
su

Evelinos 
Anusauskaitės-Young Holivudas

Nr. 17 (945) 2016 m. balandžio 29 - gegužės 5 d.



visas Mamas!

Sveikiname 

laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  2 9 3

4-9 IntervIu
Evelina Anusauskaitė-
Young

11 veIdaI
Lukas Pačkauskas

14-17 ŽvaIgŽdės
Princas Džordžas (George), 
prezidentas Barakas 
Obama (Barack Obama), 
princas Filipas (Philip) ir 
princesė Sofija, Dženifer 
Eniston (Jennifer Aniston)

18-19 stIlIus
Elio Sabo (Elie Saab) 
pasiūlymas kasdienai

20-23 groŽIo paletė
„Nailbar“ naujienos - chna 
piešiniai ant rankų;  
Makiažo galia:  penki 
skirtingi įvaizdžiai

24-25 sveIkatos kodas
5 produktai, padėsiantys 
numesti svorio

26-27 psIchologIjos kodas
Narcisizmas - didėjanti 
problema

28-29 Įdomybės
Futurologai pranašauja 
pasakišką ateitį

30-31 rataI
„Moterų ralis“

32-33 scena
Festivalis „Tylos!“

34-35 Internetas
36 datos

Adelė (Adele)

37-53 Žmonės, tv programa
Deividas Norvilas-Deivis

54 kInas su ŽvaIgŽde
Giedrė Žickytė

55-59 „laIsvalaIkIo“ gIdas
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „laIsvalaIkIo“ klubas
64-65 horoskopas, sudoku
66 beprotIškas pasaulIs

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net
ringailė stulPInaItė
ringaile.stulpinaite@respublika.net
Greta alIŠauskaItė 
greta.alisauskaite@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

šIame numeryje

 ■ Kaip apie vestuves paskelbusi atlikėja ir laidų vedėja Irūna Puzaraitė sugeba paslap-
tyje išlaikyti savo išrinktąjį, su kuriuo ji jau šešerius metus kartu? 13 p. 

 ■ Ką Ieva Mackevičienė, tapusi „Robi 
Agnes“ drabužių kolekcijos veidu, 
vadina alternatyva paltukams bei 
švarkams?   10 p.

 ■ Ko 17 metų dirbdama televizijoje dar 
neišmoko laidos „Prieš srovę“ vedėja 
Audrė Kudabienė? 39 p.

su

Evelinos 
Anusauskaitės-Young Holivudas

Nr. 17 (945) 2016 m. balandžio 29 - gegužės 5 d.

vi
rše

lyj
e:

ev
el

in
a a

nu
sa

us
ka

itė
-yo

un
g

Fo
to

gr
af

ija
: a

da
m

as
 yo

un
g

prisijungė prie tv3 žinių 
komandos

Irūnos puzaraitės planuose - vestuvės

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

kolekcijos veidas



Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Sakei, jog šiuo metu intensyviai dir-
bi įrašų studijoje. Papasakok plačiau, ko-
kie darbai tavo darbotvarkėje.

- Dirbu prie naujų dainų įrašų bei jų kū-
rimo ir neilgai trukus pasirodysiančio muzi-
kinio klipo montažo darbų.

- Nors gyveni ir dirbi JAV, stengiesi ne-
prarasti ryšio ir su Lietuva, čia esančiais 
gerbėjais, jiems pristatai visas savo muzi-
kines naujienas. Kodėl tai tau svarbu?

- Todėl, kad Lietuva visada bus dalis ma-
nęs, kaip ir aš jos. Man ji yra brangi artimu 
savitumu, gamta, žmonėmis, kitais meninin-
kais, su kuriais esu daug savo gražiausių die-
nų praleidusi. Tas ryšys tarp Lietuvos klau-
sytojų ir manęs visada bus ypatingas, nes mes 
esame viena tauta. Gyvenimas kitame pasau-
lio gale neištrina prigimties. 

- Ko labiausiai pasiilgsti ? Ar netrūks-
ta lietuviškos virtuvės, vietų, klimato, 
metų laikų kaitos, šeimos tradicijų, gal 
net švenčių?

- Trūksta. Labiausiai pasiilgstu šeimos, 
draugų, gamtos, Vilniaus senamiesčio, Vingio 
parko, Nidos ir didelių šeimyninių švenčių. Su 
Adamu gyvename dviese, tad beveik nustojo-
me švęsti šventes. Kadangi abu užaugome 
didelėse šeimose, švęsti dviese nėra tas pats - 
juk neprigaminsi pilno stalo valgių ar nepaben-
drausi kažkaip kitaip nei kiekvieną įprastą die-
ną. Pamenu, per Padėkos dieną šiais metais 

kepiau kalakutą. Jis buvo toks didelis, kad ir 
mes, ir mūsų šuo valgė jį dar visą savaitę. Vis 
tiek viso neįveikėme (juokiasi). 

- Savo vyrui Adamui papasakoji apie 
lietuviškas tradicijas? O gal jis jau ir kal-
bos šiek tiek pramoko? Parduotuvėje ga-
lėtų vienas apsipirkti?

- Adamas apsipirkti galėjo jau per pirmą 
vizitą Lietuvoje. Vykdamas čia neturėjo įsi-
vaizdavimo, kokia yra Lietuva, todėl išmoko 
svarbiausius žodžius, tokius kaip „pasas“, „li-
goninė“, „viešbutis“, „vanduo“ ir panašius. 
Aš visą laiką juokiausi, kad tai buvo pirmieji 
jo lietuviški žodžiai. Dabar jis supranta sep-
tyniasdešimt procentų to, ką kalbu lietuviš-
kai, bei tikrai moka atsakyti daugelį dalykų. 
Mes maišom abi kalbas tarpusavy kalbėdami, 
nes, tarkim, anglų kalboje nėra tokių gražių 
mažybinių žodžio formų kaip lietuvių kalboje, 
tad mėgstam jas įterpti. 

- Iš Lietuvos išvykai būdama viena 
ryškiausių ir populiariausių scenos divų, 
o ten viską reikėjo pradėti iš naujo. Bu-
vo sunku? 

- Ačiū už gražius žodžius, bet man ne itin 
patinka žodis „diva“ - Los Andžele taip vadi-
namos įžymybės, kurios neigiamai išsišoksta. 
Dalyvaudama „Avon Voices“ konkurse, tikrai 
nemaniau, kad mano gyvenimas taip pasikeis. 
Nors ir jaučiau, kad jau metas rimtiems po-
kyčiams, nesitikėjau, kad tai įvyks būtent jo 
metu. Dažnai svajodavau išvykti pasimokyti 
į JAV, bet tą mintį vis atidėdavau, nesiėmiau 
konkrečių veiksmų. Ir po mokslų, jei būčiau 
norėjusi ilgiau pabūti, patyrinėti šalį ir gali-
mybes, nebūčiau galėjusi to padaryti dėl su-
dėtingos migracinės sistemos. Matyt, likimas 
vedė iki to momento, kai viskas savaime su-
sidėliojo. 

