto skanduoti žodį „planetariumas“, 
menininkė taip atkreipė klausytojų dėmesį į 
cukriniu diabetu sergančių vaikų problemas 
šalyje ir paskelbė pertrauką, o jos metu kvie-
tė klausytojus aukoti Ievos Krivickaitės, ge-
rai žinomos akcijomis „Nusiskusiu plaukus 

dėl sergančių vaikų“ ar „Tėtis vienai dienai“, 
inicijuotam projektui „Akcija“.

Po koncerto Monika Liu buvo apipilta gė-
lėmis ir išsiilgusių gerbėjų bei artimųjų dė-
mesiu, su jais dar ne kartą lipo į sceną pasi-
daryti asmenukių, už kurias daugelis simbo-
liškai aukojo minėtai iniciatyvai.

„Laisvalaikio“ inf.

Spalvingas ir užburiantis 
Monikos Liu pasirodymas

Monika Liu
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atlikėja ir menininkė MonikA LiubinAitė, geriau žinoma sceniniu vardu Monika Liu, 
po metų pertraukos sostinėje surengė savo solinį koncertą. Pastaruoju metu Londone 
gyvenanti ir į gimtinę retai beužsukanti dainininkė į sceną lipo pasipuošusi ryškiai roži-
niais masyviais batais, juodos ir baltos spalvų dryžuotomis kelnėmis ir mėlynai padažy-
tomis akimis, o klausytojams pateikė ne ką mažiau spalvingą ir stebinantį pasirodymą.

Marijus Aleksa
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veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Stilistė Viktorija Šaulytė (23) rekomenduoja tris dalykus, 
kuriems tiesiog būtina palikti vietos atostogų lagamine.  
ji ne tik įvardijo stiliaus būtinybes, bet ir priminė,  
kas šią vasarą „ant bangos“, ir pateikė idėjų, kaip  
suderinti stilių ir patogumą.

Vientisas maudymosi 
kostiumėlis

„tai puikus variantas maudynėms, 
bet kartu tai gali tapti viršutine apran-
gos dalimi, puikiausiai derančia prie 
sijono ar šortų šiltą atostogų dieną.“

2

žvaigždė rekomenduoja

Top 3 atostogų stilius
pagal viktoriją Šaulytę
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Sportiniai bateliai

„Patogu, stilinga ir tinka prie įvai-

riausių stilių!“ 3

Saulės akiniai 
„ tai stilingas akcentas ir apsauga 

nuo saulės spindulių. šią vasarą rin-
kitės kuo įvairiausių formų ir spalvų. 
Su akiniais veidrodiniais stiklais nie-
kada neprašausite, nes jie tiks prie 
įvairiausių įvaizdžių.“ 

1
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- Tai ką vis dėlto švenčiame - Rasas 
ar Jonines?

- Juokais galėčiau pasakyti, kad kas ką 
nori, tas tą ir švenčia. Bet XX amžiuje, 
panašu, kad apsistojome ties Joninėmis. 
Visi jau žino, kad tai Jonų vardinės. Bet 
reikia paminėti, kad Joninės yra birželio 
24 d. - laisvą dieną, o švęsti daugiau įpras-
ta išvakarėse - ilgiausios dienos ir trum-
piausios nakties vakarą. Tad šis vakaras 
prieš šventą Joną ir yra vadinamas Rasos, 
Kupolės, Vainikų vakaras, Vasarvidžio nak-
tis. Rasos - dėl to, kad rasa prausiamasi, 
maudomasi, braidoma. Kupolė - nuo žodžio 
sukupėjimas, suvešėjimas. Daromos ku-
polių puokštės su žolėmis, vaistažolėmis. 
Vainikų vakaras - dėl to, kad žmonės jais 
puošdavo savo namus, vartus, Jonams ka-
bindavo ant durų. 

- Viena iš tradicijų - Joninių naktį 
ieškoti paparčio žiedo. Kuo čia dėtas 
papartis?

- Apie jį labai gražiai yra pasakiusi mū-
sų žiniuonė, šviesios atminties Eugenija 
Šimkūnaitė - jei kas nors nori susirasti pa-
parčio žiedą ir įsidėti jį į kišenę, kad turėtų 
turto, jis niekada jo neras. O jei žmogus 
rūpinasi kitais, jam nereikia ir ieškoti, pa-

parčio žiedas pats į rankas įkris. Iš tiesų 
paparčio žiedas yra gyvenimo išminties 
simbolis. Paparčio žiedo žmonės nėra matę, 
todėl didžiausia išmintis ir yra - rasti esmę 
ten, kur kiti jos neįžvelgia. Tai žmogaus 
dvasinės brandos įvertinimas. 

- Ką simbolizuoja Joninių laužas?
- Laužas dominuoja beveik visose mū-

sų pagrindinėse šventėse, tai šviesa ir ši-
luma. Sukurti laužą, sukurti šeimą, bend-
ruomenę - visa tai yra susiję. Laužą kuria 
jau apie vidurnaktį, būtent tada jaunimas 
išeina ieškoti paparčio žiedo. Kai grįžta po-
romis, sakoma, kad jie jau rado paparčio 
žiedą ir tikriausiai pakvies į vestuves. O jei 
jaunuoliai šoka susikabinę rankomis per 
laužą, tai akivaizdus patvirtinimas, kad jie-
du nebijo nei per ugnį, nei per vandenį kar-
tu eiti, nes vienas kitu pasitiki. 

- Ar yra dalykų, kuriuos tradiciškai 
privalu padaryti prieš ar per Jonines?

- Anksčiau, kai žmogus visapusiškai 
priklausė nuo gamtos, buvo dalykų, kuriuos 
reikėdavo pasistengti padaryti, kurių - 
ne. Dabar viskas yra žaidybiška. Puikiai 
žinome, kad niekas nieko neprivalo. Net 
jei žmogus iš viso nenueis nei į Joninių 

šventę, nei prie laužo, bet gal jis pabaigs 
rašyti kokį nors savo straipsnį ar skaityti 
knygą, jo vakaras irgi bus visiškai gražiai 
užpildytas.

- Ar Joninės turi kokias nors tradi-
cines vaišes, kurios turėtų puikuotis 
ant Joninių stalo?

- Dabar - nebe. Anksčiau vaišindavo tuo, 
ką turėdavo. Kadangi per Jonines žmonės 
švęsti eidavo į lauką, patogiausia būdavo 
prisikepti bandelių, sausainių, pasiimti sū-
rio. Atsigerti dažnai būdavo dar likę raugin-
tos sulos. Bet visi žino, kad geriausias da-
lykas yra šaltinio ar šulinio vanduo. Kita 
vertus, jei imsime Joninių kaip vardinių 
šventę, varduvininkas ant stalo dėdavo ir 
įvairesnių vaišių. Priklausomai nuo to, koks 
turtingas jis būdavo.

TEMA

Ką reikėtų žinoti apie Jonines
Kas yra Joninės, o kas yra Rasos šventė, kodėl Joninių naktį ieškoma paparčio 
žiedo ir šokinėjama per laužą? Į šiuos klausimus „Laisvalaikiui“ atsakė etnologė  
GRažina Kadžytė.

kur žinomi žmonės ieško paparčio žiedo?
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TEMA

Artėjant trumpiausiai metų nakčiai „Laisvalaikis“  
teiravosi žinomų žmonių, kaip derėtų švęsti Jonines, 
kur ieškoti paparčio žiedo ir kuo vaišinti svečius.

TV laidų vedėja  
Ugnė galadaUskaiTė (27):

„Mano aplinkoje nėra Jonų, todėl nelabai ir 
švęsdavau. Nebent paauglystėje per Jonines su drau-
gais organizuodavome visokius vakarėlius. Tiesa, 
ką visada atsimenu, yra tai, kad kasmet žmonės 
mini Jonines, kurios yra birželio 24 d., bet švenčia 
naktį iš 23 į 24 d. O 23 d. yra Zenono vardo diena. 
Mano tėtis yra Zenonas, tai aš ir juokauju, kad esu 
iš tų, kurie švenčia ne Jonines, o Zenonines“. 

Joninių naktis:
kur žinomi žmonės ieško paparčio žiedo?
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TEMA

Aktorė SAndrA dAukšAitė-
Petrulėnė (35):

„Mano tėtis yra Jonas, mano vyro tėtis yra 
Jonas, mano sūnėnas yra Jonas ir mano senelis 
buvo Jonas. Nuo pat vaikystės švęsdavome Jo-
nines, pindavome ir iki šiol piname vainikus, 
degame laužą, dainuojame liaudies dainas. Kai 
buvau vaikas, tekini lėkdavome į mišką ieško-
ti paparčio žiedo, vienas kitam kišdavome kojas, 
kas nors apgaudavo, kad surado žiedą, visi pul-
davo į tą vietą. Dabar taip pat daro ir mūsų 
vaikai, o mes, suaugusieji, tradiciškai kepame 
mėsą ant ugnies, sesuo tėčiui padaro tortą. Po 
vakarienės sudeginame nuo praėjusių metų li-
kusią puokštę arba vainiką ir užkabiname tė-
čiui ant kaklo naują, kurį patys supiname iš 
ąžuolų, augančių mūsų kieme. Galiausiai  vi-
si kartu sulaukiame aušros“.

tV laidų vedėjas ŽygiS StAkėnAS (35):

„Mūsų giminėje nėra Jonų, todėl Joninių, 
kaip kažkieno vardo dienos, nešvenčiame, bet 
turime tradiciją tą dieną susirinkti pas mamą 
sodyboje. Ten kepame mėsą, kuriame didelį lau-
žą. Paparčio žiedo per daug neieškome, bet Joni-
nių naktį einame maudytis į upę, nes tikima, kad 
vanduo tampa šventas. Tetos pina vainikus, lei-
džia juos į upę. Tiesa, dabar ne visada pavyksta 
nuvažiuoti švęsti Joninių, nes kartais tenka dirb-
ti, bet šiemet, tikiuosi, jokie darbai nesukliudys 
ir su visa šeima išvyksime pas mamą į sodybą“. 
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Vardo Jonas 
reikšmė
Vardas Jonas žinomas visame pasaulyje: 
Anglijoje - Džonas, Rusijoje - Ivanas, 
Prancūzijoje - Žanas, Ispanijoje - 
Chuanas, Latvijoje - Janis. 

Vardas Jonas yra kilęs iš hebrajų kalbos 
žodžių, reiškiančių „Jahvės (Dievo) 
išklausytas, palaimintas“. 

Praėjusiais metais vardas Jonas užėmė 
penktą vietą tarp naujagimių populia-
riausių vardų. Tuo metu vardą Janina 
praėjusiais metais gavo vos trys 
mergaitės.
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TEMA

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė IngrIDa 
MartInkėnaItė (38):

„Nuo vaikystės prisimenu, kaip būtinai lie-
tui lyjant Jonines švęsdavo tėvai, susiburdavo 
kur nors gamtoje, kurdavo didelius laužus, at-
sinešdavo vaišių. Jei būdavau kokioje nors sto-
vykloje, su draugais naktį eidavome ieškoti pa-
parčio žiedo. Dabar tą tenka daryti rečiau, nes 
per Jonines dažniausiai dirbu, bet labai smagu 
matyti, kaip įvairūs Lietuvos miesteliai švenčia 
tą dieną, kaip puoselėja tradicijas. Man džiugu 
koncertuoti tokioje bendruomenėje, mums duo-
da vainikus, matome, kaip Lietuvos žmonės or-
ganizuoja įvairius konkursus, apeigas, degina 
laužus. Džiugu, kad dar gyvuoja tokios tradici-
jos, kad jas palaiko ne tik suaugusieji, bet ir 
jaunoji karta“.
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Latvija
Latviai šią dieną pina ąžuolo vainikus ir 
dovanoja juos janiams (liet. Jonams), o 
savo automobilius puošia įvairiomis 
lauko gėlėmis ir ąžuolo šakelėmis.

Estija
Estai didelę svarbą teikia laužui, nes tiki, 
kad saulėgrįžos naktį uždegtas laužas 
namus saugos nuo gaisro ištisus metus. 
Be to, tikima, kad kuo didesnis laužas, 
tuo labiau jis atbaido blogąsias dvasias.

PortugaLija
Čia joninių šventę simbolizuoja žydintis 
česnakas. Yra tokia tradicija juo suduoti 
artimiesiems ir draugams per galvą, kad 
sektųsi. jeigu česnako nėra - tiks ir 
plastikinis plaktukas.

suomija
suomiai jonines švenčia šeštadienį tarp 
birželio 20 ir 26 dienos. Be to, kaip ir 
lietuviai, ieško paparčio žiedo ir tiki 
visažinystės mitu.

Danija
Danai joninių naktį ant laužo degina 
šiaudinę raganą, kuri būna aprengta 
senais drabužiais. Danai tiki, kad taip 
ragana pasiunčiama į raganų puotą.

BraziLija
Brazilai jonines švenčia dvi savaites: 
savaitę iki šventės ir savaitę po jos. Šioje 
klimato juostoje gyvenantys žmonės 
meldžia šventojo jono lietaus, tad 
dažniausiai liūčių sezonas sutampa su 
saulėgrįžos švente. 

vardo Jonas 
reikšmė
Vardas Jonas žinomas visame pasaulyje: 
Anglijoje - Džonas, Rusijoje - Ivanas, 
Prancūzijoje - Žanas, Ispanijoje - 
Chuanas, Latvijoje - Janis. 

Vardas Jonas yra kilęs iš hebrajų kalbos 
žodžių, reiškiančių „Jahvės (Dievo) 
išklausytas, palaimintas“. 

Praėjusiais metais vardas Jonas užėmė 
penktą vietą tarp naujagimių populia-
riausių vardų. Tuo metu vardą Janina 
praėjusiais metais gavo vos trys 
mergaitės.

Joninės 
pasaulyje 
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ŽvaigŽdės

Pirmoje sudaryto šimtuko vietoje atsidūrė 
atlikėjas, prodiuseris Šonas Kombsas-Diddy 
(Sean Combs) - jis per metus, iki birželio 1 die-
nos, uždirbo 130 mln. dolerių.

Daugiausia užsidirbti atlikėjui padėjo sėk-
mingas turas „Bad Boy Family Reunion Tour“, 
dalis „Circo“ degtinės gamyboje ir už 70 mln. 
JAV dolerių parduotas trečdalis drabužių linijos 
„Sean John“ akcijų.

Antroje daugiausia uždirbančių atlikėjų są-
rašo vietoje atsidūrė dainininkė ir verslininkė 
Bijonsė Nouls (Beyonce Knowles) - ji per metus 
uždirbo 105 mln. JAV dolerių.

Knygų apie Harį Poterį autorė Džoana Rou-
ling (Joanne Rowling), turėdama 95 mln. JAV 
dolerių, atsidūrė trečioje vietoje. Ketvirtą vietą 
užėmė kanadiečių reperis Dreikas (Drake), o 
garbingą penketuką užbaigė portugalų futboli-
ninkas Krištianas Ronaldas (Cristiano Ronaldo), 
kuriam neseniai surogatinė motina pagimdė 
dvynukus.

Amerikiečių dainininkė Teilor Svift (Taylor 
Swift), pernai tapusi daugiausia uždirbusia 
žvaigžde, šiemet smarkiai smuko - net į 49-ąją 
vietą. Ji uždirbo „tik“ 44 mln. JAV dolerių, pa-
lyginti su 170 mln. JAV dolerių, uždirbtų pernai.

Daugiausia pernai uždirbusios garsenybės
Kaip ir kasmet, amerikiečių žurnalas „Forbes“ 
suskaičiavo pasaulio garsenybių per metus 
uždirbtus pinigus ir sudarė daugiausia  
uždirbančiųjų sąrašą.

Daugiausia 
uždirbančiųjų 
sąraše pernai 
triumfavusi 
atlikėja Teilor 
Svift (Teylor 
Swift) šiemet 
smuko į 49 
vietą
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Pasaulį apskriejo ilgai laukta žinia - garsioji pramogų pasaulio pora - 
Bijonsė (Beyonce, 35) ir reperis bei prodiuseris jay Z - susilaukė dvynukų.
naujagimiai šviesą išvydo vienoje iš Los andželo ligoninių.

Pora, susituokusi 2008 metais, jau augina penkerių metukų dukrą Blu Aivi (Blue 
Ivy). Viena įtakingiausių moterų muzikos versle Bijonsė apie savo nėštumą paskelbė 
„Instagram“ paskyroje vasario mėnesį. „Mes norėtume pasidalinti savo meile ir laime. 
Mes buvome palaiminti du kartus“, - tada rašė atlikėja.

Ir nors gimdymas, mažylių gimimas bei jų lytis iki šiol apgaubti paslapties, birželio 
18 dieną Bijonsės tėvas Metju Nouls (Mathew Knowles) patvirtino, kad jo dukra su-
silaukė dvynių. Teigiama, berniuko ir mergaitės.

Bi
jo

ns
ė s

us
ila

uk
ė d

vy
nu

kų

  laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 3 19

ŽvaigŽdės

Daugiausia pernai uždirbusios garsenybės

1. diddy (130 mln. Jav dolerių), Jav atlikėjas
2. BiJonsė nouls (Beyonce Knowles, 105 mln.), Jav atlikėja
3. dŽoana Rouling (Joanne Rowling, 95 mln.), didžiosios Britanijos knygų autorė
4. dReiKas (drake, 94 mln.), Kanados atlikėjas
5. KRištianas Ronaldas (Cristiano Ronaldo, 93 mln.), Portugalijos futbolininkas 
6. the WeeKnd (92 mln.), Kanados atlikėjas
7. hovaRdas steRnas (howard stern, 90 mln.), Jav laidų vedėjas
8. „ColdPlay“ (88 mln.), britų roko grupė
9. dŽeimsas PateRsonas (James Patterson, 87 mln.), Jav knygų autorius
10. leBRonas dŽeimsas (leBron James, 86 mln.), Jav krepšininkas

Daugiausia užDirbusiųjų Dešimtukas

Diddy

Džoana Rouling 
(Joanne Rowling)

Bijonsė Nouls 
(Beyonce Knowles)

EPA-Eltos nuotr.

Dreikas (Drake)
Krištianas Ronaldas 
(Cristiano Ronaldo)
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stilius

„Emporio Armani“ kolekcija 
žavėjo ryškiomis spalvomis
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StiliuS

Italijos prekės ženklo „Emporio Armani“ 2017-2018 me-
tų rudens ir žiemos kolekcija ypač patiks mėgstančioms 
šilumą, jaukumą ir spalvas. Išlikdamas ištikimas rafinuotam 
ir prabangiam stiliui, dizaineris Džordžas Armanis (Giorgio 
Armani) šįkart prioritetą skiria komfortui, pasirinkdamas 
aksomą, moherį, šilką. Kolekcijoje pirmu smuiku groja ryš-
kios ir grynos spalvos, o ten, kur pasirenkama juoda ar kita 
tamsi spalva, ji būtinai pagyvinama ryškiomis detalėmis. „E
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Rudens ir žiemos 
kolekcijos prioritetas - 
komfortas, pasirenkant 
aksomą, moherį, šilką

EPA-Eltos nuotr.



22 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 3

StiliuS

Tamsūs audiniai pagyvinami 
ryškiomis detalėmis

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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grožio paletė

Dainininkė ir grupės „Bjelle“ vokalistė 
Raminta naujanytė (26) neretai stebina 
kardinaliais ir visuomet išskirtiniais išvaizdos 
pokyčiais - dažniausiai plaukų spalva ir  
kirpimais. ji atskleidžia, kas ją įkvepia 
permainoms, kokias priemones naudoja  
ir kaip puoselėja savo plaukus.
Įvaizdžio pokyčiams mane Įkvepia

gyvenimo būdas. Plaukų spalva atspindi mano 
nepastovumą. Mėgstu pokyčius ir naujus iššū-
kius daugumoje sričių.

įvaizdžio štrichai

PASTARŲJŲ METŲ RAMINTOS 
NAUJANYTĖS POKYČIAI
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grožio paletė

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Mano įvaizdžio eksperiMentai

kartais būna apgalvoti, o kartais spontaniški. 
Beveik visi pokyčiai vyksta pasikliaujant intui-
cija. O plaukai keičiasi vis tokiu pačiu ritmu: 
ateinu pas kirpėją Edvardą, kuriuo pasitikiu 
100 proc., ir papasakoju jam, kaip jaučiuosi, 
noriu pokyčių ar ne, ir mudu randame spren-
dimą, kokie tie pokyčiai galėtų būti. 

sMagiausia buvo, kai Mano plaukai

buvo rožiniai! Gavau ypač daug pozityvaus dė-
mesio. 

gailėtis dėl kokios nors šukuosenos

neteko. Juk ne visada skaniai papietaujame, bet 
dėl to ilgai jaudintis niekas net nesusimąsto. 
tačiau  buvo šukuosenų, su kuriomis negalėjau 
ilgai tverti.

atradiMas

plaukų formavimo žnyplės (juokiasi). Jau kurį 
laiką žinau, kad jei nespėju nueiti į kirpyklą 
arba reikia greitai „sumesti“ šukuoseną, ge-
riausias pasirinkimas - garbanos ir plaukų 
lakas.

svarbiausia prižiūrint plaukus

kokybiška produkcija. Kartais naudoju kaukes, 
kartais aliejus. Seniau naudojau kokosų aliejų, 
bet dabar atradau „Biosilk“ aliejuką, ir jo pa-
kanka. Man labiau patinka pokyčiai, o ne prie-
žiūros procesas. nežinau, kiek reikia rūpintis 
plaukais. aš gana paprasta, o pro namų duris 
lekiu 100 km/h greičiu, todėl negaliu teigti, kad 
jiems skiriu daug dėmesio.

įvaizdžio štrichai

2015 2015

2016 2016

2017
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Šiemet dar labiau pagražėjęs ir atsinaujinęs viešbutis „Nidos skalva“ yra įsikūręs itin ramio-
je Nidos vietoje, šalia Kuršių marių, miškais apaugusių kopų papėdėje. Keliasdešimt metrų 
už viešbučio, miške, yra Raganų katilas. Tai - analogų neturintis, natūralus parabolinių kopų 
masyvas (cirkas), tarsi amfiteatras. Jame dar prieš keletą dešimtmečių vykdavo gegužinės, 
degdavo laužai, buvo gąsdinama raganomis. Magiškoje vietoje įsikūrusio viešbučio restora-
nas kviečia svečius skanauti įvairių patiekalų, tarp jų ir ruoštų ant grilio. Fasadinėje pusėje yra 
didžiulė pieva. Viešnagės viešbutyje „Nidos skalva“ neužmirš ir lietuviai, ir užsienio svečiai.

„LaisvaLaikis“ rekomenduoja

Atsinaujinusi „Nidos skalva“ - 
magiška atostogų oazė

Lietuvių ir užsienio svečių pamėgtas viešbutis 
„Nidos skalva“ atsinaujino - viešbučio  
erdvės dar modernesnės ir jaukesnės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Viešbučio „Nidos skalva“ 
direktorė Žaneta Burkšienė
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n Purvynės g. 19, Nida 

n Tel. +370 658 47 431

„NiDOs skalva“ 

n Kuršių nerijos nacionalinis parkas
n Žvejo etnografinė sodyba
n Hermano Blodės muziejus 
n Gintaro muziejus-galerija 
n Skulptūra maestro V.Kernagio 
atminimui
n Tomo Mano kultūros centras ir 
muziejus
n Neringos istorijos muziejus 
n Urbo kalnas ir Nidos švyturys 
n Parnidžio kopa ir saulės laikrodis 
n Parnidžio pažintinis takas 

laNkytiNOs NiDOs vietOs

Atsinaujinusi „Nidos skalva“ - 
magiška atostogų oazė n Viešbutis įsikūręs už 100 m nuo 

Kuršių marių
n Teritorijoje yra nemokama automobilių 
stovėjimo aikštelė
n Viešbutyje įrengtas restoranas
n Kambariuose veikia nemokamas belaidis 
internetas ir televizija
n Viešnagės viešbutyje „Nidos skalva“ metu galėsite paplaukioti laivu ar pasivaikščioti po vaizdingąją Nidą

PaPilDOmi Privalumai

„LaisvaLaikis“ rekomenduoja

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Pažintis

Padirbinius pavertė  
mados tendencija

Vienas faktas yra neginčytinas: kad ir kaip 
vadintum D.Svarovskio verslą, jis sugebėjo 
savo kompaniją paversti svarbiausia pasauly-
je kristalų gamintoja. Žinoma, jis nebuvo pir-
mas istorijoje žmogus, kuriam į galvą šovė 
mintis padirbinėti brangiuosius akmenis. Nuo 
seno tai buvo nelegalus pelningas verslas. 
Garsus XVIII a. juvelyras, užsidirbdavęs klas-
totėmis, buvo Žoržas Frederikas Strasas 

(George Frederic Strass). Vėliau dirbtiniai 
akmenukai jo garbei buvo pavadinti strazais, 
o savo laiku jis buvo laikomas avantiūristu. 
D.Svarovskis buvo pirmasis, kuriam padirbi-
nius pavyko paversti mados tendencija. Pa-
grindinė priežastis, dėl kurios D.Svarovskio 
negalima vadinti apgaviku, - jis niekada ne-
slėpė padirbinėjimo fakto ir neklaidino žmo-
nių. Dirbtinių briliantų kūrimą jis vadino imi-
tacija. D.Svarovskis ne tik privertė damas 
nešioti dirbtines brangenybes, bet ir įtikino 
jas, kad tai yra madinga ir prestižiška.

Danielis Svarovskis - 
Dirbtinių briliantų kūrimą galima vertinti įvairiai: arba vadinti sukčiavimu ir klastojimu, 
arba laikyti imitacijos menu, padedančiu sutaupyti tikroms brangenybėms. Ir vienas,  
ir kitas teiginys yra iš esmės teisingi. DanIelIS SvarovSkIS (Daniel Swarovski) buvo 
vadinamas ir gudriu sukčiumi, ir iliuzijų meistru, ir juvelyrikos žvaigžde.

iliuzijų meistras
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Danielio Svarovskio (Daniel Swarovski) 

verslą tęsia vaikai ir anūkai
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Miestelis tapo krištolo  
imperija ir turistų Meka

D.Svarovskio veikla buvo nulemta nuo 
gimimo: jis gimė 1862 m. Šiaurės Bohemi-
joje, kuri nuo XVIII a. garsėjo Bohemijos 
stiklo gamyba. Pagrindinis verslas čia buvo 
stiklo dirbtuvės, jas turėjo ir Danielio tėvas, 
jose buvo gaminama bižuterija mažmeninei 
prekybai. Danielis neketino perimti tėvo 
verslo - jis svajojo apie smuikininko ateitį ir 
rimtai muzikavo. Bet dėl nežinomų priežas-
čių muzikos pamokas metė ir išvyko į Pary-
žių mokytis inžinerijos. Jo būsimai sėkmei 
lemtingas buvo susižavėjimas elektrotech-
nika ir elektros prietaisų konstravimu. 
1883 m. jis apsilankė pirmojoje elektros 
prietaisų parodoje Vienoje, kur jam į galvą 
atėjo mintis panaudoti elektros srovę stiklui 
šlifuoti. Naujam instrumentui sukurti prirei-
kė apie 10 metų, ir 1892 m. D.Svarovskis 
gavo elektrinės šlifavimo mašinos patentą; 
ja buvo galima greitai ir kokybiškai apdirbti 
krištolą ir greitai dirbtinių briliantų gamyba 
tapo masinė. D.Svarovskis negrįžo į Bohe-
miją, konkurencija tenykštėje stiklo gamy-
boje ir taip buvo didžiulė. Jis įsikūrė Austri-
joje, Vatenso miestelyje. Nusipirkęs pusiau 
sugriautą gamyklą, Danielis čia įsteigė kriš-

tolo gaminių fabriką. Niekas nenujautė, kad 
mažas miestukas po daugelio metų taps kriš-
tolo imperija ir turistų Meka.

Gamybos formulė - griežtai  
saugoma paslaptis

Gamyba sparčiai plėtėsi. 1900 m. Danie-
lis pasididino patalpas, priėmė dar 200 darbi-
ninkų ir įmonę pavadino „Swarovski“ - šiuo 
pavadinimu ji yra žinoma iki šiol. 

Pagrindinis meistro išradimas - net ne 
krištolo šlifavimo technika, o ypatinga mi-
šinių, naudojamų jam gaminti, sudėtis. Bū-
tent todėl D.Svarovskio kristalai pasižymi 
nepaprastu skaidrumu ir blizgesiu. Ši for-

mulė iki šiol yra griežčiausiai saugoma pa-
slaptis.

D.Svarovskis tapo bižuterijos ir masi-
nės dirbtinių briliantų gamybos epochos 
pradininku. XX a. pradžioje madingos da-
mos jau nesigėdijo puoštis „padirbiniais“. 
Be to, Koko Šanel (Coco Chanel) ir Elza 
Skiapareli (Elsa Schiaparelli) naudojo bižu-
teriją savo kolekcijose. Koko Šanel tvirtino: 
„Imitacija - garbingiausia meilikavimo for-
ma. Papuošalų turi būti daug, bet jeigu jie 
tikri, tai atsiduoda pagyrūniškumu ir pras-
tu skoniu.“ Nuo tada bižuteriją buvo nus-
tota laikyti blogo tono ženklu net karališ-
kuosiuose rūmuose. Atsirado „elitinės bi-
žuterijos“ sąvoka, o D.Svarovskis tapo jos 
pagrindiniu gamintoju.

Inžinieriaus talentas Danieliui padėjo per-
gyventi du karus ir nebankrutuoti. Pirmojo 
pasaulinio karo metais juvelyrinių gaminių 
paklausai sumažėjus, D.Svarovskis pradėjo 
gaminti instrumentus ir abrazyvines medžia-
gas galandimo ir šlifavimo staklėms. Krišto-
lo imperijos įkūrėjas mirė 1956-aisiais, sulau-
kęs 94 metų, o jo verslą tęsia vaikai ir anūkai. 
Buvo pradėta gaminti spalvotus kristalus, sie-
tynų karulius, suvenyrines krištolo figūrėles 
ir net puošti automobilius.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Pažintis

SvarovSkiS ne  
tik privertė  
damaS nešioti 
dirbtineS 
brangenybeS,  
bet ir įtikino  
jaS,kad tai yra 
madinga ir 
preStižiška
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SavijautoS kodaS

Graikinis riešutas - maistas ir vaistas?
Graikiniai 
riešutai įeina į 
naudinGiausių 
maisto produktų 
sąrašą

stimuliuoja galvos 
smegenų darbą

Gliaudytas graikinis riešutas labai 
panašus į smegenis, dėl to ir gimė dau-
gybė gandų apie šio riešuto naudą bū-
tent protui. Tai yra vienas iš retų atve-
jų, kai mitas pasirodo esantis tiesa - 
graikiniai riešutai iš tiesų stimuliuoja 
smegenų aktyvumą. Omega-3 riebio-
sios rūgštys, kurių šiuose riešutuose 
yra daug, dalyvauja formuojantis galvos 
smegenų ląstelėms.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

greitai pasotina

Graikiniai riešutai labai kaloringi. 
100 g produkto yra 654 kalorijos, o tai 
yra dukart daugiau kalorijų negu maka-
ronuose ar grikių košėje. Riešutai virš-
kinami lėtai, todėl jų užtenka ilgam. Nė-
ra nieko geriau skrandžio veiklai palai-
kyti, kaip tarp pusryčių ir pietų užkąsti 
riešutų, nes pirmojoje dienos pusėje 
toks maistas yra lengviau virškinamas.

mažina širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką

Mokslininkai įrodė, kad graikiniai 
riešutai gerina darbą ląstelių, sudarančių 
kraujagyslių paviršiaus sluoksnį. Taip pat 
jie stabilizuoja kraujospūdį ir trukdo su-
sidaryti kraujo krešuliams. Žalių graiki-
nių riešutų antpilas naudojamas širdies 
ligų - stenokardijos, aritmijos, infarkto - 
profilaktikai. Iš nesunokusių graikinių 
riešutų verdama labai skani uogienė, kai 
kada jai naudojami ir subrendę riešutai.

naudojami 
kosmetologijoje

Graikinių riešutų aliejus naudoja-

mas ne tik medicininiais tikslais, bet 

ir kosmetologijoje, juk jis jauninamai 

veikia odą, stiprina plaukus ir nagus. 

Jis naudojamas gaminti kaukėms nuo 

uždegimo, kurios tinka bet kokio tipo 

odai. Aliejus labai lengvai įsigeria, su-

teikia odai šilko švelnumo ir pasižymi 

regeneruojamosiomis savybėmis.

organizmą praturtina jodu

Riešutuose yra itin daug jodo, taigi 
tuo ir galima paaiškinti jo naudą žmo-
nėms, sergantiems skydliaukės ligomis. 
Kaip žinoma, jodas reguliuoja medžiagų 
apykaitą žmogaus organizme, yra gyvy-
biškai būtinas. Daugiau valgyti graikinių 
riešutų rekomenduojama žmonėms, gy-
venantiems padidėjusio radioaktyvumo 
zonose. Būtent jodas, esantis riešutų luo-
belėje, nudažo juos renkančiųjų rankas. 
Taigi graikiniai riešutai įeina į naudingiau-
sių maisto produktų sąrašą. Norisi pa-
neigti mitą, pagal kurį graikiniai riešutai 
kenkia figūrai. Didelis riešutų kaloringu-
mas būtų pavojingas tuo atveju, jeigu jų 
suvalgytumėte visą dubenį, bet tai prak-
tiškai yra neįmanoma, juk šis produktas 
yra labai sotus. Užteks penkių ar net tri-
jų riešutų, kad organizmas ir figūra gau-
tų naudos, juk graikiniai riešutai gerina 
medžiagų apykaitą. Riešutus galima val-
gyti su burokėliais, su medumi ir vienus.

Apie graikinių riešutų naudą sklando legendos. Rytų medicinoje graikiniais riešutais 
yra sėkmingai gydoma, o jų populiarumą įvairių pasaulio šalių virtuvėse galima paaiš-
kinti ne tiek kaloringumu, kiek neįprastu ir ryškiu skoniu.

EPA-Eltos nuotr.

PRENUMERATOS 
AKCIJA2018

METAMS

 DOVANA

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, kur 

taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele

Akcija vyksta geguž�s 30 - birželio 30 d.

Prenumerata priimama:

Prenumeratos kainos 2018 metams Periodiškumas Gyventojams Juridiniams asmenims

„MŪSŲ RESPUBLIKA“ + DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ Savaitraštis 48 € 54 €
„VAKARO ŽINIOS“ + DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ Dienraštis 72 € 84 €
„MŪSŲ RESPUBLIKA“  + „VAKARO ŽINIOS“ 
+ DOVANA „LAISVALAIKIO“ KORTELĖ

Savaitraštis + dienraštis 108 € 135 €
„Laisvalaikio“ kortelė yra vardinė. Anketą pildykite www.laisvalaikis.lt/anketa. Kortelės išsiuntimo mokestis - 1 Eur.

Internetu www.respublika.lt, www.prenumerata.lt
„Respublikos“ leidinių“ grupės ir privačiose 

platinimo tarnybose

Visuose Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose 
(AB Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ skyriuose taikomas 

papildomas aptarnavimo mokestis)

Daugiau informacijos tel.  (8-5) 238 70 31,
(8-5) 212 18 05

El.paštas: platinimas@respublika.net
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kaleidoskopas

Niagaros krioklys yra bene žinomiausias 
krioklys pasaulyje - jį kasmet aplanko dešimtys 
milijonų žmonių. Keletas faktų apie šią kvapą 
gniaužiančią vietą.

* Niagaros krioklys išsidėstęs dviejose 
valstybėse - JAV (Niujorko valstijoje) ir Kana-
doje (Ontarijo provincijoje), ant Niagaros upės, 
tekančios tarp Erio ir Ontarijo ežerų.

* Niagaros krioklį sudaro trys kriokliai: Pa-
sagos (Horseshoue falls), Amerikos (American 
falls) ir Nuotakos šydo (Bridal Veil falls). Pir-
masis krioklys yra Kanados pusėje, kiti du - 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

* Niagaros kriokliui maždaug 10-12 tūks-
tančių metų.

Viena įspūdingiausių 
„Khao Kheow“ zoologijos 
sodo (Čonburi provincija, 
Tailandas) atrakcijų - aš-
tuonerių metų amžiaus 
dramblės, vardu Saen Dao, 
pasirodymas. Kartu su sa-
vo prižūrėtoju ji puikiai 
plaukioja ir nardo stik-
liniame baseine sukeldama 
žiūrovų ovacijas.

Už leidimą gerti -  
kalėjimas tėvUi

Pensilvanijos valstijos gyventojas nu-
teistas ketverius metus kalėti už tai, kad 
leido paauglei dukteriai gerti degtinę.

Policijos duomenimis, tėvai nupirko 
stipraus alkoholinio gėrimo dukters 13-ojo 
gimtadienio proga. 17 taurelių degtinės 
išgėrusi paauglė atsidūrė ligoninėje. Poli-
cija buvo iškviesta, kai mergaitei pasida-
rė bloga ir ji neteko sąmonės. Nukentėju-
siosios tėvai iš incidento vietos paspruko.

Teisiamasis 39 metų Čarlzas Jange-
ris (Charles Younger) pripažino savo kal-
tę dėl to, kad sukėlė pavojų dukters gy-
vybei. Teisme jis teigė, kad vaikai jam 
yra „viskas“. Mergaitės motina Mišelė 
Edvards (Michelle Edwards) taip pat pri-
sipažino esanti kalta. Ji buvo nuteista 
kalėti 23 mėnesius.

telefonų programėlės 
verčia daUgiaU išlaidaUti

Kaip rodo apklausos duomenys, mo-
biliosios programėlės daro prekių ir pas-
laugų apmokėjimo procesą pernelyg pa-
prastą. Išmaniuosiuose telefonuose įdieg-
tos programėlės skatina daugiau išlai-
dauti ir kenkia finansinei gerovei - tokią 
nuomonę išsakė trečdalis apklaustų bri-
tų. Britai, dalyvavę Finansinių paslaugų 
kompensavimo schemos (FSCS) apklau-
soje, pripažino, kad patogi atsiskaitymo 
sistema, įdiegta į programėles, pastebi-
mai palengvina apsipirkimo procesą, 
žmogus ne taip skausmingai atsisveikina 
su pinigais ir nustoja sekti savo išlaidas.

Du trečdaliai respondentų paaiškino, 
kad, naudojant programėles, jiems leng-
viau leisti pinigus pirkiniams, - tą pada-
ryti taip paprasta net gulint lovoje iš ryto 
ar baigiantis dienai. Moterys su progra-
mėlių pagalba išlaidauja daugiau nei vy-
rai. Vyrai paprastai leidžia pinigus azar-
tiniams žaidimams, kelionėms, pramo-
goms ir muzikai. Moterys mieliau renkasi 
programėles, norėdamos apsipirkti ar už-
sisakyti maisto į namus.

Apklausą atlikę ekspertai paaiškina, 
kad, norint įsigyti prekę ar paslaugą tele-
fonu, užtenka tiesiog paliesti pirštu ekra-
ną. Taip žmogui lieka mažiau laiko pir-
kinio apmąstymams nei apsiperkant par-
duotuvėje. Dar viena apklausa, kurią 
atliko bankas „Nationwide“, parodė, kad 
žmonės vis dažniau renkasi mobiliuosius 
atsiskaitymus, kuriems atlikti naudojami 
biometriniai duomenys.

Eltos inf. 

ĮdomU

Įspūdinga atrakcija

Niagaros didybė
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Kelionė į Tailandą - visada egzotiška. Bū-
nant ten patartina aplankyti plaukiojančius 
Tailando turgus, kuriais garsėja ši šalis. Di-
džioji jų dalis išsidėsčiusi aplink sostinę Ban-
koką. Bet turistams patariama tam skirti dau-
giau laiko ir užsukti į žymųjį „Damnoen Sa-
duak“ turgų ant vandens, kuris nuo sostinės 
nutolęs maždaug 100 km.

Pats „Damnoen Saduak“ kanalas buvo iš-
kastas dar karaliaus Ramos IV valdymo laiko-
tarpiu 1866 metais, o atidarytas 1868 metais 
tam, kad būtų supaprastintas susisiekimas tarp 
Račaburio ir Samutsakhono provincijų. Šian-
dien, be to, kad vietiniams gyventojams kana-
las yra pagrindinis susisiekimo būdas, iš čia 
imamas vanduo žemdirbystei. Kadangi žemė 
aplink kanalą yra labai derlinga, šioje provin-
cijoje išauginama ypač daug vaisių ir daržovių.

Nuo pat ankstyvo ryto „Damnoen Saduak“ 
turgus ant vandens yra perpildytas pardavėjų, 
kurie prekiauja savo žemėse išauginta produk-
cija ir vietoje gaminamais maisto produktais. 
Todėl ši vieta yra itin populiari tarp turistų - tai 

ne tik galimybė įsigyti itin skanių vaisių, bet ir 
proga susipažinti su tradiciniu tailandiečių pre-
kybos būdu. Plaukdami kanalu jūs taip pat galė-

site apžiūrėti tradicinius tajų namus, atsigaivin-
ti vietoje gaminamais gėrimais, čia pat valtyje 
galima pasimėgauti tailandietiškais pusryčiais. 
Prekeiviai jums taip pat pasiūlys įsigyti įvairių 
užkandžių, marškinėlių, kepurių iš bambuko, 
šilkinių suknelių, žaislų ir begalę kitų daiktų.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Tailando turgūs ant vandens
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Šokis

Puikiai žinoma šokio mėgėjams bei profe-
sionalams „Modus Dance“ studija, taip pat 
atpažįstama iš įvairių televizijos projektų, 
neseniai surengė įspūdingą koncertą.

„Modus Dance“ studija, kurią galima pa-
matyti įvairiuose renginiuose, koncertuose, 
o svarbiausia, šokėjai neretai tampa tarptau-
tinių čempionatų nugalėtojais, birželio 17-ąją 
surengė didįjį „Modus Dance“ koncertą. Tai 
pirmasis choreografės Viktorijos Nenartovič 
organizuojamas koncertas. „Modus Dance“ 
debiutas. Įvairaus amžiaus kolektyvai susi-
jungė, kad išpildytų didžią vadovės Viktorijos 
svajonę. Svajonę, kuri tapo realybe, - įvyko 
koncertas, jame pasirodė daugiau kaip 170 
įvairaus amžiaus talentingų, ryškių, gabių 
jaunų šokėjų. „Modus Dance“ šokėjai, užka-
riavę širdis tūkstančiams žiūrovų, šį kartą 
užkūrė scenoje tikrą pirtį. Scenoje siautėjo 
tikra stichija - šokio, ritmo, muzikos ir švie-
sų įvairovė. Kiekviename šokyje - ryškūs, 
netikėti siužetai, gyvos emocijos ir atviros 
šokėjų širdys. Kiekvienas šokis turėjo savo 
istoriją, savo prasmę, o talentingi atlikėjai 
privertė žiūrovus įsitraukti į tikrus išgyve-
nimus.

Šokių teatro salė buvo sausakimša nuo 
susirinkusių žiūrovų, kurie atėjo pamatyti 

koncerto „Mes kitokie“. Programoje daly-
vavo 7 kolektyvai. Be jų, koncerte dalyvavo 
„Modus Strip Plastikos šou“ grupė. Grožio 
salonas „Salon Plius“ pasirūpino šokėjų iš-
vaizda.

Sceną vainikavo garsių dainininkių pasiro-
dymai: merginų grupė „Panteros“, Rasa Kau-
šiūtė, Liepa Mondeikaitė ir Karolina Lyndo at-
liko dainą, skirtą Viktorijos Nenartovič mamai, 
ir pravirkdė ne tik ją, bet ir daugelį žiūrovų.

„Laisvalaikio“ inf. 

šokių sezoną užbaigė didžiuoju koncertu
„Modus Dance“ 

„Modus Dance“ nuotr.



laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 3

Meilės romanų virtinė

Vienos dažniausiai britų spaudoje aptarinė-
jamų temų  - Eli Goulding aistra sportui ir jos 
meilės romanai. Nuo pat savo karjeros pradžios 
dainininkė poruota su ne vienu žinomu vyru. 
Tarp jų  - ir Didžiosios Britanijos princas Haris, 
su kuriuo dainininkė bičiuliavosi nuo 2014-ųjų. 
Tiesa, nors britų žiniasklaida ir teigė, jog prin-
cas prisipažino jaučiantis simpatiją dainininkei, 
nei Haris, nei Eli nepatvirtino sklidusių gandų.

Pastaruoju metu panašu, jog sportą itin 
mėgstančiai dainininkei patinka sportiški vy-
rai. Dar šių metų sausį žiniasklaida skelbė, 
jog Eli Goulding „beveik gyvena“ su Deivido 
Bekhemo (David Beckham) asmens sargybi-
niu, dziudo čempionu ir asmeniniu treneriu 
Bobiu Ričiu (Bob Rich). Deja, 2016-ųjų lap-
kritį prasidėjęs jųdviejų romanas baigėsi 
anksčiau, nei atletas spėjo oficialiai įsikraus-
tyti į naujuosius E.Goulding namus (į 6 mili-
jonų svarų vertės namą Pietų Londone dai-
nininkė persikraustė metų pradžioje).