„LaisvaLaikio“ interviu
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EvElina anusauskaitė-Young: 
Gyvenimas kitam pasaulio gale neištrina  prigimties

n Gimė 1989 11 01 Vilniuje

n Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studi-

javo džiazo vokalą

Evelina yra 16 tarptautinių, nacionalinių 
konkursų nugalėtoja ir laimėtoja, ryškiausi 
jos pasiekimai:
n 2003 m. laimėjo „Grand Prix“ dainavimo 
konkurse „Dzintara Zvaigzne“ Jūrmaloje

n 2005 m. laimėjo „Grand Prix“ dainavimo 
konkurse „Nilo dainos“ Egipte

n 2005 m. specialus asociacijos „Fidof“ diplomas 

dainavimo konkurse „Slavianskij Bazaar“

n 2010-2011 m. konkurse „Avon Voices“, 
kuriame dalyvavo talentai iš 62 pasaulio šalių, 

tapo nugalėtoja
Ryškiausi vaidmenys miuzikluose:

n „Paryžiaus katedra“ - Esmeralda

n „Baltaragio malūnas“ - Jurga

n „Muzikos garsai“ - Lyza

TV projektai:
n 2008 m. su aktoriumi Leonardu 
Pobedonoscevu dalyvavo televizijos projekte 

„Žvaigždžių duetai“, užėmė 3-iąją vietą

n 2010 m. su Šiaulių choru dalyvavo projekte 

„Chorų karai“

Dosjė

Ištekėjusi ir Los Andžele su mylimu vyru televizijos, kino, reklamų garso režisieriumi  
Adamu Young (34) įsikūrusi dainų kūrėja bei atlikėja EvELInA AnusAuskAItė-
YounG (26) pastaruosius trejus metus Lietuvoje pasirodydavo labai retai. 
Evelina teigia, kad ši pertrauka jai buvo būtina, kad galėtų atsiriboti nuo visko, ką 
iki tol veikė, apmąstyti ir atrasti, ką savo muzika nori pasakyti pasauliui. Pagaliau 
tam laikui atėjus, metų pradžioje, mergina su didžiausiu džiaugsmu trumpam  
sugrįžo į gimtinę pasidalyti su savo gerbėjais daina „Can’t Wake up“ ir jai sukurtu 
muzikiniu klipu. tai jai labai svarbu: „kad ir kur bebūčiau, aš visada esu lietuvė.“

Svarbu ne tai, kiek 
kartų SuklupSi, 
o kiek kartų 
atSiStoSi
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EvElina anusauskaitė-Young: 
Gyvenimas kitam pasaulio gale neištrina  prigimties Negaliu ramiai 

miegoti, jeigu kas 
Nors Nepadaryta

Adamo Young nuotr.



6

Jei santykiuose 
atsiranda 
pavydas, tai 
dažniausiai 
partnerio 
netinkamo elgesio 
pasekmė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Amerikoje gyveni ne tiek ir mažai - 
beveik ketverius metus. Manai, pasikei-
tei per tą laiką? Kas tave labiausiai su-
brandino kaip žmogų ir kaip atlikėją?

- Tikrai jaučiu, kad labai pasikeičiau. Tik 
nemanau, kad įtaką padarė vien tai, jog gyve-
nu svetur. Tiesiog 25-ieji metai yra ta amžiaus 
riba, vienas iš kelių didžiųjų žmogaus gyve-
nimo pereinamųjų etapų, tad keistis - norma-
lu. Taip pat ištekėjau. Gyvenimas šeimoje 
labai keičia. Aš jaučiu, kad tie pokyčiai tik į 
gera (šypsosi). Esu išties kategoriška dauge-
liu atžvilgių. Kadangi pasisekė surasti nuos-
tabų vyrą, kuris negesina mano ryžto tobu-
lėti, pasikeitė kai kurios mano savybės - anks-
čiau tam neturėjau motyvacijos, nors ir žino-
jau, kad reikėtų „pašlifuoti“ kai kuriuos kam-
pus. Šalia Adamo jaučiu visišką laisvę būti 
savimi, tad išmokau partnerystės. Pajutau 
norą atsakyti jam tuo pačiu. Taip pat įsiklau-
syti ir į viską žvelgti ramiau. 

- Nors ir Lietuvoje, ir Amerikoje sie-
ki dainininkės karjeros, ar iš tiesų viskas 
labai skiriasi? JAV visai kitokios pramo-
gų pasaulio taisyklės? 

- Pramogų pasaulis absoliučiai skiriasi. 
Čia atvykusi nieko nepažinojau. Reikėjo mu-
zikanto įrašams, įrašų studijos prodiuserio, 
fotografo, vokalo dėstytojo, makiažo specia-
listų ir pan. Teko kreiptis į nepažįstamus žmo-
nes, o tai nėra paprasta. Vienas iš svarbiausių 
dalykų sėkmingai atlikėjo karjerai yra tinka-
ma komanda. Tai turi būti tos srities profesio-
nalai, kuriais gali pasitikėti. Kitas dalykas, 
kurio turėjau mokytis, - tai įvairūs kultūriniai 
aspektai: asmenybės, istorija, filmai, laidos, 
muzikantai, knygos, mintys tarp eilučių, 
maistas, apranga ir kita. Kol su visu tuo ne-
susipažinsi, vargu ar čia ką nors nuveiksi mu-
zikos srityje, nes visiems atrodysi ryškus ki-
tatautis iš Rytų Europos. Galbūt tai ir nėra 
blogai, tiesiog toks produktas muzikoje čia 
nelabai aktualus. Tarkim, Europoje „Eurovi-
zijos“ sezonas tarsi epidemija įtraukia visus, 
o čia retas apie ją žino. Taip ir JAV buvo da-
lykų, kurių net nežinojau esant, ir tai nebuvo 
mano pranašumas. Jei jau neri į naują rinką, 
turi su ja nuodugniai susipažinti. 

- Kaip manai, kiek procentų daininin-
ko sėkmės formulės sudaro talentas, 
kiek darbas, o kiek visa kita? 

- Yra tiek skirtingų sėkmės pavyzdžių, 
kad akivaizdu, jog nėra vienos formulės. Vis 
dėlto manau, kad darbas užima didesnę dalį 
procentų nei talentas. Pilni „X faktoriai“ be 
galo talentingų dainininkų, kurie nieko nepa-
siekia. Be darbo, manau, yra dar kelios savy-

bės, be kurių neįmanoma: tai noras tobulėti 
ir nepalaužiama asmenybė, atspari nesėkmei, 
kritikai, klaidoms, kurių neįmanoma išveng-
ti šiame kelyje. Yra toks posakis, kurį visada 
kartoja mano vyras: „Svarbu ne tai, kiek kar-
tų suklupsi, o kiek kartų vėl atsistosi.“ Jei 
esi iš tų, kurie sėdi internete ir skaito ko-
mentarus apie save, bus labai sunku žengti 
net ir vieną žingsnį. Menininkas turi supras-
ti, kad kuria ne tiems, kurie jo nekenčia, o 
tiems, kurie jo kūryboje randa kažką artima. 
Internete pilna žmonių, tiesiog ieškančių 
priežasčių pykčiui išlieti, ir tai neturi nieko 
bendra su atlikėju. 

- Tavo vyras - garso režisierius, jo dar-
bas veikiausiai ir tau suteikė galimybę 
pamatyti gyvenimą už kadro, kuris ne 
visiems prieinamas. Kokių patirčių įgijai 
pravėrusi vyro darbo užkulisius? 

- Dažniausiai esu ta, kuri stovi prieš ka-
merą. Ir nors visada stengiuosi labai gerbti 
techninės komandos žmones, kurie dirba, kad 
tas vaizdas susikurtų, net iš arti neįsivaizda-
vau, su kokia pagarba ir atsakomybe bei me-
niškumu jie atlieka savo darbą. Kitas įdomus 
dalykas, kad lydėdama Adamą turėjau gali-
mybę aplankyti žymiausias vietas, teatrus, 
arenas iš vidaus ir stebėti bendravimą tokių 
žmonių kaip Keiti Peri (Katy Perry), Ovenas 
Vilsonas (Owen Wilson), Vinsas Vaug (Vince 

Vaughn), Kara Delevin (Cara Delevingne), 
Dženifer Lopes (Jenifer Lopez) ir kiti.

- Veikiausiai ne vienas gerbėjas pasa-
kytų, kad norėtų su tavimi susipažinti, 
nusifotografuoti. Ar yra tokių žvaigždžių 
Holivude, su kuriomis susipažinti norė-
tum tu? 