Jau kovą spaudoje pasirodė britų popmu-
zikos žvaigždės ir Kasparo Džoplingo (Caspar 
Jopling) nuotraukos. Dainininkė kartu su bu-
vusiu Didžiosios Britanijos irklavimo koman-
dos nariu buvo užfiksuota ir Niujorke, kur 
Kasparas gyvena. 25-erių buvęs sportininkas, 
baigęs Harvardo universitetą, šiuo metu dir-
ba „Sotheby’s“ aukciono namuose.

Bene labiausiai aptarinėtas Eli romanas su 
Dugiu Pointeriu (Dougie Poynter). Dvejus me-
tus susitikinėjusi pora tai skyrėsi, tai taikėsi, 
netgi buvo kalbama apie galimas popmuzikos 
žvaigždės ir grupės „McFly“ bosisto sužadėtu-
ves. Deja, porai nepavyko išlaikyti savo santy-
kių  - oficialiai teigiama, jog sukliudė muzikan-
tų darbo krūvis ir grafikai. Bičiuliais likusiems 
buvusiems mylimiesiems visai neseniai teko 
paneigti gandus apie galimą santykių atnaujini-
mą  - toks klausimas buvo kilęs, kai Eli buvo 
užfiksuota besilinksminanti kartu su Dugiu 
prieš šių metų „BRIT Awards“ ceremoniją.

Eli Goulding aistros - sportas ir vyrai
Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Lietuvoje 
koncertuos britų muzikos žvaigždė ELi 
GouLdinG (Ellie Goulding, 30). Atlikėja 
pasirodys penktą kartą rengiamame festi-
valyje „Granatos Live“, kuris rugpjūčio  
4-6 d. vyks Rumšiškėse. Apie geriau-
sia britų dainininke 2011 metais BRiT 
muzikos apdovanojimuose pripažintą 
E.Goulding girdėjęs kiekvienas, tačiau ko 
nežinote apie jos gyvenimą ne scenoje?

Scena

36

Britų popžvaigždę Eli  
Goulding (Ellie Goulding) 
rugpjūtį išvysime ir Lietuvoje

EPA-Eltos nuotr.

Tarp buvusių E.Goulding mylimųjų  - dai-
nininkai Edas Šyranas (Ed Sheeran), Nailas 
Horanas (Niall Horan), muzikos prodiuseris 
Skrillex, aktorius Džeremis Irvinas (Jeremy 
Irvin) ir radijo laidų vedėjas Gregas Džeim-
sas (Greg James). Pasirodžius Kalvino Ha-
riso (Calvin Harris) ir Eli Goulding dainos 
„I Need Your Love“ vaizdo klipui, kuriame 
muzikantai itin įtikinamai vaidina įsimylėjė-
lius, kalbėta ir apie jųdviejų romaną. 

„Nike“ ambasadorė

Bėgimas, boksas ir kikboksas, treniruotės 
sporto salėje  - neatsitiktinai koncernas „Nike“ 
pasirinko Eli Goulding savo ambasadore. Pa-
čios dainininkės teigimu, sportas ne tik padė-
jo jai „plokščią užpakalį paversti gražiu ir pri-
vertė pamilti savo kūną“. Sportuodama britų 
popmuzikos žvaigždė išsprendė ir sveikatos 
problemas.

Dainininkė yra prisipažinusi, jog muzikinės 
karjeros pradžioje ją kankindavo nerimas ir pani-
kos priepuoliai. „Baisiausia buvo, jog paniką ga-

lėjo sukelti bet kas. Eidama nuo automobilio iki 
studijos buvau įpratusi užsidengti veidą,  - atsklei-
dė Eli Goulding.  - Mano naujas popmuzikos 
žvaigždės gyvenimas nebuvo toks nuostabus, 
kaip kad įsivaizdavo mano draugai. Slapta kentė-
jau fiziškai ir psichologiškai.“ Eli manymu, baimės 
priepuoliai prieš pasirodymus galėjo būti susiję 
su tuo, jog jai trūko pasitikėjimo savimi ir ji jautė 
baimę nuvilti žmones. Atsikratyti nerimo ir pa-
sijusti stipresnei dainininkei padėjo boksas.

Dar daugiau dėmesio savo gyvenimo būdui 
dainininkė buvo priversta skirti po 2016-aisiais 
patirto išsekimo ir sugrįžusių panikos priepuo-

lių: praėjusią vasarą E.Goulding buvo privers-
ta atšaukti dalį suplanuotų pasaulinio turo „De-
lirium“ koncertų ir pradėti rūpintis savimi. 
Tiesa, „sveikuolė“ kartais leidžia sau „pailsė-
ti“ nuo tokio režimo  - vos prieš mėnesį Eli 
teko pasiaiškinti žiniasklaidai dėl pietų metu 
sutrauktos cigaretės ir išgerto vyno.

Parengė Ieva KvaracIejūtė

Eli Goulding aistros - sportas ir vyrai

Bilietus į rugpjūčio 4-6 d. Lietuvos liaudies buities 

muziejuje Rumšiškėse vyksiantį festivalį platina 

„Bilietai.lt“.

Tarp buvusių mylimųjų -  
Edas Šyranas (Ed Sheeran)
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A.GrAnde: būti seksualiai 
nereiškia būti negerbiamai

apie santykius

„Niekada į meilę nežiūrėjau kaip į kažką, 

ko man būtinai reikia, kad jausčiau gyvenimo 

pilnatvę. Pilnatvę iš pradžių noriu pajausti 

būdama viena, o paskui jau pamilti žmogų, 

kuris taip pat yra laimingas pats su savimi. 

Anksčiau santykiuose kito jausmus visuomet 

iškeldavau aukščiau už savus. Dabar išmokau 

atrasti pusiausvyrą - mylėti, bet nekankinti 

savęs. Nes daugelis įsimylėję pamiršta, kad 

reikia mylėti ne tik kitą, bet ir save patį“, - 

sakė dainininkė. 

apie moteris

„Daugeliu atvejų moteris už tai, kad 

turi tvirtą savo nuomonę ir nebijo ją ap-

ginti, mūsų visuomenėje vadinama kek-

še. Aš su tuo nesutinku. Gali būti griež-

ta, bet draugiška. Vienas kitam tai ne-

trukdo“, - teigė A.Grande.

muzika ar vaidyba

„Be jokios abejonės - 

muzika. Pradėjau nuo miu-

zik lų, nes norėjau dainuoti. 

Man niekada nepatiko vaidin-

ti. Į televiziją ėjau vien dėl 

pažinčių ir galimybių pade-

monstruoti savo muzikinius 

sugebėjimus. Tik vėliau pa-

milau vaidybą, atradusi, kad 

tai gali būti smagu“, - pasa-

kojo A.Grande.

apie seksualumą
„Seksualumo išraiška meno kūrinyje nėra tiesioginis kvietimas nepagarbai. Tai tas pats, kai mergina apsivelka trumpą si-joną, nereiškia, kad ją galima įžeidinėti. Čia mūsų teisė rinktis – drabužius, muzi-ką, gyvenimo būdą“, - tvirtino atlikėja. 

apie kosmetiką
„Tiek savo veidui, tiek 

odai naudoju vienintelę drė-
kinimo priemonę - kokosų 
aliejų. Patį paprasčiausią, 
kepti skirtą kokosų aliejų. 
Man patinka juo tepti savo 
plaukus, veidą, kūną. Bet 
perspėju, kad nežinau, kaip 
jis gali paveikti kitų žmonių 
odą. Jei pamėginsite ir ne-
tiks, labai atsiprašau“, - sa-
kė atlikėja. 

apie baimes
„Mane gąsdina maži daly-

kai, pavyzdžiui, bijau praryti pi-
liulę, bijau, kad žmonės susirgs. 
Dar bijau tiesiai žiūrėti į vaizdo 
kameras. Įsivaizduoju, kaip ki-
toje kameros pusėje popkultū-
ros gerbėjai su peiliais ir šaku-
tėmis tik ir laukia vaizdų, ku-
riuos galės kaipmat sukritikuo-
ti. Ir nors man nerūpi, ką jie 
pasakys, bet tai daro savotišką 
spaudimą“, - sakė dainininkė. 
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n Ariana Grande (Ariana Grande) gimė 
1993 m. birželio 26 d. Floridoje, JAV
n Nuo 8 metų vaidindavo teatre ir 
dainuodavo kruiziniuose laivuose
n 2009 m. debiutavo „Nickelodeon“ 
televizijos seriale „Victorious“
n 2013 m. išleido debiutinį albumą
n 2016 m. išleido trečiąjį albumą 
„Dangerous Woman“
n 2016 m. žurnalas „Times“ dainininkę 
buvo įtraukęs į įtakingiausių pasaulio 
žmonių šimtuką
n Šiuo metu Ariana susitikinėja su 
ilgamečiu draugu reperiu Maku Mileriu 
(Mac Miller)

dosJĖ

l Jos mėgstamiausias vaisius yra braškė
l Ariana yra alergiška katinams ir bananams
l Dainininkė turi septynis šunis
l Ji yra veganė
l Jos mėgstamiausia metų šventė - Helovinas
l Jos mėgstamiausias filmas - „Briusas visagalis“
l Arianos ūgis yra 1,55 m
l Jos tėvai išsiskyrė, kai jai buvo 8
l Ji turi 10 metų vyresnį brolį
l Jos mėgstamiausia knyga - „Haris Poteris“

Faktai, kurių nežinoJote

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nors dainininkei AriANAi GrANde (Ariana 
Grande) birželio 26-ąją sukaks dar tik 24-eri, ji  
jau puikuojasi įtakingiausių pasaulio žmonių  
šimtuke. Savo balsu milijonus visame pasaulyje  
užbūrusi italų kilmės atlikėja - jauna, seksuali,  
sąmojinga ir protinga. Ji atvirai bendrauja su savo 
gerbėjais socialiniuose tinkluose ir drąsiai reiškia 
savo nuomonę, nebijo pasirodyti arogantiška. 
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Interviu su Gabija Jaraminaite - 41 p.

„Sidabrinė gervė“ - Gabijos 
jaraminaitės rankose

2017 m. birželio 23-29 d.
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Apdovanojimą aktorei Monte Karlo fes-
tivalio uždarymo ceremonijoje įteikė Mona-
ko princas Albertas II. „Oskaro“, „Emmy“, 
„Tony“ apdovanojimų laureatė „Krištolinę 
nimfą“ gavo sukūrusi ne vieną įsimintiną 
vaidmenį televizijos serialuose. Bene sėk
mingiausias jų  detektyvės Džeinės Teni-
son vaidmuo britų seriale „Pagrindinis įta-
riamasis“ („Prime Suspect“), rodytas ne 
vieną sezoną.

Jau 57ąjį kartą vykstantis festivalis, ku-
riame pristatomos geriausios televizijos 
programos ir serialai iš viso pasaulio, tele-
vizijos serialų gerbėjams tampa pagrindiniu 
ir laukiamiausiu įvykiu, kur jie gali pamaty-
ti ir sutikti ryškiausias serialų žvaigždes. 

Tarp šių žvaigždžių spindėjo ir H.Miren, 
kasdien keitusi vieną už kitą įspūdingesnes 
sukneles. Ypač dėmesį traukė „Dolce & 
Gabbana“ suknelė su saulėgrąžomis, kaina-
vusi 1974 eurus.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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TV1 4,1%
Lietuvos rytas TV 3,8%
TV6 3,1%
Info TV 2,8%
NTV Mir Lietuva 2,5%

TV8 2,2%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,8%
Liuks! 0,3%

Lietuvos rytas TV 4,6%
TV1 3,9%
Info TV 3%
NTV Mir Lietuva 2,9%
TV6 2,6%

TV8 2,1%
PBK 1,8%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,9%
Liuks! 0,4%

LNK 15%

TV3 13,6%

LNK 16,3%

TV3 15,6%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 LNK 7,7

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,4

3 TV3 ŽINIOS TV3 7,1

4 LNK ŽINIOS LNK 6,9

5 ŠVIESOFORAS TV3 6,4

6 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 5,9

7 VALANDA SU RŪTA LNK 5,7

8 VIKINGLOTTO TV3 5,5

9 LNK VAKARO ŽINIOS LNK 5,3

10 LIETUVOS SPORTAS LNK 5,3

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. birželio 12-18 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 6%BTV 6,6%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,5%

LRT Televizija 
9,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,9%

Kiti  
kanalai 24,7%

Kiti  
kanalai 22,4%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,6%

Monte Karle pagerbta 
Helen Miren

Festivalio uždarymo ceremonijai Helen Miren 
(Helen Mirren) pasirinko „Sassi Holford“ suknelę

EPA-Eltos nuotr.

Aktorė pasipuošė  
„Dolce & Gabbana“ suknele

Garsiajai britų aktorei HELEN MIREN 
(Helen Mirren, 71) Monake, Monte Karlo 
televizijos festivalyje, už nuopelnus kinui 
buvo įteikta „Krištolinės nimfos“ statulėlė. 
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Teatro, kino ir televizijos aktorės Gabijos 
jaraminaiTės (45) talentu, ko gero, 
nedrįstų abejoti niekas. Daugiau nei  
dvidešimtmetį vaidinanti moteris buvo 
ne kartą įvertinta kino bendruomenės, o 
šiemet jubiliejinėje kino apdovanojimų 
„sidabrinė gervė“ ceremonijoje ji pripa-
žinta geriausia metų aktore už pagrindinį 
vaidmenį filme „amžinai kartu“.

Miela, nuoširdi ir atvira G.Jaraminaitė 
pripažįsta: kad ir koks smagus būtų akto-
riaus darbas, be didelių pastangų nieko ne-
būna. Titulo, jog per dešimtmetį ji yra dau-
giausiai kartų nominuota moteris gauti ki-
no apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ statu-
lėlę, Gabija nesureikšmina. Tačiau keturi 
kartai įrodo, kad ji savo darbą visuomet 
atlieka profesionaliai. Žinoma moteris tiki-
na, kad visi sukurti vaidmenys - jos vaikai.

- Gabija, šiemet kino apdovanojimai 
„Sidabrinė gervė“ vyko dešimtą kartą. 
Jūs juose esate dalyvavusi ne tik kaip 
nominantė, laimėtoja, bet ir kaip vedėja. 
Ką Jums reiškia šie apdovanojimai?

- Apdovanojimai „Sidabrinė gervė“ man 
yra didelė kino šventė, asmeninė šventė. Gal 
dėl to, kad per pirmuosius apdovanojimus bu-
vau nominuota už Gailės vaidmenį K.Buožytės 
filme „Kolekcionierė“, kuris laimėjo geriausio 
metų filmo apdovanojimą. Tai mums buvo di-
džiulė laimė, nes jis buvo sukurtas tik iš en-
tuziazmo. Nuo tada apdovanojimai „Sidabrinė 
gervė“ man yra ypatingi ir labai artimi.

- 2013 metais laimėjote gervės statu-
lėlę už „Metų geriausios antraplanės ak-
torės vaidmenį“. Dabar - geriausios ak-
torės apdovanojimas. Kaip jautėtės po 
laimėjimo? Ar apdovanojimas „užaugina 
sparnus“? Galbūt skatina siekti daugiau?

- Laimėjimas man užaugino sparnus tą 
vakarą, kai jį gavau, na, gal dar kitą dieną, o 
paskui gyvenimas tęsiasi. Siekti daugiau ir 
mokytis noriu bei stengiuosi kasdien. Laimė-
jimas ar nominacija man tik patvirtina, kad ir 
kiti mane palaiko šiame kelyje.

- Kur laikote savo „Sidabrinės ger-
vės“ apdovanojimą?

- Gervę laikau ant palangės svetainėje. Nu-
valau dulkes ir leidžiu jai būti matomoje vietoje.

- Per visą šių kino apdovanojimų isto-
riją Jūs esate daugiausiai kartų nominuo-
ta moteris aktorė. Net keturis kartus pre-
tendavote į statulėlę. Kaip manote, kiek 
svarbus yra įvertinimas ir „Sidabrinės ger-
vės“ apdovanojimai Lietuvos aktoriams?

- Pripažinimas apdovanojant yra svarbus. 
Tai yra palaikymas, paskata. Lyg ir kiti saky-
tų: „Šauniai varai, dirbk ir toliau, mums pa-
tinka.“

- Esate dalyvavusi apdovanojimuose 
kaip svečias bei pati vedusi ceremoniją 
su režisieriumi ir aktoriumi Andriumi 
Žiurausku. Kuris vaidmuo Jums arčiau 
prie širdies?

- Kai praėjo jaudulys ir baimė vedant tokį 
didelį renginį, be to, dar transliuojamą tiesio-
giai, dabar net atrodo, kad vesti „Sidabrinę 
gervę“ yra smagiau negu sėdėti salėje.

- Esate sukūrusi daug skirtingų ir įsi-
mintinų vaidmenų teatre, kine ir televi-
zijoje. Ar turite mėgstamiausią?

- Visi tą sako ir aš pasikartosiu, nes tai 
yra tiesa: vaidmenys kaip tavo vaikai - nėra 

labiau ar mažiau mylimų, kiekvienas vaidmuo 
unikalus ir savotiškai brangus.

- Kurie Lietuvos arba užsienio akto-
riai Jus įkvėpė pradėti aktorystės karje-
rą? Ar yra toks, su kuriuo iš jų labiausiai 
norėtumėte prisėsti puodelio arbatos ir 
padiskutuoti apie šiuolaikinį kiną?

- Anksčiau mėgdavau diskutuoti apie kiną, 
dabar man patinka tik filmuotis, o ne apie jį 
kalbėti. Yra daug nuostabių aktorių, ir visai 
negarsių, nežinomų, tad man visiškai nesvar-
bu, ar tas aktorius garsus, ar ne, bet tikrai 
žinau, kad norėčiau dirbti su mylinčiais savo 
darbą ir matančiais jame prasmę aktoriais.

- Ko palinkėtumėte pradedantiesiems 
aktoriams?

- Jauniems aktoriams palinkėčiau to, ko 
palinkėčiau sau jaunai, - tikėti savimi, savo 
palankiu likimu, gilintis į save, į profesiją, 
suprasti jos prasmę, mylėti ir vertinti savo 
kolegas, partnerius scenoje ir ekrane ir žino-
ti, kad be pastangų ir rimto, bet smagaus dar-
bo nieko nebūna.

Parengė Rūta PauliukonyTė

Gabija jaraminaitė: 
Vaidmenys - lyg tavo vaikai
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 18.00  Šiuolaikinė 
  penkia kovė

 14.45  „Smarkuolis 
  Tašis“

 23.30  „Mecge ris ir 
negyvėlis ryklių akvariume“

 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 21.50  „Laisvė 
  Joninėms“

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.30 „Šunyčiai patruliai“. 9.00 Senoji ani-
macija. 10.00 Romantinė drama „Prisimink 
sekmadienį“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ 
(N-7). 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 16.00 „Detektyvė Klara“ 
(N-7). 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 
„Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė komedija 
„Nuostabi dabartis“ (N-14). 22.50 „Kerštas“ 
(N-7). 23.50 „Detektyvė Klara“ (N-7). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Išgyvenk, jei gali. 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.00 Info diena. 22.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 23.30 Savaitės kriminalai (N-7). 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 14.50 Naujienos. 
6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 Skanėstas. 
12.55 „Savas, svetimas sūnus“. 13.50 „Sufle-
ris“. 15.05 Kartu su visais. 16.00, 3.10 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Lauk 
manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.30 
Juoktis leidžiama. 22.00 „Visų geriausias!“ 23.40 
„Vakaras su Urgantu“ Sankt Peterburge. 0.25 EU-
RONEWS. 0.45 „ASSA“. 4.50 Juokingi vaizdeliai.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Juodas darbas“. 14.55 „Nesakyk man“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
Humoro laida. 23.20 „Mano baltas ir pūkuotas“.  

 Ren
7.05 Vaikų klubas. 7.15 „Karuselių viršininkas“. 
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.40 
„Šeimos dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.25 
Čapman paslaptys. 14.10 Dar ne vakaras. 15.05 
„Enigma“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.10 „Kardas“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 7“. 18.25 
Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.50 „Penkios tylos 
minutės“. 21.55 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.50 
NTV-Matymas. „Pasaulio užkulisiai. Oro valdo-
vai“. 0.45 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 

 TV PolonIa
8.00, 19.25 Buvo, nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.10 
Naminukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 
Lenkiškų dainų muziejus. 12.05, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Sveika, Polonija. 
13.00 Paragauk pas Senkevičių. 13.25, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„107 kambarys“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 
15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.10 Prie Tatrų. 
16.40 Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.20 Istorijos ratas. 
Kolomyja. 19.55, 4.40 „107 kambarys“. 20.25 
Istorijos aktualijos. 20.45, 2.40 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Raganius“. 23.45 Čempionų vakaras. 0.45, 6.10 
„Laukinė Lenkija“. 1.55 Turistinė kelionė. 

 TV1000
8.00 „Vaizduotės žaidimas“. 10.15 „Pabėgti 
neįmanoma“. 12.10 „Įsibrovimas“. 13.55 „Ne-
įtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 
15.55 „Versalio romanas“. 18.10 „Kiti“. 20.10 
„Tolimas kraštas“. 22.50 „Debesų Žemėlapis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Karai dėl ba-
gažo. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. 
21.00 Nuodų medžiotojai. 22.00 Seklių pėdsakais. 
23.00 Kas dedasi Žemėje? 1.55 Megatraukiniai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 
21.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 16.00, 22.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas 
maistas. 23.00 1959 m. Airstream Globester. 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Nerealieji“ (N-7).
21.50 „Laisvė Joninėms“. 

Lietuva, šventinis 
koncertas, 2016. 
Vedėjai: V.Cololo ir 
I.Stonkuvienė.

23.50 Komedija „Kaip mylė-
tis angliškai?“ (N-14).

1.40 Trileris „Valkirija“ 
(N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis  
žvejys 2“.

7.05 Animacinis f. 
„Ogis ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Trileris „Bėgančios 

kortos“ (N-14).
22.50 Veiksmo f. 

„Moteris-Katė“ 
(N-7).

1.00 Veiksmo trileris 
„Karo menas. 
Išdavystė“ (N-14).

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

Reksas 15“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.50 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 „Muškietininkai 3“.
19.00 Gamtos inspektoriai.
19.25 Lietuvos kolumbai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Joninės. 
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Detektyvas „Mecge-

ris ir negyvėlis ryklių 
akvariume“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

Reksas 15“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

7.35 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

8.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

9.30 Ekstrasensų mūšis.
11.30 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

14.50 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Savas 

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas „Ameri-

kie tiškos imtynės 
(N-7).

21.35 Kriminalinė drama 
„Sunkūs laikai“ (N-14).

23.30 Trileris „Nužudyk dėl 
manęs“ (N-14).

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

2.10 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

3.00 Kriminalinė drama 
„Sunkūs laikai“ (N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Mikropasauliai“.
7.10 Grilio skanėstai.
7.15 Nuoga tiesa.
9.15 Grilio skanėstai.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.30 Šiuolaikinės penkia-

kovės Pasaulio taurės 
finalas. Papildomas 
fechtavimo etapas. 
Tiesiogiai iš Vilniaus 
Vingio parko.

17.55 Grilio skanėstai.
18.00 Šiuolaikinės penkia-

kovės Pasaulio tau-
rės finalas. Jojimas. 

20.00 Šiuolaikinės pen-
kiakovės Pasaulio 
taurės finalas. 
Bėgimas-šaudymas. 

20.30 Šiuolaikinės pen-
kiakovės Pasaulio 
taurės finalas. 
Apdovanojimai.

21.15 „Bitininkas“ (N-7).
22.15 Žinios. Orai.
22.45 Grilio skanėstai.
22.50 „Bitininkas“ (N-7).
0.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.05 Tikri vyrai.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Devyni mėnesiai 

gimdoje. Lemtingi 
pokyčiai“. 1 d. 

13.10 Lietuvos patriotai. 
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Legendos.
21.10 „Prieš parskrendant į 

žemę“.
22.00 Muzika gyvai. 
23.35 Projektas Pi.
0.10 DW naujienos rusų k.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Džiazo muzikos 

vakaras. 
2.15 „Šlovės dienos“ (N-7).

 18.30  „Savas žmogus“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Vyriausiasis inspek-

torius Benksas. Dalelė 
širdies“ (N-14).

22.50 Snobo kinas. Drama 
„Jon vabaliai sode“.

0.55 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Bejėgis“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Nuo amato 
iki verslo.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Grainderis“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Drama „Laukinė“ 
(N-14).

0.55 Veiksmo f. 
„Baikeriai“  
(N-7).

2.50 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Robinzonas 

Kruzas“.
10.30 Siaubingi namai.
11.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
12.00 Skaniausias 

gatvės maistas.
13.00 Animacinė 

komedija „Džesis ir 
Petas“.

14.35 Pinigai iš nieko.
15.35 „Dikensiada“.
16.15 Romantinė 

komedija  
„Mergina iš  
provincijos“ (N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 Noriu šio 
automobilio.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kino automobiliai.
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Du vaikai, žmona ir 
dukra“ (N-7).

22.45 Balticum TV žinios.
23.15 Katy Perry 

koncertas „The 
Prismatic World Tour 
Live“. 2014 m.

1.20 Rihanna 
koncertas  
„Live at Hackney“. 
2012 m.

„BĖGANČIOS KORTOS“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Brad Furman.
Vaidina: Justin Timberlake, 
Ben Affleck, Gemma Arterton.

Prinstono universiteto studentas 
Ričis - virtualaus pokerio žaidėjas. 
Kartą jis viską pralošia, todėl turi gel-
bėti savo laimikį. Studentas skrenda į 
Kosta Riką, norėdamas susitikti su sa-
vo varžovu, pagrobusiu visą jo turtą. 

„MOTERIS-KATĖ“
Veiksmo filmas. JAV, Australija. 2004.
Režisierius: Jean-Christophe 
Comar.
Vaidina: Halle Berry, 
Sharon Stone, Benjamin Bratt.

Po Moters-Katės kauke slepiasi bu-
vusi kosmetikos firmos konsultantė 
Patiencė Filips, kuri išsiaiškino savo 
darbdavių paslaptis. Grožio impe-
rijos vadovai pasmerkė per daug 
žinančią merginą mirčiai...

birželio 23 d. 

 23.15  Katy Perry 
  koncertas

 8.00  „Specialioji jūrų 
  policijos tarnyba“

 21.00  „Vyriausiasis 
inspektorius Benksas“

 ANIMAl PlANET
7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 8.15, 12.50 Užpul-
tasis. 9.10, 14.40, 22.55 Liūtų tėvas. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Mieliausi 
naminiai gyvūnai Amerikoje. 13.45, 16.30, 23.50 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 17.25, 21.05 
Mirtinos salos. 18.20, 22.00 Afrikos tankmėje. 

 SPORT1
8.00 Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempiona-
tas. Vakar. 8.50 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. Norvegija 6 etapas. 10.50 Europos mažojo 
futbolo čempionatas. Finalas. 11.50 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Palanga. 1 d. 12.10 KOK World 
series. Vilnius. 1 d. 14.30 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 17.00 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 18.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. 19.40 „Čempionai LT“. Graplingas. 
Palanga. 1 d. 20.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 20.30 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valen-
sijos „Valencia“. Trečios rungtynės. 22.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. 
Šiandien. 23.10 KOK World series. Vilnius. 2 d. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
6.55, 17.40 Krepšinis. Europos moterų čempio-
natas. Ketvirtfinalis. 10.25 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 10.55 „Formulė-1“. 
Kanados GP lenktynių apžvalga. 11.55 „Formu-
lė-1“. Azerbaidžano GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 13.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Juventus“ - „Real“. 15.55 „Formulė-1“. 
Azerbaidžano GP treniruotė 2. Tiesioginė trans-
liacija. 0.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Pusfinalis. 2.40 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 3.55 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Finalas. 

 EuROSPORT
6.00 Automobilių sportas. Vokietija. 7.30, 22.20 
Automobilių sportas. Le Mano 24 valandų lenk-
tynės. Prancūzija. 8.30 Dviračių sportas. Italija. 
9.30 Angliškasis biliardas. Pasaulio čempiona-
tas Šefilde. Didžioji Britanija. 11.00, 23.15, 2.30 
Angliškasis biliardas. „Riga Masters“ turnyras. 
Latvija. 17.45, 1.20, 4.00 Lengvoji atletika. Eu-
ropos komandų čempionatas. Prancūzija. 21.15 
Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. 
Prancūzija. 22.10, 1.10 Sporto naujienos. 

„lAuKINĖ“
Drama. JAV. 2014.
Režisierius: Jean-Marc Vallee.
Vaidina: Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann.

Mylimos motinos netektis, žlugusi santuoka ir gyvenimą griaunantis 
destruktyvus elgesys nubloškia Šeril ties riba. Tuomet ji nusprendžia 
padaryti galą kritimui žemyn ir vėl susitvarkyti gyvenimą. Neturėdama 
kelionių patirties, su sunkia kuprine ant pečių ir lydima tik savo pačios 
pasiryžimo, Šeril viena leidžiasi pėsčiomis Kalifornijos kalnagūbrių keliu.

„NuOSTABI DABARTIS“
romanTinė komeDija. JAV. 2013.
Režisierius: James Ponsoldt.
Vaidina: Miles Teller, Shailene 
Woodley, Kyle Chandler.

Abitūrai besiruošiantis Sateris mano 
gyvenantis nuostabiai: turi gražią 
merginą, gerą darbą. Sateris - jau 
beveik alkoholikas, negalintis paleis-
ti iš rankos svaigalų taurės. Neapsi-
kentusi jį palieka mergina. 

lNK
21.00

TV8
21.00

lNK
22.50

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (N-7).

7.30 Animacinis f. „Bailus 
voveriukas“.

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kung Fu Panda“.
9.00 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
10.00 Vasaros gidas. 

Lietuva, 2017, vedėjai: 
N.Pareigytė-Rukaitienė 
ir D.Pankevičius.

10.25 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai „Vidu r-

vasario vainikas“.
13.00 Animacinis f. „Elfai“.
14.40 Fantastinė nuotykių 

drama „Meilė keliau-
ja laiku. Smaragdas“ 
(N-7).

16.50 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Nuotykių komedija 

„Naktis muziejuje 2“ 
(N-7).

21.45 Kriminalinis trileris 
„Ties riba“ (N-14).

23.50 Siaubo drama 
„Motinos diena“ (S).

2.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk -
lingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.05 „Ponas Bynas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 „Sinbadas. Septynių 

jūrų legenda“.
11.45 Komedija „Denis - 

grėsmė visuomenei“.
13.50 Premjera! Nuotykių f. 

šeimai „Anabelė ir 
Nantaketo  
vaiduokliai“.

15.45 Pričiupom! (N-7).
16.15 Veiksmo komedija 

„Užkandinė ant ratų“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda 2“.
21.20 Romantinė komedija 

„Blondinė ieško 
vyro“ (N-14).

23.30 Komedija „Senoji 
mokykla“ (S).

1.20 Trileris „Bėgančios 
kortos“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Karinės paslaptys.
6.55 „Tobotai 2“.
7.20 „Tatonka ir mažieji 

raugai“.
7.35 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.50 „Džiunglių knyga 2“.
8.05 Mūsų miesteliai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Šikšnosparnis ir 

žmogus“ (subtitruota).
13.05 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 1 d. „Tyra. 
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. A grupė. 
Meksika - Rusija. 
Tiesioginė transliacija.

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Mikalojaus Noviko dai-

nų šventinis koncertas.
23.00 „Vieniša kelionė“.
0.20 „Drakonas. Briuso Li 

istorija“ (N-14).

 21.00  Mikalojaus Noviko 
dai nų šventinis koncertas

 19.30  „Naktis 
  muziejuje 2“

ŠeŠtadienis

„TIES RIBA“
Kriminalinis trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Asger Leth.
Vaidina: Elizabeth Banks, Sam Worthington, Jamie Bell.

Gudrūs plėšikai pavagia neįkainojamą deimantą ir kaip atpirkimo ožį 
pakiša buvusį policininką Niką Kesidį. Nikas jau yra nusižengęs įstatymui, 
todėl jo žodžiais niekas nepatikės. Tai suvokdamas jis imasi ekstremalių 
priemonių. Nikas patraukia žiniasklaidos dėmesį. Tuo metu jam padeda 
brolis, norintis užtikrinti, kad bus nubausti tikrieji kaltininkai.

rekomenduoja

„BLONDINĖ IEŠKO VYRO“
romantinė Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Mark Mylod.
Vaidina: Anna Faris, 
Chris Evans, Ari Graynor.

Gražuolės blondinės Elės gyve-
nimas - visiškas nesusipratimas. 
Draugavusi su dešimtimis įvairių 
vaikinų, mergina taip ir nerado to 
vienintelio. Ir kai visi aplinkui tik 
ir čirškia apie vedybas, Elė ryžtasi 
griebti jautį už ragų ir dar kartą 
peržvelgia savo buvusiųjų sąra-
šą - galbūt didelėje jų gausoje ji 
tiesiog neįžvelgė savo išrinktojo?

„PENKTADIENIS, 13-OJI“
siaubo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Marcus Nispel.
Vaidina: Jared Padalecki, 
Danielle Panabaker, 
Amanda Righetti.

Krištolinio ežero pakrantėje gru-
pelė paauglių ketino praleisti ge-
riausią savaitgalį gyvenime, tačiau 
iškilo grėsmė, kad tai gali būti 
paskutinis gyvenimo savaitgalis. 
Nukeliavę toli nuo civilizacijos jie 
sužinos, kad Krištolinio ežero pra-
eitis sulaistyta krauju... Ir ežeras jau 
pasirengęs keršyti.

„JONVABALIAI SODE“
drama. JAV. 2008.
Režisierius: Dennis Lee.
Vaidina: Ryan Reynolds, 
Willem Dafoe, Emily Watson.

Teilorų šeima atrodo lyg laimingos 
amerikietiškos šeimos pavyzdys. 
Čarlzas yra žymus profesorius. Sūnus 
Maiklas yra gerai žinomas ir produk-
tyvus meilės romanų rašytojas. Bet 
kai sunki avarija nutraukia mokslų 
baigimo šventę, paaiškėja gerokai 
tamsesnė šios šeimos istorijos pusė.

LNK
21.20

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Teletabiai“. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Svajonių ūkis. 
11.30 Svajonių sodai. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“ (N-7). 17.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
18.10 „Tėvas Braunas“ (N-7). 19.05 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Rodeo ir 
Džiuljeta“ (N-7). 22.50 Trileris „Moteris iš 5-ojo 
rajono“ (N-14). 0.25 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
1.20 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 17.00 
Pasienio sargyba (N-7). 17.30 Farai (N-7). 
18.00 Savaitės kriminalai (N-7). 18.30 Išgyvenk, 
jei gali. 21.30 Yra, kaip yra (N-7). 23.30 Auto-
pilotas. 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 0.30 Yra, kaip yra (N-7). 3.30 Bus visko. 
4.25 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25 Naujienos. 6.35 Grok myli-
mas, akordeone! 7.10 „Juokingi kamuoliukai. Nauji 
nuotykiai“. 7.20, 10.00 „Vrumizas“. 7.40 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 9.10 Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 
11.25 „Maša ir lokys“. 11.55 „Legenda Nr.17“. 
14.25 Juoktis leidžiama. 15.55 Vakaro naujienos. 
16.10 „Autorius užveda“. 17.10 „Vienas prie vieno“. 
20.00 Laikas. 20.20 Detektyvas „Atminties upė“. 
22.10 Tai susiję su kiekvienu. 23.15 „Giminė“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki prieš 
vieną. 11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 14.20 
„Kunigaikštytė iš daugiabučio“. 18.00 Šeštadienio 
vakaras. 21.00 „Meilė kalba“. 0.50 „Šikšnosparnis“. 

 REN
8.30 Kviestinė vakarienė. 13.00 Pažink mūsiškius. 
13.50 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.45 Mintransas. 
15.25 Sąžiningas remontas. 16.05 Pati naudin-
giausia programa. 17.05 „Pėdsekiai“. 19.20 Pra-
juokink komiką. 20.00 „Įslaptinti sąrašai. Pranašų 
mūšis: 10 pagrindinių prognozių“. 21.50 „Neįma-
nomai žalios akys“. 1.40 Žiūrėti visiems! 

BTV
23.25

TV3
21.45

TV1
0.20

 19.30  „Kung Fu 
  Panda 2“
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7.00 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (1).

10.35 BBC dokumentika. 
„Didysis atodrėkis 
Amerikoje“.

11.50 „Herbas arba skai-
čius“.

13.00 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

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

16.10 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

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

18.30 TV serialas „44-as 
skyrius“ (N-7).

19.30 Moterys prieš 
vyrus. Vedėjai: 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus (N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Beatodairiški veiks-
mai“ (N-14).

23.25 Siaubo f. 
„Penktadienis, 
13-oji“ (N-14).

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

3.05 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

7.30 „Laukinė Australija“.
8.00 Auginantiems savo 

kraštą.
8.30 „Laukinė Australija“.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.05 „Mikropasauliai“.
10.55 Grilio skanėstai.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 Grilio skanėstai.
16.30 Šiuolaikinės penkia-

kovės Pasaulio taurės 
finalas. Papildomas 
fechtavimo etapas. 
Tiesiogiai iš Vilniaus 
Vingio parko.

18.00 Šiuolaikinės penkia-
kovės Pasaulio tau-
rės finalas. Jojimas. 

19.55 0 laipsnių.
20.00 Šiuolaikinės penkia-

kovės Pasaulio taurės 
finalas. Bėgimas-
šaudymas. 

20.30 Šiuolaikinės pen-
kia   ko  vės Pasaulio 
tau rės finalas. 
Apdovanojimai.

21.15 „Leningradas. 
Pokario gatvės“.

22.30 Žinios. Orai.
22.55 Grilio skanėstai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! 

Joninės.
8.00 Rusų gatvė.
8.30 Vilniaus albumas.
8.45 Trembita (subtitruota).
9.00 Menora (subtitruota).
9.15 Vilniaus sąsiuvinis.
9.30 Kelias (evangelikams).
9.45 Maistas ir aistros.
10.15 „Muškietininkai 3“.
11.10 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes - Pasaulis“. 

12.30 TV serialas „Jaunasis 
Montalbanas 2“ (N-7).

14.20 „Velnio nuotaka“. 
15.35 „Gintarinė pora 2017“.
17.00 Stilius.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. A grupė. 
Naujoji Zelandija -  
Portugalija. 
Tiesioginė transliacija 
iš Sankt Peterburgo.

20.00 ARTS21.
20.30 Vienos filharmonijos 

orkestro 2017-ųjų 
vasaros koncertas.

22.00 Drama „Lili Marlen“.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Tavo zona. Irena 

Starošaitė ir draugai.
1.10 Tavo zona. Egidijus 

Sipavičius.
2.00 Tavo zona. Andrius 

Mamontovas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
12.25 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Pasisvėrę ir laimingi.
15.10 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.30 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.05 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Nusikalstamas keti-
nimas“ (N-14).

23.10 „Begėdis“ (N-14).
0.20 Drama „Jonvabaliai 

sode“ (N-14).
2.15 „Vyriausiasis inspek-

torius Benksas. Dalelė 
širdies“ (N-14).

3.45 Pasisvėrę ir laimingi.
4.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.25 Ledo kelias 

(N-7).
7.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Nuo amato iki 

verslo.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 72 valandos 

(N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

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

pavara. Patagonija 
(N-7).

18.30 Gražiausi žemės 
kampeliai.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 sportas.

22.30 Komedija 
„Amerikietiškas 
pyragas 3.  
Vestuvės“ (N-14).

0.15 Drama „Laukinė“ 
(N-14).

2.25 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 Skaniausias 

gatvės maistas.
13.30 Kino 

automobiliai.
14.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Narsusis riteris 
Justinas“.

15.45 „Dikensiada“.
16.25 Noriu šio 

automobilio.
17.25 „Robinzonas 

Kruzas“.
18.25 Šeimos 

akaras.  
„Operacija 
„Riešutai“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

21.00 Robbie Williams 
koncertas  
„One Night  
at the Palladium“. 
2013 m.

22.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.00 Romantinė 
komedija  
„Du vaikai, žmona ir 
dukra“ (N-7).

0.45 Kino automobiliai.

 0.30  Irena Starošaitė 
  ir draugai

 11.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 19.30  Moterys prieš 
  vyrus

 21.00  Robbie Williams 
  koncertas

 11.55  Anos Olson
  receptai

TV PROGRAMAbirželio 24 d. 

 NTV Mir
7.05 Akistata. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 
Apžiūra. 8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 
Protingas namas. 10.25 Pagrindinis kelias. 
11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto 
klausimas. 13.05 Dvigubi standartai. Čia jums 
ne ten! 14.05 Rusiškas grožis. 15.00 „Muchta-
ras. Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą. 17.00 Mi-
lijono verta paslaptis. 19.00 Centrinė televizija. 
20.00 „Blizgesys“ . 21.55 „Tu - šaunuolis!“ Iki ir 
po. 0.30 „Bjaurybės“. 4.05 „Šamanas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.20 Petersburskio muzikos šou. 
11.50 Polonija 24. 12.10 Polonijos pokalbis. 
12.25 Sveika, Polonija. 12.45 Su Andrusu po 
Galiciją. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Ra-
ganius“. 15.05 Šeima - viena namuose. 15.55 
Okrasa laužo taisykles. 16.25 Nykstančio pa-
saulio žemėlapis. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 
1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 Regionų 
istorija. 18.55, 1.50 „Aukštesnioji jėga“. 19.50 
„07, atsiliepk“ - ko neparodė kamera. 20.40, 
2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Naktys ir dienos“. 22.50, 4.45 
„Poznanė 1956“. 0.45 Pramoginė laida. 

 TV1000
6.10 „Triušio urvas“. 7.50 „Debesų Žemėlapis“. 
11.10 „Tolimas kraštas“. 13.45 „Sielonešė“. 
16.05 „Didžioji afera“. 18.15 „Smurfai“. 20.10 
„Praktinė magija“. 22.10 „Žmogus, pakeitęs 
viską“. 0.40 „Į kažką nuostabaus“. 

 DiscoVery 
9.10, 18.10 Aliaska. 10.05 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.55 Sandoriai, ratai ir vagystės. 11.20 
Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasiki-
nius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 
Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 Mega pervežimai. 
15.25 Edas Stafordas. 16.20 Brangenybių paieš-
kos. 17.15 Aukso karštinė. 19.05 Jukono vyrai. 
20.00 Kelionė traukiniu Australijoje. 21.00 Todo 
Sampsono eksperimentai. 22.00 Supervilkikai. 
23.00 Mirtinas laimikis. 24.00 Išlikimo žaidimai. 

 TraVel
6.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 13.00 
Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelionė automo-
biliu. 16.00 Neįprastas maistas. 18.00 Iškyla 
gamtoje. 20.00, 24.00 Iššūkiai Austrijoje. 21.00 
Pavojingi lėktuvai. 22.00 Nežinoma ekspedici-
ja. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Floridos puma naktį. 7.25 Gyvūnų gelbė-
jimas. 8.15, 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 9.10 Tvenkiniai. 10.05 Liūtė karalienė. 
11.00 Užpultasis. 11.55 Mieliausi naminiai gy-
vūnai Amerikoje. 12.50 Liūtų tėvas. 15.35, 20.10, 
0.45 Dr.Džefas. 19.15 Afrikos tankmėje. 21.05 
Pavojaus akivaizdoje. 22.55 Akvariumų verslas.

 sPorT1
9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 38 
laida. Vakar. 9.30 „Čempionai LT“. Graplingas. 
Palanga 1 d. 10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Va-
lencia“. Antros rungtynės. 11.40 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. Vakar. 12.10 
KOK World series. Vilnius. 2 d. 14.10 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ -  
Klivlando „Cavaliers“. Pirmos rungtynės. 16.40 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lygos apžvalga. 38 turas. 17.30 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Penktos rungtynės. 20.00 
Tiesiogiai. Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 
Danija. 5 etapas. 23.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Antros rungtynės. 0.40 Lengvoji 
atletika. Pasaulio taurė. Brazilija. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55, 14.10 Krepšinis. Europos moterų čempio-
natas. Ketvirtfinalis. 10.25 Futbolas. Anglijos FA 
taurės finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 12.25 Fut-
bolas. Anglijos premier lygos žurnalas. Tiesiogi-
nė transliacija. 12.55 „Formulė-1“. Azerbaidžano 
GP treniruotė 3. 15.55 „Formulė-1“. Azerbaidža-
no GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.15 
Rankinis. Europos čempionato atranka. Norve-
gija - Lietuva. 18.55 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 
20.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
21.25 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 23.20 Moto-
sportas. Spidvėjus. Danijos GP lenktynės. 2.25 
„Formulė-1“. Azerbaidžano GP kvalifikacija. 

 eurosPorT
6.00, 20.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 6.30 FIFA futbolas. 7.00 Sporto linksmybės. 
7.30 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. 
Prancūzija. 8.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 
9.30, 15.00, 4.00 Lengvoji atletika. Europos ko-
mandų čempionatas. Prancūzija. 11.00, 18.30, 
2.30 Angliškasis biliardas. „Riga Masters“ turny-
ras. Latvija. 20.25, 1.10 Sporto naujienos. 22.30 
Automobilių sportas. „Blancpain“ ištvermės seri-
jos lenktynės. Prancūzija. 1.15 Jojimas. Monakas. 