- Aš norėčiau susipažinti su Adele, Edu 
Širanu (Ed Sheeran), Bijonse (Beyonce) ir 
Brunu Marsu (Bruno Mars) bei vienu žy-
miausių muzikos prodiuserių Maksu Martinu 
(Max Martin). 

- Šiemet sukako treji metai, kai tapai 
Adamo žmona. Kažkodėl šis skaičius kal-
bant apie santykius siejasi su tam tikra 
magija - vieniems tai krizės metas, ki-
tiems laikotarpis, per kurį pavyko pažin-
ti sutuoktinį. Kaip yra jūsų atveju? 

- Mes tikrai perėjom visas stadijas, bū-
dingas kitoms jaunoms šeimoms. Vienas dėl 
kito abu labai pasikeitėme. Tiesa, mūsų šei-
moje noras keistis visada kyla iš vidaus, o ne 
todėl, kad kitas prašo. Mes tiesiog visiškai 
pasitikime vienas kitu ir labai daug bendrau-
jame. Jei yra kažkokių dalykų, dėl kurių ne-
sutariame, kalbamės, kol atrandame išeitį. 
Labai daug prideda ir tai, kad mažiau konflik-
tiško žmogaus nei Adamas sutikti neįmano-
ma, todėl susipykti išties labai sunku. 

- Ir tu, ir Adamas sukatės pramogų 
pasaulyje. Šou verslas diktuoja jūsų gy-
venimo tempą, tvarkaraštį? 

- Vienareikšmiškai. Pas mus nėra „savait-
galių“, „kalendorinių švenčių“. Kartais tenka 
dirbti ir per Kalėdas, ir per gimtadienius. 

Lietuva visada  
bus daLis manęs, 
kaip ir aš jos

šaLia adamo 
jaučiu visišką 
Laisvę būti savimi, 
tad išmokau 
partnerystės

Evelinos vyras Adamas - didžiausias  
jos ramstis ir pagalbininkas

Evelinos Anusauskaitės-Young asmeninio albumo nuotr.
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Kadangi abu esam iš vieno pasaulio, mums tai 
nesudaro problemų. Pasitariame, kaip elgtis, ir 
viskas būna gerai. Be to, mums patinka tai, ką 
darom, todėl ne visai žiūrime į tai kaip į darbą, 
ypač jei yra projektų, su kuriais dirbame kartu, 
pavyzdžiui, mano muzikinė veikla. Adamas re-
žisavo abu mano vaizdo klipus (antrasis pasiro-
dys jau netrukus), kūrė idėjas, atliko montavimo 
darbus, keliavo į įrašų studijas ir t.t.

- Šou versle daug pagundų... Lengvas 
pavydas kartais nesuvirpina ramių šei-
mos santykių?

- Aš tikiu, kad jei santykiuose atsiranda 
pavydas, tai dažniausiai netinkamo partnerio 
elgesio pasekmė. Jei vyras flirtuoja su visomis 
moterimis ar būna neištikimas taip akivaizdžiai 
duodamas pretekstą, tuomet aš nekaltinčiau 

moters dėl pavyduliavimo. Bet jei partneris 
yra šimtu procentų atsidavęs, iš kur tada tas 
pavydas? Jei jautiesi šalia žmogaus saugi, gra-
ži, mylima, vertinama, iš kur tam pavydui at-
sirasti? Pavydas kyla tik iš nepasitikėjimo. 
Adamas - be galo lojalus, tikrai jaučiu ir matau 
jo veiksmuose tiek meilės, kad man net min-
čių apie pavydą nekyla. Nė mažiausio virpu-
liuko. Mes abu dirbam pramogų pasaulyje, tad 
esame pripratę, kad mus supa gražūs, chariz-
matiški žmonės. Kai praleidi daug laiko tokio-
je aplinkoje, įgauni imunitetą (šypsosi). 

- Su Adamu jau įsikūrėte bendruose 
namuose. Sunku įsivaizduoti tave besi-
sukiojančią virtuvėje ar galvojančią apie 
kitus buities rūpesčius? Dažnai vyro lau-
ki su vakariene?

- Mes turim beveik nelaužomą taisyklę 
visada vakarieniauti kartu. Tik visada sten-
giamės padaryti visus darbus, kad po vaka-
rienės nereikėtų prie jų grįžti. Kartais aš jo 
laukiu iki vėlumos, kartais jis manęs, bet vi-
sada vakarieniaujam kartu. Mėgstu prižiūrė-
ti namus, nes tai yra mūsų erdvė ir čia labiau-
siai esu savimi, todėl noriu gerai jaustis. Ga-
minu dažniausiai taip pat aš, bet Adamas irgi 
moka kuo puikiausiai paruošti įvairių patie-
kalų ir mielai juos gamina. 

- Kaimynai nesiskundžia? Juk vei-
kiausiai per dienas repetuoji... 

- Aš tikiu, kad „užknisu“ juos juodai, bet 
jie visada šypsosi ir sako, kad gražiai dainuoju.

- Kasdien vaikštai Holivudo gatvėmis 
ir vietomis, kurias kiti tik svajoja aplan-
kyti bent per atostogas. Žymųjį HOLLY-
WOOD ženklą dažnai pravažiuoji?

- Kai pagalvoju, kad žymųjį ženklą matau 
nuo savo namo stogo, net keista pasidaro apie 
tai susimąsčius. Juk buvau viena iš tų „sva-
joklių“, norėjusių bent kartą į jį gyvai pažvelg-
ti, o dabar kas dieną pravažiuoju tarsi pro 
Gedimino pilį. Bet man jis nenustoja kelti 
žavesio. Tiesą sakant, man tai tarsi primini-
mas sunkiais momentais nesustoti, juk kada 
nors net mintis gyventi čia atrodė beprotiška. 

- Ar lieka laiko laisvalaikio hobiams? 
Kas geriausiai „įkrauna tavo baterijas“?

- Geriausiai man „įkrauna baterijas“ ži-
nojimas, kad visi reikalingi darbai atlikti. Ne-
galiu ramiai miegoti, jeigu kas nors nepada-
ryta. O šiaip mėgstu sportuoti, kopinėti, pa-
būti prie vandenyno. Taip pat čia gyvendama 
pradėjau lankyti šokių pamokas, tai man labai 
patinka.

- Be ko neįsivaizduoji savo dienos? 
- Be rytinės kavos. 

- Kartais atrodo, kad tavo gyvenimo 
kreivė tik kyla į viršų. Ar buvo kreivės 
svyravimų, pilkų etapų? 

- Tikrai buvo pilkų etapų, bet aš nesu iš tų, 
kurie lengvai pasiduoda. Tiesiog nemoku pasi-
duoti. Be to, Adamas ir mano mama man sutei-
kia stiprybės ir padeda išgyventi sunkumus.