 22.30   „Amerikietiškas 
pyragas 3. Vestuvės“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 11.50  „Herbas 
    arba skaičius“

 21.35   Jurga 22.40    „Lili Marlen“

 

 8.10  „Kempiniukas 
  Plačiakelnis“

 19.30  2 Barai

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Vasaros gidas. 11.30 Svajonių sodai. 13.30 
Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 17.00 „Švie-
soforas“ (N-7). 19.00 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Pasikeitimas“ (N-7). 23.00 
Romantinė drama „Rodeo ir Džiuljeta“ (N-7). 
0.50 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 1.35 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Ne 
vienas kelyje. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7). 
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.45 Pagalbos skambutis (N-7). 17.30 Bus 
visko. 20.15 KK2 (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambu-
tis (N-7). 1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.05 Dviračio šou. 

 PBK
5.45, 2.25 EURONEWS. 6.10, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.20 Sargybinis. 6.45 Kontrolinis pirkinys. 
7.10 „Vrumizas“. 7.20 Sveikata. 8.15 „Uraza-Bai-
ram“ Transliacija iš Ufos soboro mečetės. 9.15 
Kol visi namie. 9.55 „Vrumizas“. 10.10 „Maša 
ir Lokys“. 10.30 Fazenda. 11.25 Sąmokslo teo-
rija. 12.20 „Žurovas“. 14.25 Komedija „Penkios 
nuotakos“. 16.25 Apie juoką. 18.05 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 19.10 Šiandien vakare. 20.50 
Maksimo Galkino koncertas. 23.00 Kas? Kur? 
Kada? 0.10 Laikas. 1.35 „Slaptosios bendruome-
nės. Konspiratorių kaukės“. 2.50 „Du Fedorai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.30 Pats sau režisierius. 9.20 Rytinis paštas. 10.00 
„Uraz Bairamas“. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 
Žinios. Maskva. 12.00 Juoktis leidžiama. 14.20 
„Vėlyvos gėlės“. 18.00 Jaunųjų talentų konkursas. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 
„Slapyvardis - Anita“. 1.25 „Beprasmiška auka“. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.45 Rusiškas vairavi-
mas. 9.15 Prajuokink komiką. 9.50-19.25 „Ko-
manda ČE“. 23.20 M.Zadornovo koncertas. 1.05 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.30 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 
Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 10.25 
Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 
Sodininkų atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 
14.15 Važiuosime, pavalgysime! 15.05 „Muchta-
ras. Naujas pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 
17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos rusiškos sen-
sacijos. 19.00 Savaitės apžvalga. 20.20 Žvaigž-
dės susiėjo. 22.05 „Žaidimas. Revanšas“. 24.00 
Tu nepatikėsi! 1.00 „Kelių patrulis 2“.  

 TV PolonIa
7.15 „Karalienė Bona“. 8.25 Giminės saga. 8.50 
Lenkų istorijos. Kinija. 9.20 Laida iš Amerikos. 
9.40, 18.25, 1.20 Lenkija su Miodeku. 9.50 
Telerytas. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 11.15 Pasakų šalyje. 11.50 
„Trys pašėlę nuliai“. 12.50, 13.15 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 14.00 
Šv.Mišios. 15.20 Turistinė kelionė. 15.40 „Ka-
ralienė Bona“. 16.40 Arbatėlė su kabaretu. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 Regionų istorija. 18.55, 
1.30 „Aukštesnioji jėga“. 19.50, 6.35 Akis į akį. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.40 „Raganos“. 22.35, 4.35 „Tėtis“. 0.35 
Pramoginė laida. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
8.50 „Į kažką nuostabaus“. 11.00 „Praktinė ma-
gija“. 13.10 „Scenos gražuolė“. 15.30 „Van-
dens ieškotojas“. 17.50 „Svetima žemė“. 20.10 
„Invazija“. 22.10 „Frenkas“. 0.10 „Pagrobti ir 
perduoti“. 2.25 „Pabėgti neįmanoma“.

DIscoVeRy
8.15 Greitai ir garsiai. 9.10 Superautomobiliai. 
10.05 Supervilkikai. 10.55 Brangenybių paieškos. 
11.50, 22.00, 24.00, 3.40, 5.20 Aukso karštinė. 
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 
Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Da-
laso automobilių rykliai. 16.20 Nuostabiausi pa-
saulio inžinerijos projektai. 17.15 Robotų kovos. 
18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 Pragaro keliai. 
20.00 Perdirbimas. 21.00, 2.50 Aliaska. Šeima iš 
miško. 23.00, 4.30 Kuperio brangenybės.

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00, 18.00 
1959 m. Airstream Globester. 12.00, 20.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 13.00 
Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų medžiuose gy-
ventojai. 16.00 Būsto remontas. 17.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 21.00, 5.00 Muziejų paslap-
tys. 22.00, 2.00 Pavojingi lėktuvai. 23.00 Aliaska. 

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

meistrai“ (N-7).
7.30 „Bailus voveriukas“.
8.00 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
8.30 Animacinis f. 

„Kung Fu Panda“.
9.00 TV serialas 

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

„Šaunuolis Džokas“.
12.35 Filmas šeimai 

„Flinstounai Viva 
Rok Vegase“  
(N-7).

14.20 Muzikinė romantinė 
drama „Šokis hipho-
po ritmu. Viskas arba 
nieko“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. 

Išlikimo kovos. 
Lietuva, 2017. 
Tiesioginė  
transliacija (N-7).

21.30 Nuotykių f. 
„Heraklis“ (N-7).

23.20 Komedija 
„Pikčiausias žmogus 
Brukline“ (N-7).

1.05 Filmas šeimai 
„Kalėdų norai“.

6.30 „Ogis ir tarakonai“.
6.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Harvis Biksas“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 Komedija šeimai 

„Pakratytas“.
11.55 „Denis - grėsmė

visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“.

13.30 Komedija 
„Tas beprotiškas, 
beprotiškas, bepro-
tiškas pasaulis“.

16.40 Fantastinis veiksmo f.
„Akmenų viesulas“ 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Veiksmo f. 

„Transformeriai“ 
(N-7).

23.25 Kriminalinis trileris 
„Suvilioti nepažįsta-
mąjį“ (N-14).

1.35 Romantinė komedija 
„Blondinė ieško 
vyro“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 „Brolių Grimų pasa-

kos“. „Kaip jaunikai-
tis baimės ieškojo“.

11.00 „Šunų ABC 2“.
11.45 „Nuostabieji Japonijos 

gamtos kampeliai“. 3 d.
12.40 Istorijos detektyvai.
13.30 Garbingojo arki-

vyskupo Teofiliaus 
Matulionio beatifi-
kacija. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus 
katedros aikštės.

16.45 „Palaimintas kankinys“.
17.30 Žinios.
17.45 FIFA Konfederacijų tau-

rė. B grupė. Vokietija - 
Kamerūnas. Tiesioginė 
transliacija iš Sočio.

19.55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

20.30 Panorama.
21.00 Komedija „Nors mirk 

iš gėdos“ (N-7).
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Drama „Lili Marlen“ 

(N-14).

6.35 Lietuvos galiūnų 
čempionato kvalifika-
cija. Trakai. 2016 m.

7.30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Trakai. 2016 m.

10.05 „Vandenyno paslap  -
tys su Džefu Korvinu“.

10.35 „Vaikystė laukinėje 
gamtoje“.

11.50 „Herbas arba
skaičius“.

13.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

13.35 Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

16.10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „44-as skyrius“ (N-7).
19.30 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Tai kur, po velnių, 
tie Morganai?“ (N-7).

23.40 „Akloji zona“ (N-14).
1.30 Veiksmo trileris 

„Beatodairiški veiks-
mai“ (N-14).

3.10 Siaubo f. 
„Penktadienis, 
13-oji“ (N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25, 14.50, 16.25, 22.40 

Grilio skanėstai.
7.30 Vantos lapas.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Mikropasauliai“.
10.40 Grilio skanėstai.
10.45 „Vera. Varno spąstai“.
12.45 „Ilga kelionė namo“.
13.50 „Kalnų ežerai“.
14.55 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.30 Šiuolaikinės penkia-

kovės Pasaulio taurės 
finalas. Papildomas 
fechtavimo etapas. 
Tiesiogiai iš Vilniaus 
Vingio parko.

18.00 Šiuolaikinės penkia-
ko    vės Pasaulio taurės 
finalas. Jojimas. 
Tiesiogiai.

19.55 0 laipsnių.
20.00 Šiuolaikinės penkia-

kovės Pasaulio taurės 
finalas. Bėgimas-
šaudymas. Tiesiogiai.

20.30 Šiuolaikinės penkiako-
vės Pasaulio taurės 
finalas. Apdovanojimai.

21.15 24/7.
22.15 Žinios.
22.45 „Mesingas. Aplen-

kian tis laiką“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
7.00 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno 

dienos.
8.30 Euromaxx.
9.00 „Nepaprastas žmonių 

ir gyvūnų ryšys“. „Pū -
kuotos ir plunksnuotos 
ekrano žvaigždės“.

9.30 „Šimtas vaizdų iš 
Japonijos“.

9.55 Tikri vyrai.
10.45 Mokslo sriuba.
11.00 Evangelikų reformatų 

pamaldų tiesioginė 
transliacija iš Biržų.

12.35 A.Cholinos šokio teat-
ro spektaklis „Otelas“.

14.25 Šventadienio mintys.
14.55 Mažesnieji broliai. 
15.25 Linija, spalva, forma.
16.00 Nacionalinis turtas.
16.25 Durys atsidaro.
16.50 Teatras.
17.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. B grupė. Čilė - 
Australija. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.

20.00 Klauskite daktaro.
20.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
21.35 Jurgos albumo „Not 

perfect“ pristatymas.
22.40 LRT OPUS ORE.
23.40 Dabar pasaulyje.

 18.00   Jojimas

laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 3 47

birželio 25 d.

 15.50   „Du vaikai, 
žmona ir dukra“

 19.00  „Formulė-1“ 12.25    Gardžiausi Merės   
    Berės patiekalai

 AnimAl PlAnet
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 8.15 Liūtė karalienė. 9.10 Užpultasis. 10.05 
Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 
Mieliausi naminiai gyvūnai Amerikoje. 12.50, 
0.45 Liūtų tėvas. 15.35 Dr.Džefas. 18.20, 22.00 
Savanų karalienė. 20.10 Pavojaus akivaizdoje. 
22.55 Akvariumų verslas. 

 SPort1
7.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kinija. 6 d. 
Finalas. 8.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Portugalija. 2 etapas. 10.20 Pasaulio spidvė-
jaus čempionatas. Danija. 5 etapas. Vakar. 
13.20 NBA krepšinio lyga. Gražiausi momentai. 
13.30 Tiesiogiai. Lietuvos plento dviračių čem-
pionatas. 17.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Penktos rungtynės. 20.00 Pasaulio spidvėjaus 
čempionatas. Danija. 5 etapas. Vakar. 23.00 
Lengvoji atletika. Pasaulio taurė. Olandija. 0.40 
„NBA Action“. 38 laida. 1.10 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Portugalija. 2 etapas. 3.10 Pasau-
lio spidvėjaus čempionatas. Latvija. 3 etapas. 
4.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. Ketvir-
tos rungtynės. 6.00 „Penktasis kėlinys“. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 38 turas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.35 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Pus-
finalis. 10.05 Motosportas. Olandijos MotoGP ap-
šilimas. Tiesioginė transliacija. 10.45 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 11.45 Motosportas. Olandijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
13.15 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
13.45 Motosportas. Olandijos MotoGP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 15.20 UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 15.50 „Formulė-1“. Azerbaidžano 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 18.10 Boksas. 
18.55 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl trečios vietos. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.55 Anglijos premier lygos žurnalas. 21.25 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Finalas. 
Tiesioginė transliacija. 23.25 Olandijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 1.00 Nascar 350 mylių lenktynės. 
5.25 Olandijos MotoGP Moto3 lenktynės. 

 euroSPort
6.00 FIFA futbolas. 6.30 Dviračių sportas. 7.30 
Dviračių sportas. Italija. 8.30 Dviračių sportas. 
„Tour de France“ lenktynės. Prancūzija. 9.30, 
15.00 Lengvoji atletika. Europos komandų čem-
pionatas. Prancūzija. 11.00, 20.30 Angliškasis 
biliardas. „Riga Masters“ turnyras. Latvija. 18.15 
Sporto linksmybės. 18.25, 0.55 Sporto naujienos. 
18.30, 23.30 Automobilių sportas. Portugalija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Surikatų namai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Atspėk gyvūną“.
9.45 „Surikatų namai“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
11.55 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
12.25 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.20 „Akloji“.
18.20 „Būrėja“.
18.55 Nemarus kinas. 

Nuotykių f.  
„Trys muškietininkai. 
Miledi kerštas“ 
(N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Sutrikęs“  
(N-14).

23.10 Kriminalinis trileris 
„Netark nė žodžio“ 
(N-14).

1.25 „Begėdis“ 
(N-14).

2.30 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

4.20 Pasisvėrę ir laimingi.

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

(N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos

lenktynės (N-7).
12.00 72 valandos

(N-7).
13.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

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

Patagonija (N-7).
18.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Azerbaidžano didžio-
jo prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. 

Vasara (N-14).
23.10 „Legendos“

(N-14).
0.10 Kvailiausi pasaulio

nutrūktgalviai 
(N-14).

1.55 „Tironas“ (N-14).

9.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai  
ir simboliai.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

12.30 Siaubingi namai.
13.30 „Dikensiada“.
14.10 Animacinė 

nuotykių komedija 
 „Kalakutai:  
atgal į ateitį“.

15.50 Romantinė 
komedija  
„Du vaikai,  
žmona ir dukra“ 
(N-7).

17.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

18.00 „Elajus Stounas“.
19.00 Skaniausias 

gatvės maistas.
20.00 „Kai šaukia 

širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Nebijok tamsos“ 
(N-14).

22.50 Pinigai 
iš nieko.

23.50 „Prakeiktas 
metas“  
(N-14).

„tAi Kur, Po VelniŲ, tie morGAnAi?“
Romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Marc Lawrence.
Vaidina: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Jesse Liebman.

Merilė ir Polas Morganai - tobula pora, gyvenanti Manhatane. Jie dirba 
svajonių darbus, gyvena svajonių namuose, jų draugai - rinktinė publika... 
Sąrašą būtų galima tęsti be galo, tačiau jame nerasite vieno svarbaus 
dalyko - tobulos santuokos. Merilės ir Polo šeimyninis gyvenimas braška 
per visas siūles. Polas sulaužė prie altoriaus duotą ištikimybės priesaiką.

BtV
21.30

„netArK nĖ ŽoDŽio“
kRiminalinis tRileRis. Australija, 
JAV. 2001.
Režisierius: Gary Fleder.
Vaidina: Michael Douglas,
Sean Bean, Britanny Murphy.

Psichiatras Natanas Konradas atsikė-
lęs ryte supranta, kad jo dukra pa-
vogta. Grobikai nori, kad daktaras iš 
pamišusios paauglės galvos išgautų 
šešių skaitmenų skaičių.

„SuVilioti 
nePAŽĮStAmĄJĮ“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2007.
Režisierius: James Foley.
Vaidina: Bruce Willis, Halle 
Berry, Giovanni Ribisi.

Niujorko laikraščio žurnalistė Rove-
na niekaip negali pamiršti geriau-
sios vaikystės draugės žmogžudys-
tės ir trokšta sužinoti tiesą. Ambi-
cingoji ir drąsioji reporterė ryžtasi 
patikrinti keletą svarių įkalčių...

„PiKČiAuSiAS  
ŽmoGuS BruKline“
komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Phil Alden Robinson.
Vaidina: Robin Williams, Mila
Kunis, Peter Dinklage.

Visiems būna blogų dienų, ta-
čiau Henriui Altmanui bloga yra 
kiekviena diena. Jis amžinai ne-
laimingas ir pyksta ant viso pa-
saulio...

tV1
23.10

tV3
23.20

lnK
23.25

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

tas ir Staleris“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
11.55 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

„Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

dukrytės“ (N-7).
21.00 2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Kriminalinė drama 

„Sa vas žmogus“ 
(N-14).

1.05 TV serialas „Kaulai“.
2.00 TV serialas 

„Imperija“ (N-14).
2.50 TV serialas 

„Amerikietiška siaubo 
istorija“ (1) (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

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

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 PREMJERA! Vaikai 
šėlsta (1).

21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Nežinomasis“ (N-14).
0.05 TV serialas „Įkaitai“ 

(N-14).
1.00 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
1.55 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 16“ (N-7).
9.55 TV serialas „Seserys“.
10.55 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).
11.55 „Šunų ABC 2“.
12.40 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Auksinis protas.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Premjera. Romantinė 

komedija „Užšalusių 
fontanų vasara“ (N-7).

0.05 Trumposios žinios.
0.10 „Detekty vas Monkas 1“.
0.55 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).

 18.00  Kas ir kodėl? 21.00  2 Barai  20.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.00 Se-
noji animacija. 10.00 Komedija „Pasikeitimas“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Svotai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Romantinė drama „Dingę laiškai“ 
(N-7). 18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
drama „Meilė svarbiau už pasitikėjimą“ (N-7). 
22.55 „Kerštas“ (N-7). 23.55 „Dingę laiškai“ 
(N-7). 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Skanėstas. 13.05 „At-
minties upė“. 15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Su-
situokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas.  20.40 Eurologija. Baltijos kelias. 
21.05 „Laimės šukės 2“. 22.05 „Mažoras 2“. 0.10 
Nakties naujienos. 0.30 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Juodas 
darbas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Geras 
vardas“. 23.50 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.10 „Karuselių viršininkas“. 
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Mums net nesisapnavo. 
13.55 Dar ne vakaras. 14.50 Pasaulio paslaptys su 
Anna Čapman. 15.45 „Atspindžiai“. 17.35 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.25 Jubiliejinis Jelenos Stepanen-
ko koncertas „Ir visa tai ji“. 23.20 „Kardas“. 

„CSI. nIUjoRKaS“
TV serialas. JAV, Kanada. 2011.
Režisierės: Ann Donahue, Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis, kad 
viskas susiję ir visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria 
visą savo dėmesį byloms tol, kol jas išnarplioja. Tokia pat meile dar-
bui pasižymi ir jo partnerė Stela Bonasera. Jiedu vadovauja ekspertų 
komandai, dirbančiai negailestingame ir dinamiškame mieste, kuris 
niekada nemiega.

„MeIlĖ SVaRBIaU  
UŽ PaSITIKĖjIMĄ“
romanTinė drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Stefan Bartmann.
Vaidina: Kai Scheve, Jana 
Klinge, Franziska Schlattner.

Farmacininkė Anė Maršlant yra naš-
lė. Našlys yra ir jos apsaugininkas 
Benas Katleris. Tarp jųdviejų užsi-
plieskia aistringas romanas. Tuo me-
tu Anės sūnui į akį krito Beno duktė 
Ema. Jaunuoliui netrukus sukaks 
aštuoniolika. Apie visa tai pasako-
jama humoro ir trilerio elementais 
pagardintoje melodramoje.

„SaVaS ŽMoGUS“
Kriminalinė drama. JAV. 2006.
Režisierius: Spike Lee.
Vaidina: Denzel Washington, 
Clive Owen, Jodie Foster.

Daltonas Raselas - šiek tiek kitoks 
bankų plėšikas nei kiti. Rengdamas 
tobulą apiplėšimą, Daltonas viską 
suplanavo iki smulkmenų. Jo suge-
bėjimas visada būti vienu žingsniu 
priekyje sugriauna visas niekada ne-
susierzinančio detektyvo Kito Freize-
rio pastangas. Tačiau yra dar kai kas. 
Banko prezidentas kreipiasi pagalbos 
į žinomą derybininkę Madeleną Vait.

„aTlYDYS“
siaubo filmas. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Mark A.Lewis.
Vaidina: Val Kilmer, Martha 
MacIsaac, Aaron Ashmore.

Arktyje įsikūrusioje tyrimų stotyje 
keturi studentai stebi pasaulinio 
atšilimo padarinius. Kylantis van-
denynų lygis tikrai ne didžiausia 
prob lema, kuri gali užklupti žmoniją. 
Storame lede, mamuto kūne buvo 
sušalę siaubingi priešistoriniai para-
zitai. Ledynams tirpstant jie atgyja...

TV1
19.00

TV6
23.00

rekomenduoja

TV3
22.30

48 laisvalaikis 2 0 1 7  b i r ž e l i o  2 3

TV8
21.00

6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

8.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

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

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

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

žmogus“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Dingę be 

žinios. I dalis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris „Aš 

esu legenda“ (N-14).
22.55 Romantinė komedija 

„Tai kur po velnių tie 
Morganai?“ (N-7).

1.00 „Akloji zona“ (N-14).
2.40 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 24/7.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
12.35 „Baimės įlanka“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Baimės įlanka“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
4.30 „Merdoko paslaptys“.
5.15 Drama „Likimo 

melodija“ (1) (N-7).
6.05 „Gamtos magija“.

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.30 Nacionalinis turtas.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Prieš parskrendant į 

žemę“.
13.00 Durys atsidaro. 
13.15 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes - Pasaulis“. 

14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20  „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 LRT Kultūros 

akademija.
21.10 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“. 

22.00 „Rojus Lietuvoj“.
23.20 Linija, spalva, forma.
23.55 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

(N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

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

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

žudystės XVIII. Sielų 
derlius“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

10.30 „Grainderis“ 
(N-7).

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

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

„Atlydys“ (S).
0.50 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.45 „Salemas“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Kino 
automobiliai.

11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Munis:  
mažasis Mėnulio 
globėjas“.

13.35 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.05 Noriu šio 
automobilio.

15.05 „Elajus Stounas“.
16.05 Fantastinė 

komiška drama 
„Laimė akimirksniu“ 
(N-7).

18.00 „Robinzonas 
Kruzas“.

19.00 Siaubingi 
namai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Samsara“ (N-7).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 Veiksmo trileris 

„Nesunaikinamieji“ 
(N-14).

 19.30  „Šlovės dienos“ 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 9.30  „Kai šaukia širdis“ 0.50  „Daktaras Hausas“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAbirželio 26 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susiti-
kimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 8“. 18.25 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „99 proc. miręs“. 
21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.45 Dienos 
apžvalga. 0.15 Pozniakovas. 0.30 „Skalikai 6“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00 Kultūringieji PL. 12.55 Kelionės 
su istorija. 13.25, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Raganos“. 15.20 Akis į akį. 15.55 
Lenkų istorijos. Australija - atmintis. 16.40, 6.50 
Peiliu ir šakute. 16.55, 1.15 „Meilės troškimas“. 
17.30, 1.45 „Karino“. 18.00 Mano žvėrynas. 18.10 
Povandeninė ABC. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Paslėpti lobiai. 19.20 Kelionės su istorija. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Persikėlimai“. 22.45, 5.15 Po-
lonija 24. 23.05, 5.35 Sveika Polonija. 23.45 „Dvi 
Radomo birželio barikadų pusės“. 0.35 UNESCO 
druskos lobis. 0.45 „Laukinė Lenkija“. 

 TV1000
6.10 „Įsibrovimas“. 7.55 „Frenkas“. 9.50 „Pa-
grobti ir perduoti“. 12.15 „Invazija“. 14.10 „Vaiz-
duotės žaidimas“. 16.20 „Pabėgti neįmanoma“. 
18.20 „Įsibrovimas“. 20.10 „Gerbėja“. 22.10 
„Šeimos galva“. 0.30 „Kaip mylėtis angliškai“. 

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

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

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Dr. Džefas. 8.15, 12.50 Af-
rikos tankmėje. 9.10, 14.40 Liūtų tėvas. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Visa tiesa apie kates. 13.45, 16.30, 23.50 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 17.25, 21.05 
Gyvūnų gelbėjimas. 18.20, 22.00 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 22.55 Laukiniai gyvūnai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Pir-
mos rungtynės. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Finalas. Pirmos rungtynės. 11.20 
„Čempionai LT“. Graplingas. Palanga. 11.50 NBA 
krepšinio lyga. Rytų konferencijos finalas. Bosto-
no „Celtics“ - Klivlando „Cavaliers“. Pusfinalis. 
Trečios rungtynės. 14.10 ATP tenisas. Miunche-
nas. 16.00 Lietuvos plento dviračių čempionatas. 
Vakar. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Kali-
fornija. 3 d. 20.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
Kalifornija. 4 d. 21.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 23.30 KOK World 
series. Vilnius. 1 d. 1.40 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Ca-
valiers“. Penktos rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 16.35 Motosportas. Olandijos MotoGP 
lenktynės. 8.25 Motosportas. Olandijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 10.00, 18.10 „For-
mulė-1“. Azerbaidžano GP lenktynės. 12.25, 
20.35 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl trečios vietos. 14.25, 22.35 Krep-
šinis. Europos moterų čempionatas. Finalas. 
0.45 Motosportas. Nascar 350 mylių lenkty-
nės. 4.40 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
Stokholmas. 

 eurosPorT
6.00 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenk-
tynės. 7.00 Automobilių lenktynės. Portugalija. 
8.30 Lengvoji atletika. Europos komandų čem-
pionatas. Prancūzija. 9.30, 2.30 Angliškasis 
biliardas. „Masters“ serijos turnyras Rygoje. 
Latvija. 11.00, 21.00 Dviračių sportas. 12.00 
Dviračių sportas. Italijos turas. 13.00, 1.00 
Tenisas. ATP serijos turnyras Istburne. Didžioji 
Britanija. 20.55, 0.55 Eurosport 2 žinios. 22.15 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
22.45 Laida Watts. 23.00 Jojimas. „FEI Clas-
sics“ serija. Vokietija. 24.00, 5.30 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 0.30 FIFA 
futbolas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  1.00  Dabar pasaulyje 18.30  Klauskite daktaro 15.30  „Dvi širdys“ 19.30  „Rezidentai“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė drama „Meilė svar-
biau už pasitikėjimą“ (N-7). 12.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.00 „Svotai“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Dingę laiš-
kai“ (N-7). 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė komedija 
„Visiškai laimingas“ (N-7). 22.55 „Kerštas“ 
(N-7). 23.55 „Dingę laiškai“ (N-7). 0.50 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Mažo-
ras 2“. 15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas.  20.40 „Laimės šukės 2“. 
21.40 „Mažoras 2“. 23.45 Vyriška/Moteriška. 
0.35 Nakties naujienos. 0.50 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Juodas 
darbas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Geras 
vardas“. 23.50 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Gyva tema. 12.15 Jubilieji-
nis Jelenos Stepanenko koncertas. 14.05 Dar ne va-
karas. 14.55 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.50 „Atspindžiai“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
„Amžinas gyvenimas: nemirtingųjų liudijimai“. 
23.15 Rusiškas vairavimas. 0.05 „Kardas“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 8“. 18.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „99 proc. 
miręs“. 21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 23.45 
Dienos apžvalga. 0.15 „Skalikai 6“. 

 TV PolonIa
8.30, 2.15 Pasakų šalyje. 8.50 Animacinis f. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.50 UNESCO druskos 
lobis. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.30 Sveika Polonija. 13.00 Paslėpti lobiai. 
13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Naktys ir dienos“. 15.25 „Dvi Radomo bir-
želio barikadų pusės“. 16.40, 6.50 Lenkų valgiai. 
16.55 „Meilės troškimas“. 17.30, 1.45 „Karino“. 
18.00 Dordo nuotykiai. 18.10 Animacinis f. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „Vaizdo magija“. 19.20 Pa-
ragauk su Senkevičiumi. 20.25 Kultūros informa-
cija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 
23.45 K.Jendrusik dainų koncertas. 0.45 „Laukinė 
Lenkija“. 1.15 „Meilės troškimas“. 

 TV1000
8.10 „Šeimos galva“. 10.30 „Kaip mylėtis ang-
liškai“. 12.20 „Gerbėja“. 14.20 „Debesų žemė-
lapis“. 17.30 „Tolimas kraštas“. 20.10 „Aidas“. 
22.05 „Švytėjimas“. 0.20 „Kovotojas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35, 21.00 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 22.00 Le-
genda apie krokodilų auksą. 23.00 Todo Samp-
sono eksperimentai. 24.00 Vis dar gyvas. 1.00 
Aliaska: paskutinė riba. 1.55 Išlikimo žaidimai. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 
21.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių vers-
las. 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 12.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00, 23.00 Neįprastas maistas. 22.00 Įkaušęs 
keliautojas. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas „Pasku ti-

nis iš vyrų“ (1) (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
21.00 2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. „Dingęs 

Aleksandro Make do-
niečio kapas“ (N-14).

23.30 TV serialas „24 va -
lan dos. Palikimas“.

0.30 TV serialas „Kaulai“.
1.30 TV serialas „Imperija“.
2.20 TV serialas „Ameri kie-

tiška siaubo istorija“.

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

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

ir tarakonai“.
7.30 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

21.00 Vaikai šėlsta (2).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Išminuo-

tojas“ (N-14).
0.20 TV serialas „Persekio-

tojas“ (1) (N-14).
1.15 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 TV serialas „Komisa-

ras Reksas 16“ (N-7).
9.55 TV serialas „Seserys“.
10.30 Klausimėlis.lt.
10.55 TV serialas „Komisa-

ras Štolbergas“ (N-7).
11.55 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Loterija „Jėga“.
21.00 Draugiškos futbolo 

rungtynės. Vilniaus 
FK „Žalgiris“ - IFK 
„Gote borg“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Premjera! Drama 

„Eilinį šeštadienį“.
1.00 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 1“ .

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

7.35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

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

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

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

žmogus“ (N-7).
19.30 TV serialas „Vora-

tinklis. Dingę be 
žinios. II dalis“ (N-7).

20.30 Pasienio sargyba.
21.00 Juodojo humoro 

komedija „Nuogas 
ginklas. iš policijos 
metraščių“ (N-7).

22.45 Veiksmo trileris „Aš 
esu legenda“ (N-14).

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

1.30 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Krokodilų koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Leningradas. Poka-

rio gatvės“ (N-7).
12.35 „Baimės įlanka“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Baimės įlanka“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Likimo melodija“.
0.45 „Ilga kelionė namo“.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Deimantų medžioto-

jai“ (N-7).
4.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
5.15 „Likimo melodija“ 

(N-7).

6.05 Džiazo muzikos 
vakaras. 

7.05 Klauskite daktaro.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 LRT OPUS ORE. 
13.15 „Rojus Lietuvoj“.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Klaipėdos dramos 

teatro spektaklis pagal 
Kazio Sajos pjesę 
„Žemaičių piemuo. 

20.40 Legendos.
21.25 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“. 

22.15 Nacionalinio Kauno 
dramos teatro spek-
taklis. John Patrick. 
„Mūsų brangioji 
Pamela“. 

0.50 DW naujienos rusų k.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 LRT OPUS ORE. 
2.30 Euromaxx.
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birželio 27 d. 

 18.30  Pinigai iš nieko 16.00  „Kaulai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Dr. Džefas. 8.15 Gyvūnų gelbė-
jimas. 9.10, 14.40, 22.55 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Visa 
tiesa apie kates. 12.50 Teisingumas Teksaso valsti-
joje. 13.45 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 16.30, 
23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 
18.20, 22.00 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Ant-
ros rungtynės. 9.30 Pasaulio galiūnų čempio-
natas. Kalifornija. 3 d. 10.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas. Kalifornija. 4 d. 11.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. 11.30 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 38 turas. 12.10 KOK World series. Vil-
nius. 1 d. 14.20 ATP tenisas. Miunchenas. Antras 
pusfinalis. 17.00 Pasaulio spidvėjaus čempio-
natas. Danija. 20.00 Čempionai LT. Grap lingas. 
Palanga. 2 d. Premjera. 20.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 38 laida. 21.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. Antros rungtynės. 
23.30 KOK World series. Vilnius. 2 d. 0.30 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
6.45 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Latvija - Rusija. 8.30 Krepšinis. Europos mo-
terų čempionatas. Juodkalnija - Latvija. 10.15 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Latvi-
ja - Belgija. 12.00 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. 15.30 Krepšinis. Europos moterų 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 22.30 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Pusfinalis. 2.00 
Motosportas. Nascar 350 mylių lenktynių apž-
valga. 3.00 Boksas. Miguelis Cruzas - Alexas 
Martinas. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
7.00 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 7.30, 3.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing 
History“. 8.00, 11.30, 1.30, 4.00 Tenisas. ATP 
serijos turnyras Istburne. Didžioji Britanija. 9.30 
Laida Watts. 10.30, 22.00 Lengvoji atletika. 
Europos komandų čempionatas. Prancūzija. 
20.55, 23.25 Eurosport 2 žinios. 21.00 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 23.00 Jojimas. 23.30 Au-
tomobilių lenktynės. „FIA World Touring Car“ 
čempionato žurnalas. 24.00 Automobilių lenk-
tynės. 0.30 Automobilių lenktynės. „Blancpain“ 
ištvermės serijos lenktynės. Prancūzija. 2.30 
Dviračių sportas. 5.30 Automobilių lenktynės. 
Portugalija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile!
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

dystės I. Mažo mieste-
lio mirtys“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.20 „Midsomerio žmog-
žudystės XVIII. Sielų 
derlius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI Majamis“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Mokslinės fantasti-

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

1.10 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

2.50 „Greislendas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 „Du vaikai, 

žmona ir dukra“ 
(N-7).

13.50 „Kai šaukia 
širdis“.

14.50 Siaubingi 
namai.

15.50 Skaniausias 
gatvės maistas.

16.50 Nuotykių f. 
„Beilio nuotykiai: 
pasiklydęs  
šunytis“.

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Noriu šio 
automobilio.

21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Robinzonas 

Kruzas“.
24.00 Klaipėdos 

patruliai (N-7).
0.30 „Prakeiktas 

metas“ (N-14).

„BeŽDŽioniŲ PlAnetoS SuKilimAS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2011.
Režisierius: Rupert Wyatt.
Vaidina: Andy Serkis, Karin Konoval, Terry Notary.

Bandomasis preparatas suteikia beždžionei Cezariui žmogaus protą. Jis 
auga su preparato išradėju Vilu Rodmanu ir primatologe Karolina Arana. 
Vieną gražią dieną Cezaris atplėšiamas nuo mylimų žmonių ir įkalinamas. 
Siekdamas teisingumo, jis kitiems duoda to paties preparato, kurį vartojo 
pats. Subūręs beždžionių kariuomenę, Cezaris pasprunka iš nelaisvės.

tV6
22.00

„ViSiŠKAi lAiminGAS“
RoMantinė koMedija. Vokietija. 
2015.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Stuart Davidson, Caroline 
Frier, Robert Giggenbach.

Betė Hanter - jauna linksma kepėja, 
dirbanti su užsidegimu. Ji jaučiasi 
labai laiminga. Na, nebent trūksta 
svajonių princo. Kartą mergina akis 
į akį susiduria su juo kelyje...tV8

21.00

„DinGĘS AleKSAnDro 
mAKeDonieČio KAPAS“
VeiksMo filMas. Jungtinė 
Karalystė. 2016.
Režisierius: Justin Molotnikov.
Vaidina: Michael Landes, Ophelia 
Lovibond, Shaun Parkes.

Aleks dar vienai užduočiai susivie-
nija su Hutenu. Šį kartą jie keliauja 
į Egiptą, kur tikisi surasti ir atkasti 
Aleksandro Didžiojo kapą. tV3

22.30

„SunKiŲ nuSiKAltimŲ 
SKYriuS“
tV seRialas. JAV. 2013.
Režisierius: James Duff.
Vaidina: Mary McDonnell, 
Tony Denison, Raymond Cruz.

Kai Brenda Li Džonson išeina iš 
darbo, vadovauti Los Andželo ypač 
pavojingų nusikaltimų tyrimo sky-
riui imasi kapitonė Reidor. Jai teks 
dirbti komandoje, jaučiančioje jai 
išankstinę antipatiją. tV1

20.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1) 
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

(N-7).
21.00 2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Fantastinė 

nuotykių drama  
„Prometėjas“  
(N-14).

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

siaubo istorija“ 
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

7.05 Animacinis f. 
„Ogis ir tarakonai“.

7.30 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

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

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Chaosas“ (N-14).
0.25 „Persekiotojas“ 

(N-14).
1.20 „Judantis objektas“ 

(N-7).
2.15 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 16“ (N-7).
9.55 „Seserys“ (N-7).
10.55 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.55 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. Pusfinalis. Tie-
sioginė transliacija iš 
Kazanės. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.00 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Detektyvas 

Monkas 1“ (N-7).
0.15 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).

 20.45  FIFA Konfederacijų
             taurė

 13.30   „Simpsonai“  19.30  KK2

trečiadienis

„CHAOSAS“
Veiksmo filmas. Kanada, JAV, Didžioji Britanija. 2006.
Režisierius: Tony Giglio.
Vaidina: Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Jason Statham.

Vagių gauja užgrobia banką, paimdama įkaitais visus, kas jame buvo. Po-
licininkų apsuptyje gangsterių vadeiva išsikviečia derybininką - detektyvą 
Konersą. Kadangi Konerso reputacija bloga, jam vadovauja naujokas - 
pareigūnas Dekeris. Derybų metu specialusis padalinys gauna įsakymą 
šturmuoti pastatą. Visgi kruviname chaose banditams pavyksta pasislėpti.

rekomenduoja

LNK
22.15

„ŠIRDELE MANO“
TV serialas. Turkija. 2016.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Isabella Damla 
Guvenilir, Cemre Melis Cinar.

Piktoji Arzu iki šiol grasino visiems, 
dabar ji pati užspeista į kampą, 
jai grasinama. Kartu su savo tėvu 
Nedždetu Arzu bando nuslėpti 
didžiąją paslaptį nuo savo vyro Ke-
nano. O šis visomis pastangomis 
siekia išsiaiškinti tiesą apie savo 
dukterį Tučę. Tai sukelia didelių 
bėdų. Ar kas nors pažabos blogį?

„PROMETĖJAS“
fanTasTinė nuoTykių drama. 
JAV, Didžioji Britanija. 2012.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Noomi Rapace, 
Logan Marshall-Green.

Grupė mokslininkų kosminiu lai-
vu „Prometėjas“ keliauja po visatą, 
tyrinėdami kitų planetų gyvybės 
formas. Jie įstringa ateivių pasau-
lyje. Tampa aišku, kad jų patiriamas 
siaubas kelia grėsmę ne tik jiems, 
bet ir visai žmonijai. Dabar jiems 
tenka kautis siaubingame mūšyje, 
kad išgelbėtų žmonių rūšies ateitį.

„PATS BAISIAUSIAS 
FILMAS 5“
siaubo filmų parodija. JAV. 2013.
Režisieriai: Malcolm D.Lee, 
David Zucker.
Vaidina: Ashley Tisdale, 
Simon Rex, Erica Ash.

Tai pats baisiausias filmas, kuriame 
parodijuojami puikiai žinomi fil-
mai. Laimingai susituokusių Deno ir 
Džudės porelė savo namuose ima 
pastebėti keistus reiškinius, kai tik 
parsiveža į juos sūnėną ir dukterėčią.

TV1
17.55

TV3
22.30

TV6
22.00

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Seno-
ji animacija. 10.05 „Visiškai laimingas“ (N-7). 
12.00, 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00, 
18.00 „Svotai“ (N-7). 15.00, 0.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00, 23.50 „Dingę laiškai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Vestuvių 
planuotoja“ (N-7). 22.55 „Kerštas“ (N-7).

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

 PBK
6.00, 0.50 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50, 
0.35 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Mažoras 2“. 
15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.05, 23.45 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietu-
vos laikas. 20.40 „Laimės šukės 2“. 21.40 „Mažo-
ras 2“. 1.05 „Laime Vaikulė. Jūrmala. Randevu“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Juodas 
darbas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Geras 
vardas“. 23.50 Vakaras su V.Solovjovu. 2.20 
Žinios. 2.35 „Vazir Muchtaro mirtis“. 

 REN
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.30 Gyva tema. 12.20 „Amžinas 
gyvenimas: nemirtingųjų liudijimai“. 14.05 Dar ne 
vakaras. 15.00 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
15.55 „Atspindžiai“. 17.40 Tinkama priemonė. 18.35 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 23.15 „Kiekvie-
nam po katinėlį“. 0.05 „KGB su smokingu“. 

 NTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 8“. 19.50 
„99 proc. miręs“. 21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.20 „Skalikai 6“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „44-as skyrius“ (N-7).
11.30 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.30 „Voratinklis. Dingę 

be žinios. III dalis“ 
(N-7).

20.30 Pagalbos skambutis 
(N-7).

21.00 Veiksmo trileris 
„Auka“ (N-14).

22.50 Juodojo humoro 
komedija „Nuogas 
ginklas. iš policijos 
metraščių“ (N-7).

0.35 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

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

2.15 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Krokodilų 

koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
12.35 „Baimės įlanka“ 

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baimės įlanka“ 

(N-7).
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

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

medžiotojai“ (N-7).
4.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 

Mesijus & Munpazn.
7.05 Stilius.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mažesnieji broliai. 
12.45 Teatras.
13.35 Jurgos albumo „Not 

perfect“ pristatymas.
14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
20.20 IQ presingas.
21.10 „Lemtinga diena“. 

3 d. „Tautų mūšis“.
22.00 Elito kinas. Drama 

„Nes tai gražu“ (N-14).
23.40 ARTi.
23.55 DW naujienos rusų k.
0.05 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 

(N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

žudystės I. Parašyta 
krauju“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Auklė“.
2.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.35 Daktaras Ozas (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

9.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Siaubo filmų parodi-

ja „Pats baisiausias 
filmas 5“ (N-14).

23.50 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

1.50 „Greislendas“ 
(N-14).

2.40 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai 
ir simboliai.

11.00 „Elajus Stounas“
12.00 Siaubingi 

namai.
13.00 Romantinė 

komedija  
„Pabrolys“ 
(N-7).

14.45 Kino automobiliai.
15.15 „Robinzonas 

Kruzas“.
16.15 „Du vaikai, 

žmona ir dukra“ 
(N-7).

18.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

19.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Elajus 

Stounas“.

 16.05   „Kaip atsiranda 
    daiktai 9“

 20.30   Nuoga tiesa 18.00    Info diena  14.45  Kino automobiliai 9.00  Gražiausi žemės
   kampeliai

 11.30    „Ekspertė
     Džordan“

TV PROGRAMAbirželio 28 d.

 TV Polonia
7.05 „Priartėjimas“. 8.05 Reportažas „Šven-
čiant reformaciją“. 8.30 Petersburskio muzikos 
šou. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.25, 
23.05, 5.30 Sveika Polonija. 13.00 „Vaizdo 
magija“. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Persikėlimai“. 15.25 „07, at-
siliepk“ - to kamera neparodė. 16.40 Paragauk 
Opolės žuvies patiekalų. 16.55, 1.15 „Meilės 
troškimas“. 17.30, 1.45 „Karino“. 18.00 Lada 
vaikams. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Per sieną. 
Cešynas. 19.25 Rytų studija. 20.25, 6.10 Vil-
noteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Miesto 
centro karaliai“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.45 
„Priartėjimas“. 0.45, 6.25 „Laukinė Lenkija“. 
2.15 Petersburskio muzikos šou. 

 TV1000
6.10 „Švytėjimas“. 8.30 „Kovotojas“. 11.05 
„Aidas“. 13.05 „Žmogus, pakeitęs viską“. 15.45 
„Į kažką nuostabaus“. 17.55 „Praktinė magi-
ja“. 20.10 „Džesio Džeimso nužudymas, kurį 
įvykdė bailys Robertas Fordas“. 23.20 „Velnio 
advokatas“. 2.10 „Pagrobti ir perduoti“. 4.25 
„Frenkas“. 