- Kas suteikia tau gyvenimo pilnatvę?
- Meilė, šeima ir muzika. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Menininkas turi 
suprasti, kad 
kuria ne tieMs, 
kurie jo nekenčia, 
o tieMs, kurie jo 
kūryboje randa 
kažką artiMa

Evelina su muzikos prodiuseriu ir vadybininku  
Riču Lineliu (Rich Linnell), ilgus metus dirbusiu  
su grupe „The Doors“, prodiusavusiu „Aerosmith“,  
„The Rolling Stones“ ir kitų grupių pasirodymus

Su Evelinos garso takeliais dirba ir žinomas muzikos prodiuseris  
Džinas Grimaldis (Gene Grimaldi). Jis yra dirbęs su Lana Del Rey, 
Lady Gaga, Dženifer Lopes (Jenifer Lopez) ir kitomis žvaigždėmis
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„LaisvaLaikio“ interviu

Muzikinės karjeros Evelina Anusauskaitė-Young siekia ne tik 
Lietuvoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Andžele 

Evelinos Anusauskaitės-Young asmeninio albumo nuotr.
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Veidai

Kūrėjų dueto Agnės Zokaitės ir Robertos 
Vasiliauskienės prekės ženklo „Robi Agnes“ 
naujausioje 2016 metų pavasario ir vasaros 
kolekcijoje Ieva rado keletą idealiai jai tin-
kančių modelių. Ją ypač sužavėjo šilti megz-
tiniai iš merinų vilnos: „Jie tiesiog sukurti 
lietuviškiems orams. Šie drabužiai universa-
lūs, lengvai pritaikomi kasdien - prie jų gali 
avėti ir sportinius batelius, ir aukštakulnius.“ 

Nors moteris su šeima mėgsta atostogauti 
šiltuosiuose kraštuose, įsisiautusi į jaukų ir 
šiltą megztinį mėgausis stilinga vasara ir Lie-
tuvoje. „Girdėjau, kad  „Robi Agnes“ megz-
tinius kai kurios moterys vilki net paplūdi-
myje, iškart ant bikinių. Manau, ir aš prisi-
dėsiu prie šios stilingos naujos tendenci-
jos“, - šypsosi I.Mackevičienė.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Ievos Mackevičienės 
vasaros stiliaus akcentas - megztinis
Viena pirmųjų  „Robi Agnes“ naujienas 
išbandė „radisto“ Rolando Mackevičiaus 
žmona IeVA, dalyvavusi šio prekės ženklo 
įvaizdinėje fotosesijoje. Ieva - ne tik pavyz-
dinga žmona, mylinti mama, bet ir veikli 
moteris, sekanti mados naujienas ir ieškan-
ti patogių bei funkcionalių drabužių.  Vieni 
tokių - jaukūs megztiniai, populiarūs ne tik 
šaltuoju metų laiku, bet ir pavasarį ar vasa-
rą, kai tampa puikia alternatyva paltukams 
bei įvairiems švarkams.
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10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Luką Pačkauską 

Dainininkas ir muzikos prodiuseris, „Kastaneda“ 
narys, ekstremalaus sporto gerbėjas LuKas 
PačKausKas (38) tvirtina, kad neturi fobijų, 
nes kol kas jų tiesiog neatrado. Priešingai galima 
pasakyti apie aprangos detales - atlikėjo  
gerbėjai žino, kad jis be kepurės - nė iš vietos. 
Pakančiu žmogumi save laikantis Lukas teigia, 
kad yra viena žmonių savybė, kurios jis itin  
nemėgsta. „Laisvalaikis“ pateikia 10 faktų,  
kurių dar nežinojote apie žinomą vyrą.
n Lukas labiausiai mėgsta jūrų gėrybes, paskutinis 
jo valgytas egzotiškas patiekalas Amerikoje - tigrinės 
jūrų krevetės su virtomis bulvėmis ir kukurūzais. 
n Ekstremalųjį sportą su visa šeima pamėgęs atli-
kėjas randa laiko ir kitam hobiui - videofilmų filma-
vimui bei kūrimui. Jis filmuoja ekstremalųjį sportą, 
vandenlentes, apie pastarąsias jau kuria dokumenti-
nį filmą Lietuvoje. 
n Nors Lukas  teigė esąs neprietaringas, jis tiki sap-
nų galia, kad ne be reikalo žmonės sapnuoja ir mato 
tam tikrus vaizdinius. Tačiau kol kas plačiau sapnų 
neanalizuoja. 
n Kaip ir dauguma žmonių,  jis turi šių metų pažadą 
sau - neseniai metė rūkyti ir nori negrįžti prie šio ža-
lingo įpročio, kuris atsirado dar vienuoliktoje klasėje.
n Luko neerzina vėluojantys ar per anksti ateinantys 
žmonės, pažadukai ir netgi melagiai, tačiau nesupratin-
gieji, plačiąja prasme, tikrai nemėgstami jo draugijoje.
n „Žiema - be išvykos į kalnus, tai žiema su spra-
ga“, - teigia Lukas. Mėgstamiausias jo metų laikas 
atostogoms yra snieguotoji žiema ir jos ekstremalio-
sios pramogos.
n Daug keliauti su šeima mėgstantis atlikėjas teigia, 
kad svajonių vietų, kurias norėtų aplankyti, yra ne vie-
na, artimiausios svajonės - apie Azijos šalis ir Havajus. 
n Popžvaigždė Maiklas Džeksonas (Michael Jackson) 
visame pasaulyje turėjo tūkstančius gerbėjų ir savo 
asmenybe įkvėpė ne vieną. Anksčiau juo žavėjosi ir 
Lukas.
n Darbų ir projektų nestokojantis muzikos prodiu-
seris randa laiko ir knygoms. Tačiau jas renkasi ati-
džiai, tik tokias, kurios suteikia vidinio pasitenkini-
mo, plečia supratimą apie save. Šiuo metu jis skaito 
amerikiečių psichologės Luizos L.Hei (Louise L.Hay) 
knygą „Pamilk save ir būk laimingas“.
n Mėgstami Luko kvepalai - Viktor & Rolf „Spice-
bomb“. 

Parengė Greta AlišAuskAitė



12 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  2 9

Niūrius Lietuvos orus į saulėtą Viduržemio jūros pakrantę Mal-
toje trumpam iškeitusi dainininkė NeriNga Šiaudikytė (25) 
ne tik ilsėjosi, bet ir dalyvavo tarptautiniame dainų konkurse 
„eurostars“, kuriame pranokusi konkurentus iškovojo didįjį 
prizą ir pirmąją vietą.

Šiame konkurse pirmą kartą dalyvavusi Neringa jam ruošėsi 
labai atsakingai - kasdien po keturias valandas studijoje repetuo-
davo pergalę atnešusią Etos Džeims (Etta James) dainą „At Last“. 
Savo amžiaus kategorijoje ji aplenkė 16 konkurenčių iš viso pa-
saulio. Ji džiaugėsi ne tik pirmąja vieta, bet ir komisijos narių 
liaupsėmis, pasak žinomos atlikėjos, tokie konkursai suteikia pa-
sitikėjimo savimi. Neringai tai ne pirmas konkursas - jos sąskai-
toje jau yra daugybė specialių apdovanojimų, užimtų prizinių vie-
tų ir pernai iškovotos pergalės tarptautiniuose solistų konkursuo-
se „Universong“ ir „International Singing Contest“. 

Po „Eurostars“ konkurso kelias dienas praleidusi Maltoje lan-
kydama žymiausias salos vietas Neringa kiek atsipūtė ir įsikrovė 
energijos. Jos dainininkei prireiks - jau netrukus visas savo jėgas 
ji skirs dar vienam konkursui, vyksiančiam Lenkijoje, Žešuvo 
mieste. Iš 200 konkurse Lenkijoje norinčių dalyvauti atlikėjų Ne-
ringa atrinkta į geriausiųjų 10-uką. 

Veidai

andrius grybauskas ir jo „tatuiruotė“
Po trumpos muzikinės pertraukos dainininkas aNdrius grybauskas ir vėl 
stebina savo klausytojus kerinčiais klipo vaizdais, originalia muzikine aranžuote  
ir degančiu pasitikėjimu.

„Dainos „Tatuiruotė“ klipo filmavimas 
užtruko vieną mėnesį ir reikalavo daug kan-
trybės“, - teigia jaunasis atlikėjas, bet rezul-
tatu džiaugiasi visa komanda. Grakštūs ir 
ypač subtilūs baleto šokėjos judesiai buvo 
filmuoti pačiame Prancūzijos centre, legen-
diniame Monmartre. Prancūziško kraujo ba-
leto šokėja savo profesionalumu tiesiogiai 
įsiliejo į dainos ritmą ir tempą ir tapo neats-
kiriama dainos dalimi.

Tačiau klipo grožis vien prancūzės jude-
siais neapsiriboja. Naujausioje dainoje „Ta-
tuiruotė“ taip pat matyti ir profesionalios 
baleto šokėjos: iš Lietuvos - Viktorija Nau-
mov, iš Gruzijos - Gohar Mkrtčian. „Esu la-
bai dėkingas Viktorijai, nes ji mane supažin-
dino su baletu. Mes - vyrai - dažniausiai do-
mimės automobiliais, kovų menais, muzika, 
sportu ir net nesuvokiame, koks nuostabus 
yra laiko patikrintas baleto grožis, - teigia 
dainininkas Andrius. - Tikiuosi, ateityje ga-
lėsiu dar kartą padirbėti prie bendrų projek-
tų su Viktorija ir Gohar, nes jos yra savo 

srities žinovės, su kuriomis dirbti buvo vie-
nas malonumas.“

Priedainiuose pasirodanti gražuolė Ieva Lu-
kytė - reto grožio šiaulietė, kurią Andrius su-
tiko savo „Facebook“ paskyroje. „Ieva turbūt 
tyriausias žmogus žemėje, o jos paprastumas 
mane tiesiog žavėjo“, - pasakojo Andrius.

Talentingas, jaunas grupės režisierius 
Marius Grybauskas tikina, jog mažai kas su-
pranta, kiek daug darbo reikia įdėti, norint 
gauti tokį rezultatą, todėl tokio grožio klipų 
bus tik daugiau ir daugiau, nes šis darbas yra 
tik pradžia to, kas laukia ateityje.

Atlikėjas tvirtina, jog tatuiruotė, kuri ma-
tyti vaizdo klipe, yra netikra - laikina. „Net jei 
ir labai mylėčiau žmogų, tikrai niekada neda-
ryčiau tatuiruotės su jos vardu ar atvaizdu, nes 
negali žinoti, kas ateityje nutiks, o tatuiruotė 
liks amžinai“, - teigė A.Grybauskas.

https://www.youtube.com/watch?v=ElTHx5qVB7Y
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Neringos Šiaudikytės 
sąskaitoje - dar viena pergalė
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Veidai

Turbūt nėra žmogaus, kuris nežinotų  
dainininkės ir televizijos laidų vedėjos 
Irūnos PuzaraITės (26). nors ją sce-
noje ir televizijoje matome jau daugiau 
nei dvidešimt metų, žiniasklaidoje Irūna 
retai atvirauja apie asmeninį gyvenimą ar 
antrąją pusę. Vyras, kuriam ji pasakė lem-
tingąjį „taip“, šalia žinomos atlikėjos jau 
šešerius metus, o vakarėlyje užsimezgusią 
pažintį šią vasarą vainikuos vestuvės.  

„Susipažinome gana tradiciškai - vakarėlyje. 
Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Visko buvo 
mūsų santykiuose, tačiau džiaugiuosi, kad viskas 
taip pasisuko. Su juo esu labai laiminga“, - sakė 
Irūna. Ji įsitikinusi, kad, norint išsaugoti laimę, 
asmeninį gyvenimą reikia palikti tik sau: „Ne-
noriu afišuoti savo gyvenimo, nes man tai atro-
do kvaila. Man labai trūksta privatumo ir jį sten-
giuosi išsaugoti, nors ne visuomet pavyksta.“

Irūna džiaugiasi, kad nors jos būsimas vyras 
ir nepriklauso pramogų pasauliui, puikiai supran-
ta dainininkės profesiją ir niekad nepriekaištau-
ja dėl darbo naktimis ar pernelyg artimo kontak-
to su scenos partneriais. „Pavydas - didžiausias 
peilis. Tiek vyras, tiek moteris turi suprasti ir 
gerbti vienas kito veiklą bei užimtumą“, - sakė 
Irūna. Ji prisipažįsta, kad būna laikas, kai su su-
žadėtiniu nesimato savaitėmis, o kartais net mė-
nesiais, tačiau jų santykiams tai neturi jokios 
įtakos: „Manau, tai tik privalumas. Pasiilgstame 
vienas kito, tačiau išvengiame trinties ir buities.“

Jau šią vasarą jaunoji pora ketina atšokti 
vestuves. „Pompastikos ir didelių išlaidavimų 
nebus. Dirbame ne tam, kad iškeltume vienos 
nakties šventę“, - tvirtino atlikėja. Pasak jos, 
tai bus šventė, skirta jai ir jos vyrui, ir šios 
dienos tikrai nepatikės jokiai vestuvių planuo-
tojai. Tai bus jos pačios suorganizuotos jaukios 
tradicinės vestuvės su balta suknele artimiau-
sių žmonių rate, nors jų ne tiek ir mažai. 

Su mylimu vyru ji planuoja įsikurti Mari-
jampolėje. „Namų puošmena niekada nebū-
siu. Noriu būti naudinga - kurti namus, ga-
minti pietus, auginti vaikus. Esu šeimyniška 
ir man tai patinka, - sakė Irūna, sunkiai įsi-
vaizduojanti, kaip visa tai suderinti su darbu 
scenoje. - Noriu padaryti pertrauką karjeroje, 
noriu šeimos, savo namų, savo taisyklių. Šir-
dis jaučia, kad grįšiu į sceną, nes esu tam 
gimusi, bet bijau, kad būsiu neįdomi, juk šia-
me darbe nėra pastovumo. Vis dėlto esu žmo-
gus darbininkas ir pasistengsiu sudominti.“ 

Irūnos Puzaraitės planuose -
vestuvės ir pauzė karjeroje

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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ŽvaigŽdės

Kilę iš daugiavaikių šeimų Laukia antrojo mažylio
Olivija vaild (Olivia Wilde, 32) 
ir džeisOnas sudeikis 
(jason sudeikis, 40)

Linksma naujiena apie šeimos pagausė-
jimą pasidalijo ir serialo „Daktaras Hausas“ 
žvaigždė Olivija Vaild, ir jos mylimasis akto-
rius, scenaristas Džeisonas Sudeikis, kad 
laukia antrojo mažylio! Įdomu, jog pora su-
sitikinėja jau penkerius metus, nuo 2011-ųjų, 
bet kelti vestuvių įsimylėjėliai neskuba. 
2013 m. Dž.Sudeikis aktorei pasipiršo, bet 
iškilmės buvo atidėtos dėl pirmojo Olivijos 
nėštumo. Praėjus metams po sužadėtuvių 
aktorė pagimdė sūnų Otisą (Otis) ir tada pri-
sipažino, kad svajoja apie daug vaikų.

Pavasarinis vaikų bumas
Regis, Holivudo ir scenos garsenybių  
pasaulyje dabar pats nėštumų sezono  
įkarštis: iš visur pasiekia žinios apie  
būsimas žvaigždžių atžalas.

Bleik laivli (Blake lively, 28) 
ir Rajanas ReinOldsas 
(Ryan Reynolds, 39)

Kaip pranešė JAV žiniasklaida, gar-
sioji aktorių pora laukiasi antrojo vaiko. 
Bleik Laivli ir jos sutuoktinis jau turi 
dukrytę Džeims (James), kuri gimė 2014 
m. gruodžio 16-ąją. Interviu žurnalui 
„Allure“ aktorė sakė: „O, jei galėčiau, 
norėčiau turėti kad ir 30 vaikų.“ Šiuo 
klausimu jos ir Rajano Reinoldso nuo-
monės sutampa. Neseniai garsusis ak-
torius žurnalui „Details“ prisipažino: 

„Mums labai patiktų turėti didelę šeimą. 
Mes abu esame kilę iš gausių šeimų: 
mano tėvai turi 4 vaikus, Bleik - penkis. 
Daugelis žmonių sako, kad tai yra bepro-
tybė, bet tai sužinosime tik tuomet, kai 
būsime ją padarę.“ Šiaip ar taip, antrasis 
vaikas - rimta paraiška didelei šeimai.