 DiscoVery 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi 
drauge. 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Pavojingiausio darbo interviu. 15.25 Išgyventi su 
konkurentu. 16.20 Susižvejok arba žūk. 21.00, 
2.50 Nesėkmių garažas. 24.00 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius ne-
kilnojamojo turto rinkoje. 18.00 Neįprastas mais-
tas. 22.00, 3.00 Iškyla gamtoje. 23.00, 4.00 Ali Smit 
kelionė. 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00, 17.25, 20.10, 1.40, 4.15 Dr. Džefas. 
8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 9.10, 
14.40, 22.55, 3.25 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Visa tiesa apie kates. 13.45, 16.30, 23.50, 
5.02 Upių pabaisos. 18.20, 5.49 Tvenkiniai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios rung-
tynės. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 11.10 Čempionai LT. 
Graplingas. Palanga. 2 d. Vakar. 11.40 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 12.10 KOK World 
series. Vilnius. 2 d. 13.10 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
38 turas. 14.00 ATP tenisas. Miunchenas. Finalas. 
15.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija.
1 etapas. 17.20 Čempionai LT. Graplingas. Palan-
ga. 2 d. Vakar. 17.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 38 laida. 18.00 Vieningoji krepšinio lyga. 
Finalas. Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. 
Pirmos rungtynės. 20.00 Laida apie golfą. Lietuvos 
atvirasis golfo mėgėjų čempionatas. 20.50 „Hunt 
the Wolf 2017“. Laida apie keturračių sportą. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. Trečios rungtynės. 
23.30 KOK World series. Vilnius. 2 d. 0.50 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Trečios rungtynės. 3.20 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Portugalija. 2 
etapas. 5.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos „Valencia“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Spidvėjus. Danijos GP lenktynės. 10.05 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Mačas 
dėl trečios vietos. 12.05 Krepšinis. Europos mo-
terų čempionatas. Finalas. 14.15 Anglijos Premier 
lygos 2016-2017 m. sezono apžvalga. 15.15, 5.00 
Boksas. Miguelis Cruzas - Alexas Martinas. 16.15, 
6.00 Boksas. Jamalas Jamesas - Samuelis Figu-
eroa. 17.15 UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ -
„Real“. 19.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Finalas. 22.30 Futbolas. Europos lygos finalas. 
„Ajax“ - „Manchester United“. 0.40 Futbolas. 
Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 
2.40 Olandijos MotoGP Moto3 lenktynės. 

 eurosPorT
6.15 Automobilių lenktynės. Portugalija. 7.00, 
11.00 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
8.00, 11.30, 1.30, 4.00 Tenisas. ATP serijos tur-
nyras Istburne. Didžioji Britanija. 9.30, 3.30 „FIA 
World Touring Car“ čempionato žurnalas. 10.00 
Automobilių lenktynės. 10.30, 23.00, 1.00 Žiemos 
sportas. Laida „Chasing History“. 20.55, 23.55 Eu-
rosport 2 žinios. 21.05 „Tour de France“ lenktynės. 
22.00, 5.30 Angliškasis biliardas. „Masters“ serijos 
turnyras Rygoje. Latvija. 23.30 FIFA futbolas. 0.05 
Lengvoji atletika. Europos komandų čempionatas. 
Prancūzija. 2.30 Dviračių sportas. Italijos turas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.30    „Savas žmogus“  18.55  „Baimės įlanka“  20.20   Montserrat Marti 14.15   Laba diena,   
    Lietuva

 17.35  24 valandos 16.30   TV Pagalba

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
„Vestuvių planuotoja“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00, 18.00 „Svotai“ (N-7). 15.00, 
0.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00, 23.40 
„Dingę laiškai“ (N-7). 17.00 Pasikeisk! (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė komedija 
„Rojun nublokšti“ (N-7). 22.45 „Kerštas“ (N-7).

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

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.50, 
0.30 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Mažoras 2“. 
15.05 Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.05, 23.40 Vyriška/Moteriška. 18.05 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietu-
vos laikas. 20.40 „Laimės šukės 2“. 21.35 „Mažo-
ras 2“. 1.00 „Laime Vaikulė. Jūrmala. Randevu“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 3.00 Žinios. 11.55 
„Juodas darbas“. 14.55 „Skubiai į numerį!“ 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Geras 
vardas“. 23.50 „Dvikova“. 1.50 Iškilmingas Mas-
kvos tarptautinio kino festivalio uždarymas.

 Ren
8.10 Žvalus rytas! 9.00 Tinkama priemonė. 
9.55 „Šeimos dramos“. 11.40 Gyva tema. 12.25 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 14.10 Dar 
ne vakaras. 15.05 Pasaulio paslaptys su Anna 
Čapman. 15.55 „Atspindžiai“. 17.40 Tinkama 
priemonė. 18.35 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 23.15 
Žiūrėti visiems! 0.10 „KGB su smokingu“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 8“. 19.50 
„99 proc. miręs“. 21.50 „Jūrų velniai. Viesulas 3“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.20 „Skalikai 6“. 

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.30 
Trumpa istorija. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.25, 23.05, 5.30 Sveika Polonija. 13.05 
Per sieną. Cešynas. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštes-
nioji jėga“. 15.20 „Miesto centro karaliai“. 16.10 
Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 
16.40, 1.45 Vilnoteka. 16.55, 1.15 „Meilės troš-
kimas“. 17.30, 1.45 „Karino“. 18.00 Animacinis 
f. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Su Andrusu po Ga-
liciją. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25, 6.10 Laida 
iš salų. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Komisaras Aleksas“. 23.40, 
6.25 A.Gargas tyrimas. 0.10 Verta kalbėti. 

 TV1000
6.10 „Invazija“. 8.05 „Velnio advokatas“. 10.50 
„Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė bai-
lys Robertas Fordas“. 14.05 „Frenkas“. 15.55 
„Pagrobti ir perduoti“. 18.15 „Invazija“. 20.10 
„Protas ir jausmai“. 22.40 „Kaukė“. 0.35 „Veidai 
minioje“. 2.30 „Kaip mylėtis angliškai“. 4.10 
„Gerbėja“. 

 DIscoVeRy
7.00, 13.35 Aukso karštinė. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Karai dėl bagažo. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
1.55 Automobilių perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 
Likviduotojas. 23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai. 
24.00 Turto gelbėtojai. 1.00 Greitai ir garsiai. 

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

 anIMal PlaneT
7.25, 11.00, 20.10 Dr. Džefas. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Visa 
tiesa apie kates. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Užpultasis. 4.15 Daktarė Dy. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

(N-7).
8.25 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

(N-7).
20.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
21.00 2 Barai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Dežavu“ (N-7).
1.00 „Kaulai“ (N-14).
1.55 „Imperija“ 

(N-14).
2.45 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Ogis ir tarakonai“.
7.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

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

(N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Bus visko.
13.30 „Amžina meilė“ 

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

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Žudymo žaidimai“ 
(N-14).

0.20 „Persekiotojas“ 
(N-14).

1.15 „Judantis objektas“ 
(N-7).

2.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.35 Alchemija. VDU 
karta. 2013 m.

3.05 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

Reksas 16“ (N-7).
9.55 „Seserys“ (N-7).
10.55 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.55 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.42 Loterija „Jėga“.
20.45 FIFA Konfederacijų 

taurė. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija 
iš Sočio. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.00 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga.

23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Detektyvas 

Monkas 1“ (N-7).
0.15 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).

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

7.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

8.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „44-as skyrius“ (N-7).
11.30 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.30 „Voratinklis. Dingę 

be žinios. IV dalis“ 
(N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. 
„Amerikos nindzė 5“ 
(N-14).

23.10 Veiksmo trileris 
„Auka“ (N-14).

0.55 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

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

2.35 „Savas žmogus“ 
(N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Krokodilų 

koledžas“.
7.20 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Taip toli ir taip arti“ 

(N-7).
12.35 „Baimės įlanka“ 

(N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baimės įlanka“ 

(N-7).
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Likimo melodija“ 

(N-7).
0.45 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

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

medžiotojai“ (N-7).
4.30 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 XXII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis. 
7.00 „Prieš parskrendant 

į žemę“.
7.55 „Smarkuolis Tašis“.
8.10 „Animalija“.
8.50 „Šokių akademija 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Lemtinga diena“. 3 d.
13.05 Vienos filharmonijos 

orkestro 2017-ųjų 
vasaros koncertas.

14.40 „Smarkuolis Tašis“.
14.55 „Animalija“.
15.20 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
15.35 „Šokių akademija 1“.
16.05 „Kaip atsiranda

daiktai 9“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Maistas ir aistros.
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.20 Skambantys pasauliai.

Laidos svečias - 
Montserrat Marti. 1 d.

21.10 „Devyni mėnesiai 
gimdoje. Lemtingi 
pokyčiai“. 2 d.

22.00 Lietuvos patriotai. 
23.15 Tavo zona.

LRT aukso fondas. 
23.55 DW naujienos rusų k.
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birželio 29 d.

 10.30   „Skaniausias  
   gatvės maistas“

 18.00  „CSI Majamis“ 22.55   „Be kaltės kalta“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 Būk mano meile! 

(N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Įspūdingasis 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Rainhardų 
byla“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 „Auklė“.
1.55 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.30 Daktaras Ozas (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Grainderis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

22.00 Komiškas trileris 
„Melas vardan  
tiesos“ (N-7).

1.00 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.50 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 „Skaniausias 
gatvės maistas“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Noriu šio 
automobilio.

13.30 Animacinė 
nuotykių  
komedija  
„Kalakutai:  
atgal į ateitį“.

15.10 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

16.10 Fantastinis 
veiksmo trileris 
„Šalčio banga“ 
(N-7).

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Kino automobiliai.
19.00 „Elajus 

Stounas“.
20.00 Balticum TV

žinios.
20.30 Siaubingi 

namai.
21.30 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Prakeiktas 

metas“ (N-14).
24.00 „Kai šaukia 

širdis“.

 Sport1
7.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Golden state 
„Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. Ketvirtos 
rungtynės. 9.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - Valensijos 
„Valencia“. Finalas. Antros rungtynės. 11.20 
Laida apie golfą. Lietuvos atvirasis golfo mė-
gėjų čempionatas. 12.10 KOK World series. 
Vilnius. 2 d. 13.30 Čempionai LT. Graplingas. 
Palanga. 2 d. 14.00 ATP tenisas. Marakešas. 
Pirmasis pusfinalis. 15.30 Pasaulio rali-kro-
so čempionatas. Portugalija 2 etapas. 17.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 38 
laida. 18.00 Vieningoji krepšinio lyga. Fi-
nalas. Maskvos CSKA - Maskvos „Khimki“. 
Antros rungtynės. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
38 turas. 21.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cava-
liers“. Ketvirtos rungtynės. 23.30 KOK World 
series. Ryga. 1 d. 1.40 NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Antros rungtynės. 4.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido 
„Real“ - Valensijos „Valencia“. Finalas. Pirmos 
rungtynės. 6.00 Čempionai LT. Graplingas. 
Palanga. 2 d. 6.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 38 laida. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės 
finalas. 10.05 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio 
taurės etapas. 13.10 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 14.10, 3.40 Futbolas. Anglijos premier 
lygos žurnalas. 14.40 „Formulė-1“. Azerbai-
džano GP lenktynių apžvalga. 15.40 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Latvija - Rusija. 
17.25 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. 
Juodkalnija - Latvija. 19.10 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Latvija - Belgija. 20.55 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 21.25 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Stokholmas. 23.30 
Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 1.20 Krepši-
nis. Eurolyga. Finalas. 5.00 Futbolas. Anglija. 
Championship atkrintamųjų varžybų finalas. 

 EuroSport
7.00, 10.30, 20.45 Dviračių sportas. 8.00, 11.30, 
1.00, 4.00 Tenisas. ATP serijos turnyras Istburne.
Didžioji Britanija. 9.35, 18.15, 2.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“ lenktynės. 17.00, 
23.00, 5.30 Lengvoji atletika. Europos komandų 
čempionatas. Prancūzija. 21.55, 0.55 Eurosport 2
žinios. 22.00, 3.30 Futbolas. JAV „Major Lea-
gue Soccer“ lyga. 22.30 Žiemos sportas. Laida 
„Chasing History“. 24.00 Angliškasis biliardas. 
„Masters“ serijos turnyras Rygoje. Latvija.

 

„ŽuDYMo ŽaiDiMai“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Ivan Kaye.

Rolandas Flintas ir Vincentas Brazilas - du geriausi pasaulio žudikai, nieko 
nenutuokiantys vienas apie kitą. Jei užmokestis geras, Vincentas gali nu-
žudyti bet ką, o Rolandas šiuos darbus metė, kai vienas narkotikų prekeivis 
nužudė jo žmoną. Bet kai jie abu gauna pasiūlymą nužudyti tą patį kvai-
šalų magnatą, iš karto abu ir sutinka: vienas dėl pinigų, kitas - dėl keršto.

lNK
22.15

rekomenduoja

„MElaS VarDaN tiESoS“
komiškas trileris. JAV. 1994.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis, Tom Arnold.

Garis Taskeris, kaip ir priklauso slap-
tajam agentui, gyvena dvigubą 
gyvenimą. Namie jis ramus šeimos 
žmogus, dirbantis kompiuterių 
kompanijoje. Jo žmona Helen nė 
neįtaria apie jo slaptą gyvenimą.

„GYVi NuMirĖliai“
siaubo serialas. JAV. 2015.
Režisierius: Frank Darabont.
Vaidina: Andrew Lincoln,
Chandler Riggs, Norman Reedus.

Istorija apie įvykius, nutikusius po 
apokalipsės. Beveik visi žmonės 
paversti į zombius, kurie nori tik 
vieno - suėsti tave gyvą. Seria-
lo herojai - išgyvenę apokalipsę 
žmonės, kurie skinsis kelią šiame 
žiauriame zombių pasaulyje...

„DEŽaVu“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Paula Patton, Val Kilmer.

Dagas Karlinas tiria teroristinį aktą, 
kai susprogdinamas keltas su dau-
giau nei 500 žmonių. Žudiką pa-
vyksta nustatyti naudojantis nau-
jąja technologija - tam tikru kanalu 
galima pažiūrėti praeities įvykius...tV3

22.30

BtV
0.55

tV6
22.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
23-29 d. 13.30, 15.30, 18, 20.30 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
23-29 d. 15.10, 18.10, 20.50, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 23-24, 29 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-25 d. 13.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 26-28 d. 13.10 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 13.20, 
16, 18.40, 21.20, 22.20 val. (22.20 val. seansas vyks 
23-24, 29 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-29 d. 10.30, 13, 18.20, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 23-24, 29 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 15.40, 21 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 10.20, 13, 15.50, 21.50, 
22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 23-24, 29 d.; 13 val. 
seansas vyks 29 d.).
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 12.40, 18.50 val.
„svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
24, 26, 28 d. 21.30 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 23-29 d. 
10.40, 13 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 23, 
25, 27, 29 d. 21.30 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 23-29 d. 
11.10, 18.30 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 23-29 d. 11.20, 16.10 val.

„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 23-29 d. 10.50 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 14, 17.40 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 23-29 d. 12.20, 17.50, 20.40 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23-29 d. 10.10, 16.20 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 23-29 d. 15.20 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
20.10, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 23-24, 29 d.).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 11 val. (vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
23-29 d. 11.40, 13.20, 15.50, 18.20, 20.50 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
23-29 d. 11.30, 13.40, 16.10, 18.50, 21.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-25 d. 16.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 26-28 d. 16.20 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) 23-29 d. 11.10, 
13.50, 16.10, 16.30, 19.10, 21.45 val. (16.10 val. seansas 
vyks 29 d.; 29 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-29 d. 11, 15.35, 18.40 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 13.40, 20.50 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 12, 16.15, 21.30 val. 
(16.15 val. seansas vyks 29 d.).
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 15, 18 val.
„svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
23-29 d. 18.20 val.

„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 23-29 d. 
17.05 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 21.40 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 23-29 d. 
14.10, 17.50 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
V) - 23-29 d. 11.15, 14 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 23-29 d. 13.25 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 11.20, 16.10 val.
„nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 23-29 d. 18.30, 21.10 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23-29 d. 11.10, 13.20 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 23-29 d. 15.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 21 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 19 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
23-29 d. 21.40 val.
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11 val. (vasaros akcija 
vaikams).

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Birželio 23-29 d. - atostogos!

MulTiKinO OZAs
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23 d. 18.30 val. 24-25 d. 14 val. 26-29 d. 
18.45 val.
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 29 d. 
19.30 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
23-29 d. 14.45, 17, 19.30, 22 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 23-25 d. 16.30, 
19, 21.30 val. 26-28 d. 16.15, 18.30, 21.15 val. 29 d. 
16.15, 19.15, 22 val.

„Šaltasis 
tango“

1940-ieji, Lietuva. Tai buvo laikotarpis, 
kuomet nebuvo aišku, kas yra draugas, o 
kas priešas, kai net artimiausi žmonės bijo-
jo pasitikėti vienas kitu. Kai geriau buvo 
nutylėti, nei išsakyti garsiai savo mintis. 
Svarbiausia - išgyventi tame siaube, slepiant 
savo tikruosius jausmus, peržengiant mo-

Kino teatruose nuo birželio 23 d.

n istorinė karinė drama, Rusija, 2017

n Režisierius: Pavelas Čiuchrajus

n Vaidina: Julija Peresild, Rinalis 

Muchametovas, Sergejus Garmašas, Dainius 

Kazlauskas, Andrius Bialobžeskis, Elisejus 

Nikandrovas, Asia Gromova, Dace Eversa, 

Monika Santoro, Marija Malinovskaja ir kiti

Filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
23-29 d. 10 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
23-29 d. 12.30, 15.15 val.
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
23-28 d. 19.15 val. 29 d. 21.45 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 11.45, 16.45 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-29 d. 14.15, 19.15, 21.45 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 23-28 d. 
20.15 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 23-29 d. 15, 18.30, 21.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23, 26-28 d. 13, 21.45 val. 
24-25 d. 12.45, 21.45 val. 29 d. 14 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23, 26-18 d. 10.15, 15.45, 17.30, 
21 val. 24-25 d. 10, 15.30, 17.30, 18.15, 21 val. 29 d.  
11, 16.45, 17.30, 20.15, 21.15 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 23, 25-29 d. 11, 12.45, 13.30, 15.30 val.  
24 d. 12.45, 13.30, 15.30 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 23-29 d. 11.30 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23-29 d. 10.45, 17.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 23 d. 10.30, 12, 14.15 val. 24-25 d. 10.30, 11.45 val.  
26-27, 29 d. 10.30, 11.45, 14 val. 28 d. 10.30, 14 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 23 d. 10, 13.15 val. 2 
4-29 d. 13.15 val.
„Stebuklų šalis. Mergaitės Elės ir Urfino Džiuso 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 24 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
28 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Šaltasis tango“ (drama, Rusija) - 23 d. 18 val. 27 d. 
17 val. 28 d. 19.50 val.
„Tobuli melagiai“ (komedija, Italija) - 23 d. 20 val. 
29 d. 18.30 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva) - 27 d. 19 val.
„Apsimetėliai“ (drama, Estija, Lietuva, Latvija) - 28 d. 
18 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
29 d. 17 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
23-29 d. 10.45, 15.30, 20.40 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
23-29 d. 13, 18, 21 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-25 d. 12.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animainis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 26-28 d. 12.10 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 
12.30, 15.10, 18.10 val. 23-29 d. 20.10, 22.55 val.  
(SCAPE salė).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-29 d. 11.50, 15.40, 23.20 val.  
(11.50 val. seansas vyks 29 d.; 23.20 val. seansas  
vyks 23-24, 29 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 20.50 val. 23-29 d. 9.30, 17.25 val. 
(SCAPE salė).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 10, 12.50, 18.20, 21.10, 
23.30 val. (23.30 val. 23-24, 29 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 14.30 val. (SCAPE 
salė).
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
23-29 d. 17.50 val.

„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 23-29 d. 
14.10 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
23-29 d. 12.20 val.
„Kartą Venecijoj“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 20.20 val.
„Didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 23-29 d. 
10.10 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 23-29 d. 10.20, 15.20 val. (27 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 9.40, 12, 14.20 val.  
(29 d. 12 val. seansas nevyks). 29 d. 12.10 val.  
(SCAPE salė).
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 23-29 d. 17.40, 20.30, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 23-24, 29 d.).
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23-29 d. 13.10, 16 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 23-29 d. 16.40, 
18.50 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
23-29 d. 22.40 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 23-24, 29 d. 
23.40 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 23-24, 29 d. 23.55 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 9.50 val. (vasaros akcija 
vaikams).

CINAMON
„Vaikis ant ratų“ (veiksmo f., JAV) - 29 d. 20.15 val.
„Bjaurusis aš 3“ (dubliuotas lietuviškai) - 24, 26, 28 d. 
13.30 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D) - 23, 25, 27, 29 d. 13.30 val.
„Šaltasis tango“ (istorinė drama, Rusija) - 23-26, 
28-29 d. 12, 20, 22.15 val. 27 d. 12, 19.45, 22 val.

ralinius principus prisitaikyti ir išlaukti. Tuo 
metu klostosi filmo „Šaltasis tango“ istorija 
apie susipynusius ir sulaužytus likimus, apie 
jį ir ją - visiškai skirtingus žmones, susiti-
kusius dar vaikystėje. Meilę nuo neapykan-
tos, laimę nuo tragedijos skiria tik viena aki-
mirka. Karas suriša jų gyvenimus amžinu ir 
neišardomu mazgu.

Maksas ir Laima, pamilę vienas kitą stip-
riausia, tyriausia meile, kokia tik gali būti, 
svajoja ir kuria planus, nepaisant sukrečian-
čios situacijos šalyje. Žydų kilmės jaunuolis 
Maksas, dar vaikystėje išgyvenęs holokaustą, 
artimųjų netektį ir išvarytas iš savo paties 
namų, prasidėjus kariniams veiksmams turi 
iškeliauti į frontą. Mirčiai vėl alsuojant į veidą, 
jis nepasiduoda ir daro viską, kad tik sugrįžtų 
pas savo mylimąją gražuolę Laimą. Išvengęs 
fašistinių represijų, jis grįžta namo, bet neti-
kėtai sužino, kad toji, kurią myli labiausiai už 
viską, yra jo didžiausio priešo dukra...

Filmą režisavo ir scenarijų kūrė Pavelas 
Čiuchrajus, tarptautinių prestižinių apdova-
nojimų - „Oskaro“, „Auksinio gaublio“, 
„Goya“, „Nika“ ir „Auksinis erelis“ - nomi-
nantas ir laureatas. Stipri ir tarptautinė fil-
mo kūrėjų komanda.

Filmuota pačiose vaizdingiausiose Lie-
tuvos vietose, išlaikiusiose praėjusių lai-
kmečių dvasią - Vilniuje, Klaipėdoje, liaudies 
buities muziejuje Rumšiškėse. Pastatymo 
dailininkas - Raimondas Dičius, dirbęs su 
tarptautiniais Anglijos, Švedijos, JAV kino 

projektais. Filmo kūrėjai skiria ypatingą dė-
mesį muzikiniam filmo išpildymui - sukurtos 
originalios garso takelio temos, aranžuotės 
tų laikų dainoms ir melodijoms. Kai kurias 
dainas atlieka patys herojai.