Holivudo aktorių pora nelabai mėgs-
ta pasakoti apie savo asmeninį gyvenimą. 
Jų vestuvės buvo slepiamos, taip pat ir 
pirmosios dukros vardas. Oficialiai jie 
yra kartu nuo 2011 m. spalio, o po metų, 
2012 m. rugsėjo 9-ąją, susituokė Pietų 
Karolinoje.
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n Trečiojo vaiko laukiasi 
aktorė Liv TaiLer (Liv 
Tyler, 38). Gražioji akto-
rė mėgsta pajuokauti 
apie savo „nuolatinį 
nėštumą“: „Jau dvejus 
metus esu nuolatos nėš-
čia. atrodo, tai tęsis am-
žinai!“ Na, energingajai 
Liv tikrai neturėtų būti sun-
ku prižiūrėti tris vaikus, taigi ji 
labai laukia naujosios atžalos gimimo.

n Neseniai paskelbta, kad trečiojo vaiko 
laukiasi su vyru muzikantu BriaNu 
OsTiNu GryNu (Brian austin Green, 
42) besiskirianti aktorė MeGaN FOks 
(Megan Fox, 29). 2010 metais susituokusi 
pora augina du vaikus. Neskelbiama, ar 
trečiosios atžalos aktorė laukiasi nuo vyro, 
su kuriuo skiriasi ir jau kuris laikas kartu 
nebegyvena, ar jos gyvenime atsirado nau-
jas draugas.

n Tėvais ketina tapti ir „Hilton“ viešbučių 
tinklo paveldėtoja Niki HiLTON (Nicky 
Hilton, 32) su bankininku DžeiMsu 
rOTšiLDu (James rothschild). 
Praėjusią vasarą susituokusi pora mažylio 
ketina susilaukti šią vasarą.

n ir pati įdomiausia 
naujiena - pirmagi-
mio laukiasi  
DžaNeT  
DžeksON (Janet 
Jackson), kuriai  
gegužę sukaks  
50 metų!

Žinia pasidalijo 
su visu pasauliu

Bar refaeli (Bar refaeli, 30)
Būsimu pirmagimiu džiaugia-

si ir Bar Refaeli. 2015 m. ištekė-
jusi trisdešimtmetė gražuolė jau 
penktą mėnesį yra nėščia. Būsi-
mos motinystės džiaugsmu Bar 
dalijasi su visu pasauliu: džiugią 
žinią gerbėjams ji pranešė Naujų-
jų išvakarėse ir nuo tada skelbia 
vis naujas apvalėjančio pilvuko 
nuotraukas. Jis, beje, kol kas yra 
vos įžiūrimas. O labiausiai gerbė-
jus nudžiugino neseniai paskelbta 
jos būsimo kūdikio ultragarsinė 
nuotrauka. Šalia ji įkėlė savo pa-
čios vaikystės nuotrauką. Mergai-
tė tikriausiai bus tokia pat graži 
kaip Bar Refaeli...

Parengė Milda kuNskaiTĖ

Tituluota gražuolė 
laukia mergaitės?

Behati Prinslu (Behati Prinsloo, 26) ir 
adamas levinas (adam levine, 37)

Pildosi garsios manekenės ir grupės „Ma-
roon 5“ lyderio svajonė - „Victoria’s Secret“ an-
gelų būrio narė laukiasi! Apie tai praneša net 
keletas JAV leidinių. Įvairių šaltinių žiniomis, iš 
Namibijos kilusi modelis yra nėščia trečią ar 
ketvirtą mėnesį. Kaip teigia informuoti šaltiniai, 
dainininkas ir modelis yra „devintame danguje 
iš laimės“. Jau nuo vestuvių, vykusių 2014 m. 
liepą, jie abu interviu vis kalbėdavo, kaip trokš-
ta turėti vaikų. Tik neseniai B.Prinslu televizijos 
žurnalistams sakė: „Nuo mažų dienų svajojau 
apie gausią šeimą. Aš buvau vienintelis vaikas 
šeimoje ir būtinai norėjau dešimties vaikų.“ Ada-
mas Levinas gali įsivaizduoti dar didesnį vaikų 
būrį. „Noriu daugiau vaikų, negu galėčiau užau-
ginti“, - pajuokavo jis interviu radijui netrukus 
po vestuvių. Taigi pirmąjį žingsnį į svajonės iš-
sipildymą Behati Prinslu ir Adamas Levinas jau 
žengė. Tik vienos detalės pora kol kas nepaskel-
bė - kūdikio lyties. Bet visažinė žiniasklaida net-
ruko nustatyti, kad tai bus mergaitė! Liudytojai 
matė, kaip B.Prinslu su drauge balandžio pra-
džioje lankėsi vaikiškų prekių parduotuvėje, bet 
visiškai nesidomėjo drabužių berniukams sky-
riumi. Ar tai tiesa, paaiškės vėliausiai rugsėjo 
viduryje, kai poros atžala išvys pasaulį.

 ŽvaigŽdės
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Amerikiečių žurnalas „People“ gražiausia 2016 metų moterimi paskelbė aktorę 
Dženifer eniston (Jennifer Aniston, 47).

„Jaučiuosi labai, labai pamaloninta“, - pareiškė už aktoriaus Džastino teru (Justin the-
roux, 44) ištekėjusi gražuolė, kadaise išgarsėjusi vaidmeniu tV seriale „Draugai“. Dž.enis-
ton žurnalui prisipažino, kad, norėdama išlaikyti gerą formą, mažiausiai šešis kartus per 
savaitę po valandą sportuoja ir griežtai paiso mitybos. Kartu ji akcentavo, kad tikrasis grožis 
jai yra pasitikėjimas savimi, sąžiningumas ir gerumas. savo įvaizdžio nemėgstanti keisti 
aktorė, paklausta, ką keistų savo išvaizdoje, atsakė: „Jei tai būtų tik žaidimas ir galėčiau 
„grįžti atgal“, būtų smalsu pamatyti, kaip aš atrodyčiau su tikrai trumpais plaukais. Bet aš 
niekada taip nepadarysiu. niekada. esu ilgų plaukų mergina. tai tarsi saugumo antklodė.“

žurnalas „People“ kiekvienais metais kurią nors garsenybę karūnuoja gražiausia 
pasaulio moterimi. Pernai ja pripažinta aktorė sandra Bulok (sandra Bullock).

Beje, Dž.eniston gražiausia pasaulio moterimi jau buvo paskelbta 2004-aisiais.

ŽvaigŽdės

Istorinis susitikimas Kensingtono rūmuose

Gražiausia pasaulio moteris - 
Dženifer Eniston

Princas Karlas 
Filipas (Carl Philip) ir 
princesė Sofija (Sofia)
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ŽvaigŽdės

Mažasis Didžiosios Britanijos princas DžorDžas (George, 2) 
ilgai nėjo miegoti, kad susitiktų su labai svarbiu pasaulio lyderiu - JaV 
prezidentu Baraku oBaMa (Barack obama, 44). Jungtinių Valsti-
jų prezidentas paspaudė mažajam karališkosios šeimos nariui princui 
Džordžui ranką, kai vizito Britanijoje metu prezidentas su pirmąja 
JaV dama Mišele obama (Michelle obama, 44) apsilankė kensingto-
no rūmuose.

atvykusius svečius pasitiko princas VilJaMas (William, 33) su 
žmona ketrina (Catherine, 34). Į svečius taip pat atvyko Viljamo 
brolis princas Haris (Harry, 31).

kensingtono rūmai paviešino nuotraukas, kuriose  B.obama šneka-
si su mažuoju princu. Džordžas, vilkintis puošnų chalatą, pižamą ir šle-
petes, šiek tiek nepatikimai žiūrėjo į svečią. tačiau mažasis princas 
atrodė laimingas ir linksmas, kai žaidė su siūbuojančiu arkliu, kuris, anot 
karališkosios šeimos, yra obamų šeimos dovana Džordžo gimimo proga.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Istorinis susitikimas Kensingtono rūmuose

Švedijos mažasis princas pavadintas Aleksandru

Švedijos karališkieji rūmai pranešė, kad balandžio 19 dieną Šve-
dijos princui karlui Filipui (Carl philip, 36) ir princesei soFiJai 
(sofia, 31) gimęs berniukas bus pavadintas aleksandru. pasak ka-
rališkųjų rūmų atstovų, visas naujagimio princo vardas - aleksandras 
erikas Hubertas Bertilas (alexander erik Hubertus Bertil). kūdikis 
taip pat gaus siodermanlando kunigaikščio titulą.

karlas Filipas ir sofija susituokė praėjusiais metais ir tai pirma-
sis jųdviejų kūdikis. Mažojo princo gimimą Švedijos karališkoji šei-
ma paminėjo padėkos pamaldomis stokholme. Bulvarinės spaudos 
nusivylimui, jose nedalyvavo kone pusė šeimos narių.

Į pamaldas, skirtas princo karlo Filipo sūnaus gimimui, neatvy-
ko jo sesuo princesė Madlena (Madeleine). Ji šiuo metu yra niu-
jorke ir su savo vyru krisu oneilu (Chris o’neil) bei abiem vaikais 
į stokholmą grįš balandžio gale, kai bus minimas jos tėvo karaliaus 
karlo XVi Gustavo (Carl XVi Gustaf) gimtadienis.

sosto įpėdinė princesė Viktorija (Victoria) ir jos vyras Danielis 
(Daniel) savo atžalas - ketverių metukų estelę (estelle) ir mėnesio 
oskarą (oscar) - paliko namuose. tradiciškai pamaldose nedalyva-
vo ir karlo Filipo žmona sofija (sofia), su naujagimiu princu taip pat 
likusi namuose.

Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas (Carl XVI Gustaf), karalienė Silvija (Silvia), princas Karlas Filipas 
(Carl Philip), princesė Viktorija (Victoria) ir jos vyras Danielis (Daniel)
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Nėriniuotos 
suknelės 
derinamos 
su rokeriško 
stiliaus 
striukėmis

EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

Kolekcijos 
akcentas - 
žirnelių 
motyvas

Prabangių ir išskirtinių suknelių kūrėjas Elis Sabas (Elie 

Saab), garsėjantis savo aukštosios mados kolekcijomis, Pary

žiaus mados savaitėje pristatė gatavų drabužių kolekciją 2016 

metų rudeniui ir žiemai. Ir šioje kolekcijoje dizaineris neiš

sižadėjo romantiško stiliaus  įvairiausių nėrinių, siuvinėjimų, 

plevenančių lengvų ir permatomų audinių. Tik šįkart jo ro

mantika sukasdieninta rokeriško stiliaus detalėmis: akmeni

mis dekoruotais ar iš metalo pagamintais aksesuarais, me

talinėmis sagtimis diržuose. Nėriniuotos suknelės derinamos 

su rokeriškomis striukėmis, taip pat kailinukais.

Elio Sabo 
(Elie Saab) 
naujausioje 
kolekcijoje - 
kaip niekad 
daug juodos 
spalvos
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Grožio paletė

20

„Nailbar“ naujienos - ir deivėms, ir klasikos mėgėjoms
Jau apie penkis tūkstančius metų Indijos, Afrikos ir Vidu-
rio Rytų gyventojos puošia kūną nuostabiais chna dažų 
piešiniais, tikėdamos, kad jie neša sėkmę, meilę ir saugo 
nuo blogio. Prieš keletą metų laikinos chna tatuiruotės 
tapo karščiausiu aksesuaru ir ant mados podiumų, ir 
gatvėse. Netgi tokios garsenybės kaip Madona, Naomi 
Kembel (Naomi Campbell) ir kitos puošiasi chna pieši-
niais, norėdamos išsiskirti. Rytuose šimtmečius madinga 
puošyba išpopuliarėjo ir pas mus, tad sostinėje esantis 
manikiūro salonas „Nailbar“ pristato naują procedūrą - 
„Rytų deivė“.

Dailūs ne tik nagai

Laikina tatuiruotė gali tapti puikiu išskirtinio stiliaus akcentu 
kuriant vakarėlio, gimtadienio, mergvakario ar kitos šventės įvaizdį, 
tad grožio salone „Nailbar“ galite užsisakyti ne tik nepriekaištingą 
manikiūrą, bet ir naująją paslaugą „Rytų deivė“. „Tai kūno dailė na-
tūraliais dažais, pagamintais iš sutrintų chna augalo lapų miltelių ir 
kitų augalinių priedų. Šie dažai ilgai išlieka, nesukelia alergijos, ne-
erzina ir nesausina odos. Priešingai nei tikra tatuiruotė, chna piešiniai 
išblunka tolygiai ir palengva, tad pabodus nereikia jos šalinti, o pati 
procedūra tikrai neskausminga, nes atliekama teptuku, o ne adata“, - 
patikino salonų „Nailbar“ savininkė Ingrida Jočienė. Atliekant šią 
procedūrą reikia tik meistro išmonės ir kruopštumo, tačiau klientėms 
ypatingai ruoštis nereikia - tiesiog procedūros dieną nenaudokite 
jokio kremo, kvepalų ar dezodoranto toje vietoje, kur bus tatuiruotė. 
Procedūra trunka nuo 20 min. iki valandos, priklausomai nuo pasi-
rinkto piešinio dydžio ir sudėtingumo, reikia šiek tiek palaukti, kol 
dažai įsigeria į odą. Ir pats piešinys ant odos ypatingos priežiūros 
nereikalauja: išpieštos vietos ir toliau negalima tepti kremu, bet ga-
lima naudoti aliejų, sudarantį apsauginį sluoksnį ir padedantį tatui-
ruotei išlikti ilgiau. Taigi tik tiek reikia, kad ir jūs pasijaustumėte 
tikra Rytų deive.

Su „laisvalaikio” kortele

16%
nuolaida paslaugoms

Salono „Nailbar“  
savininkė Ingrida Jočienė

      Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Grožio paletė

„Nailbar“ naujienos - ir deivėms, ir klasikos mėgėjoms

Manikiūro salonas „Nailbar“

Jogailos g. 4, Vilnius

Tel. +370 5 269 00 04

Mob. +370 659 90488

el. paštas: nailbar@nailbar.lt

www.nailbar.lt

kūrybiškas žaidimas

Naujoji paslauga - ne vienintelė „Nailbar“ naujiena. Į saloną atkeliavo nauja klasi-
kinių nagų lakų linija „Creative Play“, skirta klientėms, norinčioms dažniau pakeisti 
savo nagų spalvą.  Nevaržomos šios linijos spalvos neatkartoja klienčių jau pamėgtų 
„Shellac“ ar „Vinylux“ linijų spalvų ir tiesiog provokuoja būti unikaliomis, išreikšti sa-
ve per ryškias ir įvairias tekstūras. „Šis lakas priskiriamas „7 Free“ lakų kategorijai, 
o tai reiškia, kad jo sudėtyje nėra tam tikrų medžiagų: tolueno, kamparo, formaldehido, 
ftalatų, formaldehido klijų, ksileno ir MEK metiletilketono. Vadinasi, su „Creative Play“ 
linijos lakais jūsų nagai bus ne tik gražūs, bet ir sveikesni“, - sakė I.Jočienė. Taigi žais-
damos naujais, unikaliais atspalviais būsite madingos ir efektingos.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Laikina chna tatuiruotė – puikus 
aksesuaras vakarėliui, gimtadieniui, 
mergvakariui ar kitai šventei

Nauja „Creative Play“ nagų lakų paletė 
jau atkeliavo į saloną „Nailbar“

Laikinos tatuiruotės 
išlieka nuo poros savaičių 
iki mėnesio, o išblunka 
tolygiai ir palengva

„Nailbar“ nuotr.
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grožio paletė

Makiažas - bene svarbiausias kuriant įvaiz-
dį. Vis labiau populiarėjantis, natūraliai at-
rodantis makiažas puikiai tiks kasdienai ar 
verslo susitikimams darbe, o pasimatymai 
ir svarbios progos gali tapti puikia galimy-
be pasidažyti ryškiau. Kokia makiažo galia, 
pademonstravo „Carolina Make-Up Studio“ 
vizažo meistrė Guoda Monkevičiūtė, vie-
nam modeliui atlikusi 5 skirtingus makia-
žus, padedančius atsiskleisti vis kitaip, ta-
čiau ne kardinaliai keistis. 