„Forum Cinemas“ inf.

Filme „Šaltasis tango“ -  
meilė ir viltis karo apsuptyje

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas

„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV) - 23-29 d. 
13.15, 21.45 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 23, 25, 
27 d. 10.15 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 23, 
25, 27 d. 15.45 val. 24, 26, 28 d. 10.15 val. 29 d. 10.15, 
15.45 val.
„Svaiginanti Burgundija“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
23-29 d. 15.30 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV) - 23-29 d. 12.30, 16.30, 
19, 21.30 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-28 d. 14.10, 18.15, 22 val.  
29 d. 14.10, 22.35 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-28 d. 19.30 val. 29 d. 19.15 val.
„Nuostabioji moteris“ (fantastinis veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 23-29 d. 20.45 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23-28 d. 10.45, 16.45, 19.15 val. 
29 d. 10.45, 16.45, 18.15 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 15 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23, 25, 27, 29 d. 10.30, 11.30, 17.30 val. 
24, 28 d. 10.30, 11.15, 17 val. 26 d. 10.30, 11.30, 17 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10, 12.10, 14.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 17.40 val.

KlAiPėdA

FORUM CiNEMAS
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
23-29 d. 16.30, 19, 21.40 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
23-29 d. 17.40, 20.10 val.

„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-25 d. 13.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 26-28 d. 13.10 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 12.20, 
13, 15, 18.20, 21.10, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 
23-24, 29 d.; 13 val. seansas vyks 29 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-29 d. 18.10, 22.40 val. (22.40 val. seansas 
vyks 23-24, 29 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 15.50, 21.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 10.20, 15.30, 20.50, 
23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 23-24, 29 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 12.50, 18.40 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 
23-29 d. 12.40 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
23-29 d. 14.35 val.
„didysis baletas“ (drama, Rusija, N-13) - 23-29 d. 
15.15, 20.45 val.
„Stebuklų šalis: Urfino džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 23-29 d. 10.30, 13.50 val.
„Urfin dzhyus i ego derevyannye soldaty“ 
(animacinis f., originalo k., Rusija, V) - 23-29 d. 10.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.50, 16 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23-29 d. 10.40 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 23-29 d. 13, 
18.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 23-24, 29 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11.30 val. (vasaros akcija 
vaikams).

ŠiAUliAi

FORUM CiNEMAS
„Šaltasis tango“ (istorinė karinė drama, Rusija, N-16) - 
23-29 d. 18, 20.30 val.
„Šeimos žmogus“ (drama, Kanada, JAV, N-16) - 
23-29 d. 18.40, 21.20 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-25 d. 13.10 val.
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 26-28 d. 13.10 val.
„Gelbėtojai“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 
13.10, 15.10, 18.30, 21.30 val. (13.10 val. seansas  
vyks 29 d.).
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23-29 d. 10.30, 15.45, 21.40 val.
„Mumija“ (fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 18.50 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 10.20, 15, 17.50,  
20.40 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 13.30 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, V) - 23-29 d. 
11, 13 val.
„Aldabra“ (nuotykių f. visai šeimai, Čekija, 3D, V) - 
23-29 d. 16.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 23-29 d. 10.40, 16.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 13.40 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 23-29 d. 12.50 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11.15 val. (vasaros akcija 
vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

 „Šeimos 
žmogus“

„Family Man“

„Šeimos žmogus“ - įtaiga drama, kurioje 
save atpažins kiekvienas šiuolaikinis darbo-
holikas. Užuot leidę laiką su šeima, darbo-
holikai mieliau renkasi darbą. Deinas - sėk-
mingas Čikagos talentų medžiotojas, kurį 
vaidina  Džerardas Batleris (Gerard But ler), 
dirba didžiulėje „Blackbridge“ darbuotojų 
paieškos kompanijoje. Savo šeimai jis nieka-
da neturėjo laiko, nes visą jį skyrė nesibai-

giantiems susitikimams su klientais -  
žmonėmis, ieškančiais savo pašaukimo. Kai 
Deino bosas Edas Blekbridžas išeina į pen-
siją, jam pagaliau nusišypso ilgai laukta ga-
limybė - užimti kompanijos vadovo vairą. 
Tačiau šį paaukštinimą aptemdo netikėta ži-
nia iš namų... Kaip elgsis Deinas? Ir kokie 
apsisprendimai bei išbandymai jo laukia?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo birželio 23 d.

n drama, JAV, 2016

n Režisierius: Mark Williams

n Vaidina: Gerard Butler, Willem Dafoe, 

Anupam Kher, Alfred Molina, Alison Brie, 

Gretchen Mol ir kiti

n iMdB: 6,4/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkinas

Filmo „Šeimos žmogus“ 
žvaigždė - Džerardas 
Batleris (Gerard Butler)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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 TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

23 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Laimės respubliko-
je“. Rež. M.Jančauskas.
27, 28 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

28 d. 18.30 val. - Premjera! Spektaklis be žodžių jauni-
mui ir suaugusiems „Kryptis“. Rež. J.Trimakaitė.

KlAipĖDA

KlAipĖDOs DRAMOs TEATRAs
Tarptautinis teatro festivalis „Theatrium“
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „The Tiger Lillies“ kon-
certas (Didžioji Britanija).

Koncertai
Vilnius

Vu BOTAniKOs sODAs
25 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis. Alina Orlova.
29 d. 19.30 val. - Monika Linkytė: „Leisk man pasiklyst“.

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
24 d. 16 val. - „Įsimylėjęs klarnetas“. Macdara O 
Seireadain (klarnetas), G.Januševičius (fortepijonas).

GAlVĖs EŽERAs
24 d. 19.30 val. - „Galvė Jazz fiesta“. „From Paris with love“. 
Lina Štalytė (vokalas), A.Isojan (bosas), J.Sakalauskas (gitara).

KAunAs

MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
27 d. 19.30 val. - „Birželio vakarai 2017 m.“ „Linksmieji 
klasikai“: Zbignev Levicki ir Daumantas Slipkus.

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
24 d. 12 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemely-
je - „Vidudienio varpai“. Olesia Rostovskaja (karilionas, 
Rusija). Klaipėdos brass kvintetas: S.Petrulis (meno vado-
vas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), M.Miliauskienė 
(valtorna), S.Sugintas (trombonas), V.Liasis (tūba). 
E.Federavičius (mušamieji).
24 d. 15 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje -  
„Popietės varpai“. Carl Van Eyndhoven (karilionas, Belgija).
24 d. 18 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje - 
„Vakaro varpai“. Kęstutis Kačinskas (karilionas). Klaipėdos 
choras „Aukuras“ (meno vadovas A.Vildžiūnas). Dalyvauja: 
A.Tumanovas (birbynė), E.Federavičius (mušamieji).
24 d. 21 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemely-
je - „Nakties varpai“. Stanislovas Žilevičius (karilionas), 
Saulius Petreikis (fleita, trimitas, lietuvių ir pasaulio 
pučiamieji instrumentai), Donatas Petreikis (sopraninis 
saksofonas), Vytautas Mikeliūnas (I smuikas), J.Staniulis 
(II smuikas), U.Petrauskaitė (altas), M.Bačkus (violonče-
lė), J.Martinkėnas (gitara), A.Daugirdas (bosinė gitara), 
A.Kairys (perkusija), M.Balčiūnas (klavišiniai). Klaipėdos 
choras „Aukuras“ (meno vadovas A.Vildžiūnas).
28 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parko estrado-
je - „Įsimylėjęs klarnetas“. Macdara O Seireadain (klarne-
tas, Airija), Gintaras Januševičius (fortepijonas).

pAlAnGA

KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
24 d. 20 val. - Viviane. Charizmatiškiausias Portugalijos 
balsas.
29 d. 20 val. - Creedence Tribute. A.Belkin, O.Sochinas, 
S.Sopelevas-Vysocki, J.Zubkevič.

KiTi MiEsTAi

23 d. 18 val. Kauno r., Raudondvario dvaro menų inkuba-
toriuje - Viviane. Charizmatiškiausias Portugalijos balsas.
23 d. 19 val. Ignalinos r., Paliesiaus dvare - Pažaislio 
muzikos festivalis. „Kelionė laiko stygomis“. Zagrebo gitarų 
kvartetas: T.Vasilj, K.Pehar, M.Ivkovič, F.Verbanec (Kroatija).

23 d. 20 val. Varėnoje - Rasų šventė. Dalyvauja Vilniaus 
mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna“ (vadovė 
T.Grašytė).
25 d. 17 val. Panevėžio r., Bistrampolio dvare - Šventinis 
reviu. D.Norvilas-Deivis (vokalas), R.Norvilė (vokalas), 
Panevėžio pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“.  
Dir. L.Raziūnas.

25 d. 17 val. Zapyškio paminklinėje Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje - Pažaislio muzikos festivalis. „Įsimylėjęs 
klarnetas“. Macdara O Seireadain (klarnetas, Airija), 
G.Januševičius (fortepijonas).
29 d. 11 val. Skiemų km., Rokiškio r. - Koncertas 
Skiemų globos namų bendruomenei. Gieda Vilniaus 
mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ 
(vadovė D.Čičinsienė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Džiugi naujiena gerbėjams

„Pasitarę su atlikėjo atstovais, radome 
galimybę gausiam Stingo gerbėjų būriui mū-
sų šalyje pasiūlyti papildomų sėdimų bilie-
tų“, - džiugią žinią patvirtino koncerto orga-
nizatoriaus „Live Nation Lietuva“ vadovas 
Deividas Afarjancas. Papildomų sėdimų bi-
lietų į Stingo koncertą Kaune galima įsigyti 

visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu - 
www.bilietai.lt.

Pasaulinėse gastrolėse Stingas pristato 
savo dvyliktąjį studijinį albumą „57th & 9th“ - 
pirmą naujų dainų atlikėjo solo darbą per dau-
giau nei dešimtmetį. Britų superžvaigždė, 
kurio tikrasis vardas yra Gordonas Samneris 
(Gordon Sumner), atvyks su savo grupe, joje 
groja gerai žinomi muzikantai: gitaristas Do-

minikas Mileris (Dominic Miller), būgninin-
kas Džošas Frysas (Josh Freese) ir gitaristas 
Rufusas Mileris (Rufus Miller).

kviestiniai muzikantai

Koncertą „Žalgirio“ arenoje Kaune pradės 
Stingo sūnus Džo Samneris (Joe Sumner). Tai 
bus antrasis jo vizitas Lietuvoje - kartą jo grupė 
„Fiction Plane“ jau dalyvavo Stingo gastrolėse 
ir koncertavo Vilniuje. Išskirtinių svečių teisė-
mis koncerte taip pat gros kvartetas iš Teksaso - 
„The Last Bandoleros“ - gitaristo ir prodiuserio 
Džerio Fuenteso (Jerry Fuentes) ir Manhatano 
muzikos piligrimo, dainų autoriaus ir prodiuserio 
Dereko Džeimso (Derek James) grupė.

Stingo koncerte Lietuvoje 
pasirodys ir jo sūnus Džo
Spalį mūsų šalyje koncertuosiantis StingaS turi puikią naujieną. Vos paskelbus apie 
spalio 10 d. „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiantį pasirodymą, gausus atlikėjo gerbėjų 
būrys per kelias dienas išpirko visus sėdimus bilietus. tad britų muzikos žvaigždės 
atstovai, iš naujo įvertinę „Žalgirio“ arenos salės planą, rado galimybę pasiūlyti pa-
pildomų sėdimų bilietų.

Deivis Norvilas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/Parodos

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr.51
Paroda „Joyce ir miestai“

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
Radvilų rūmų muziejus

Vilniaus g. 24
Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba

Marijos ir Jurgio Šlapelių  
namas-muziejus

Pilies g. 40
Artūro Braziūno tapybos paroda „Nieko tokio, tik pasaulio 
pabaiga“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Tarptautinės meno organizacijos FOCUS EUROPA paroda
Šv.Jono gatvės galerija

Šv.Jono g. 11
Paroda „Senos ir naujos Europos sienos“

lGGRC Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso Konferencijų salė

Žirmūnų g. 1F
Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje  
1945-1952 m.“

Vu biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
Vu botanikos sodas

Kairėnų g. 43
Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokyklos N.Vilnios filialo ir 
Balsių edukacinės dailės studijos mokinių sukurtų mozaikų 
paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

l Kompozitorius, dainų autorius ir dainininkas, 
aktorius, rašytojas ir aktyvistas Stingas gimė 
Niukastlo mieste Anglijoje. 1977 m. jis persikėlė 
gyventi į Londoną, kur su Stiuartu Kouplandu (Stewart 
Copeland) ir Endi Samersu (Andy Summers) subūrė 
grupę „The Police“. Viena populiariausių poproko 
muzikos grupių pasaulyje išleido penkis studijinius 
albumus, pelnė šešis „Grammy“, du BRITs apdovano-
jimus ir 2003 m. buvo įtraukta į „Rock’n’roll“ šlovės 
muziejų.

l Pradėjęs solo karjerą, Stingas tapo vienu geriausių 
mūsų dienų muzikantų ir atlikėjų planetoje. Jo solinė 
kūryba yra įvertinta dešimčia „Grammy“, dviem BRITs, 
„Auksinio gaublio“, „Emmy“ apdovanojimais.

l Muzikantui prestižinį „Century“ apdovanojimą 
įteikė muzikos biblija vadinamas žurnalas „Billboard“, 
o 2004 m. „MusiCares“ ceremonijoje Stingas buvo 
paskelbtas „Metų persona“. Stingui, kuris yra Dainų 
autorių šlovės muziejaus narys, 2014 m. buvo įteiktas 
aukščiausias ir prestižiškiausias kultūros srities apdo-
vanojimas Jungtinėse Amerikos Valstijose - Kenedžio 
centro apdovanojimas.

l Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą Stingas 
yra pardavęs daugiau nei 100 mln. įrašų.

Faktai

„Laisvalaikio“ inf.

Organizatorių nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt

naujiena

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055,  
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900,  
www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio 
paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi 
ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti. Jeigu tvarkote finansinius 
reikalus, būkite atidūs, kontroliuokite 
finansinius srautus. Savaitę praleiskite 
ramiai, klausykitės vidinio balso ir 
širdies poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus ves 
painiais gyvenimo keliais. Gal ne visada 
sprendimai ateis lengvai, bet verta 
paprakaituoti, kad ateityje gyventumėte 
lengviau. Daug energijos prireiks dirbant 
su žmonėmis. Galite sutikti žmogų, susi-
jusį su jūsų karmine praeitimi. Galbūt 
tai leis išspręsti seniai įsišaknijusias 
problemas. 

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime šiokia 
tokia renovacija jums tikrai nepakenktų. 
Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, jų nereikėtų 
sureikšminti. Jeigu esate vieniši, 
ne pats tinkamiausias laikas ieškoti 
antrosios pusės. Puikus metas valstybės 
tarnautojams. Sveikatą stiprinkite 
daugiau laiko leisdami bundančioje 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė birželio 23-29 d.

Sprendimus priimkite atsakingai, 
nesivelkite į avantiūras, rizikuokite pro-
tingai. Tai laikas, kai bet koks veiksmas 
turės pasekmių. Net jeigu ir prispaus 
finansiniai rūpesčiai, nepraraskite opti-
mizmo, viskas priklausys nuo vidinio 
nusiteikimo, todėl tikėkite, kad viskas 
bus gerai. Susikoncentruokite į veiksmo 
kokybę, nesvarbu, kas tai būtų - darbas, 
bendravimas ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų 
aplinkoje esantį širdžiai artimą žmogų, 
kurio pagalba jums reikalinga kaip 
oras. Užimantiems aukštus postus 
gyvenimas pateiks naujų išbandymų, 
todėl skirkite dėmesio kolektyvui, kad 
prireikus galėtumėte juo pasitikėti. 
Sveikatą stiprinkite saunoje ir SPA 
procedūromis.

SKORPIONUI

Meilėje galima pažintis su 
vyriškiu, gyvenančiu svetur. Galite 
gauti žinią iš užsienio arba planuoti 
tolesnę kelionę. Sėkmingi bus ilgalaikiai 
projektai. Atsiras netikėtų išlaidų, kurios 
kaip reikiant išmuš iš pusiausvyros 
ir apkartins gyvenimą. Svarbiausia - 
neklausykite aplinkinių, kurie savo 
kompleksus ir baimes supainioja su 
patarimais.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti, atminkite - 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmosios pažinties įspūdį. Bendraujant 
vertėtų prisiminti, kad tyla - gera byla. 
Antroje savaitės pusėje galite  
sulaukti jums labai svarbių žinių -  
dėl  naujo darbo pasiūlymo, 
neskubėkite, šią savaitę patartina 
nesiimti nieko naujo.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pats knygos puslapis, 
viskas po senovei. Savo darbo vietoje 
jausitės puikiai, nors norėdami įveikti 
užduotis turėsite paplušėti iš peties, 
tik taip jūsų darbo rezultatai bus pui-
kūs. Būsite imlūs ir stropūs mokiniai. 
Pravartu pasirūpinti savo sveikata, išsi-
tirkite echoskopu ar pasidarykite plaučių 
rentgeno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime viskas 
juda stabiliai, be rimtesnių pokyčių, 
palankus metas užmegzti naujus 
santykius arba žengti pirmą žingsnį 
patinkančio žmogaus link. Geras laikas 
valstybės struktūrų darbuotojams, 
politikams. Bent kelias dienas 
skirkite sveikatai ir sveikatingumo 
procedūroms.

MERGELEI

Kalbant apie meilės reikalus, 
vyks svarbus apsisprendimo procesas. 
Kai kas gali būti nuspręsta už jus. 
Tarpusavio santykiuose šeimininkaus 
ponas likimas. Tvarkydami piniginius 
reikalus būkite ypač atsargūs, nes 
galite priimti neadekvačius sprendimus, 
už kuriuos vėliau teks brangiai 
sumokėti. 

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami 
santykiai spindės naujais atspalviais, 
nauja pažintis tik patvirtins, kad 
egzistuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai. Jeigu jaučiate, kad dabartinis 
jūsų netenkina, išdrįskite apie tai 
pasikalbėti su antrąja puse, galbūt jis 
jaučiasi taip pat, tad jūsų išsiskyrimas 
abiem išeis į naudą. Galite gauti kelis 
naujus pasiūlymus. Laikotarpis itin 
tinkamas naujų darbų pradžiai.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Dainininkė  
Rūta Ščiogolevaitė
1981 06 25

Atlikėja Alina Orlova
1988 06 28

Tituluota gražuolė, modelis  
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė
1991 06 24

GEROS DIENOS: birželio 26, 28, 29 d. BLOGOS DIENOS: birželio 25 d.

Laidų ir renginių vedėjas 
Jonas Nainys
1983 06 25
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Kanamala. Lietus. 
Edis. Kortos. Alus. Kis. Ludas. Boso. 
VRS. Ginas. Vokan. Vynas. Kirasa. 
Patalas. Kinas. Pagalys. Varis. La. 
Sabas. Monas. Pos. Pitas. Lis.  
Spėk. Amasis. Karvė. Augūras. 
„Virtus“.
Horizontaliai: Kekropas. Po. Adis. 
Agapė. Inis. Taboka. As. Valas. 
„Gylys“. Ag. Aklinas. Mū. Klounas. 
PAR. Ardas. Misa. Tas. Votis. Klos. 
Kanas. Is. Kiras. Vinis. Ki. Taboras. 
Ar. Kulokas. LRT. Susas. Laivu. 
Sonata. Sės.
Pažymėtuose langeliuose: 
SeKundantaS. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki birželio 27 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės  
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Kristina Vegienė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas  
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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 Dama kreipiasi į policininką:
- Mane persekioja kažkoks vyriškis! Gal 

jis beprotis ar girtuoklis?
Policininkas įdėmiai nužvelgia moterį ir 

sako:
- Tikriausiai jūs teisi, ponia. Kitokį pa-

aiškinimą rasti būtų sunku.
l

Policininkas išsitraukia protokolo lapelį 
ir sako:

- Už pareigūno garbės ir orumo įžeidimą 
jums išrašau 150 eurų baudą. Ar dar norė-
site ką nors pasakyti?

- Norėčiau, bet kad jau tokios kainos...
l

Privatus daktaras sako pacientui:
- Labai gerai, kad spėjote pas mane ateiti!
- Oi, ar kažkas rimto?
- Na... dar kokia diena ir pats būtumėte 

pasveikęs.

l

Lektoriaus paskaita:
- Alkoholis - visų šeimos bėdų šaltinis. 

Kiek mes žinome atvejų, kai žmona palieka 
vyrą todėl, kad jis geria...

Balsas iš salės:
- Įdomu... Ar žinote, kiek tiksliai reikia 

išgerti?
l

Pasveikęs pacientas ateina pas daktarą, 
padeda jam ant stalo dėžę brangių saldainių, 
butelį konjako... Gydytojas pasipiktina:

- Kodėl jūs švaistote mano pinigus?!
l

Saugus amerikietiškas seksas - tai toks 
seksas, kuriame dalyvauja advokatas ir ma-
žiausiai du liudininkai.

l

Kada vyras bėga greičiausiai: kai bėga 
paskui moterį ar kai lekia butelio?

Kai bėga su buteliu nuo savo moters.

l

Jeigu manote, kad blogiau būti jau nega-
li, vadinasi, jūsų labai skurdi vaizduotė.

l

Psichiatras giriasi kolegai:
- Šiandien pasiekiau savo profesines 

aukštumas gydydamas pacientą su asmeny-
bės susidvejinimu.

- Ir ką padarei?
- Abi asmenybes priverčiau man susimokėti.

l

Visuotinės apklausos rodo, kad dauguma 
lietuvių palaiko masinį daugumos lietuvių 
sušaudymą.

l

Pavaldinys kreipiasi į viršininką:
- Leiskite man šiandien anksčiau išeiti 

iš darbo. Žmona nori važiuoti su manimi 
apsipirkti.

- Jokiu būdu negaliu išleisti.
- Labai labai jums ačiū!

aNEkDOTai

66

beprotiškas pasaulis

SVAJONĖ. Kinijos trupė „Disabled People’s 
Performing Art“ Gvadalacharoje (Meksika) 
surengė įspūdingą pasirodymą, savo šou pa-
vadinusi „Svajonė“. Šiame šou susipina šokis, 
muzika ir tradicijos.
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