Makiažo galia: 
Viena mergina - penki skirtingi įvaizdžiai
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Natūralus įvaizdis

Natūralus makiažas tinkamiausias kasdienai. Makiažo pagrindu suvienodinama 

odos spalva, paslepiami paraudimai, užmaskuojami tamsūs paakiai, patepama šiek 

tiek gaivaus skaistalo ant skruostų. Blakstienų tušas ir lūpų balzamas - pagrindinės 

priemonės, leidžiančios susikurti švelnų ir gaivų kasdieninį įvaizdį.

subtilus verslo moters 
įvaizdis

Siekiant atrodyti ryškiau ir griežčiau, 
akys per visą voką gali būti dažomos natū-
ralios, žemiškos spalvos šešėliu ir paryški-
namos tamsiai rudos spalvos pieštuku prie 
pat blakstienų augimo linijos. Taip pat pata-
riama labiau paryškinti antakius, skruosti-
kauliams naudoti ne tik skaistalą, tačiau ir 
tamsesnę modeliuojančią priemonę. Lū-
poms tiks neutralūs drėkinamieji lūpų dažai 
ar blizgis.
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Ryškus „Fashion“ įvaizdis

Išskirtiniam madistės įvaizdžiui sukurti 

patariama rinktis netikėtas spalvas ir jų deri-

nius. Madingi ryškūs mėlyni, rožiniai atspal-

viai, saulėlydžio spalvos bei Holivudo žvaigž-

džių taip mėgstama smaragdinė. Patariama 

nebijoti ir žėrinčių šešėlių - jie taip pat labai 

madingi. Veidas turėtų būti švarus ir skaistus 

arba lyg saulės nuglostytas.

dRamatiškas įvaizdis
Dramatiškas įvaizdis sukuriamas intensyviai 

paryškinus visą mirksinčią voko dalį, apatinį voką 
bei akies arką. Tokiam makiažui sukurti nebūtina 
naudoti juodą it anglis šešėlį - su tokiu gražintis 
neįgudus gali būti sudėtinga. Geriau rinktis natū-
ralesnius, pavyzdžiui, rusvus, atspalvius.

koketiškas įvaizdis
Norint sukurti seksualios viliokės įvaizdį, galima paryškinti visą akies 

kontūrą ir vidinę akies voko dalį tamsiai rudu arba juodu akių pieštuku ir jį 
užfiksuoti sutvirtinant tokios pačios spalvos akių šešėliu. Gautai linijai su-
švelninti ir akiai formuoti galime naudoti mėgstamus akių spalvą pabrėžian-
čius šešėlius. Norinčios didesnio ryškumo pabaigai gali naudoti skystus akių 
kontūro dažus. Svarbu nepamiršti tvarkingų antakių ir paryškintos skruos-
tikaulių linijos.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

akCentas

Akys - iškalbingiausia veido dalis: akių makiažas lemia galutinį įvaizdį, į 

jas krypsta pašnekovo akys. Įvaizdį akių makiaže formuoja detalės: akių ap-

vedimas, pasirenkamos spalvos ir jų intensyvumas skirtingose akių vokų 

zonose, net antakiai.
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Meškinis česnakas

Naudingų medžiagų jame - daugybė: vita-
minai C, A, B grupės vitaminai, tarp jų vitami-
nas PP, kurio trūkstant puola sezoninė depre-
sija, nemiga ir daugelis kitokių nemalonumų. 
Meškinis česnakas mažina cholesterolio kiekį 

kraujyje, gerina virškinimą, valo kraują, šalina 
nuovargį. Jame gausu mikroelementų - gele-
žies, vario, mangano, seleno, fluoro, cinko ir 
jodo. Tiesa, juo piktnaudžiauti negalima, dide-
li kiekiai gali sukelti skrandžio opos paūmėji-
mą, galvos skausmą, nemigą. Per parą reikėtų 
suvartoti ne daugiau kaip 15-20 didelių lapų.

Ridikėliai

Kartoką skonį jiems suteikia garstyčių 
aliejus, dėl kurio ši daržovė pasižymi ir anti-
septinėmis savybėmis. Ridikėliai palankiai 
veikia virškinimą, gerina apetitą ir pasižymi 
lengvu laisvinamuoju poveikiu. Be to, ši dar-
žovė naudinga metant svorį, mat yra labai 
nekaloringa, užtat joje yra daug baltymų ir 
ląstelienos, kuri padeda šalinti blogąjį choles-
terolį. Ridikėliuose daug vitamino C, ypač 
tuose, kurių minkštimas yra rausvokas, taip 
pat yra B grupės vitaminų ir mineralinių me-
džiagų: natrio, fosforo, kalio, kalcio, o dau-
giausia - geležies. Ridikėliai netinka sergan-
tiesiems virškinimo sistemos ligomis, taip 
pat esant nesveikiems inkstams ir kepenims.

išvados

Tad kokie gąsdinantys skaičiai 
pateikiami, remiantis išsamaus tyrimo 
rezultatais?
● Vidutinis Žemės gyventojų svoris per 
pastaruosius 40 metų kas dešimtmetį didėjo 
1,5 kg.
● Daugiausiai antsvorį turinčių žmonių ir 
toliau yra JAV.

5 produktai,veiksmingai padėsiantys numesti svorio
SveikatoS kodaS

Pavasaris - karščiausias metas sporto klubams ir gydytojams dietologams. Visos svajoja apie liekną figūrą, bando atsikratyti  
nereikalingų kilogramų ir įtilpti į pernykštę suknelę. Čia gali būti naudingi ir tam tikri produktai, kurie gerina medžiagų apykaitą 
 ir aprūpina organizmą reikalingais vitaminais.

GRėsMinGai dauGėja antsvoRį tuRinčių žMonių

375 mln. moterų ir 266 mln. vyrų  
pasaulyje turi antsvorį arba yra nutukę.  
Tai rodo iki šiol išsamiausias pasaulinis  
tyrimas apie kūno masės indeksą (KMI).
Tyrimo, kurį atliko daugiau kaip 700 moksli-
ninkų tarptautinė komanda, rezultatus  
skelbia specializuotas žurnalas „The Lancet“. 
Ji vertino iš viso 1 700 studijų apie gyventojų 
KMI.
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SveikatoS kodaS

Norisi, o negalima
Tai, ką valgome, iškart veikia mūsų odos būklę ir, 
žinoma, svorį. Kurių produktų vertėtų atsisakyti arba 
juos apriboti?

Mėsa
Valgant daug mėsos, kraujyje didėja toksiškų 
produktų koncentracija. Mėsos patiekalai ant jūsų 
stalo turi būti ne dažniau kaip 1-2 kartus per savaitę.
Šokoladas ir produktai, 
kuriuose yra daug cukraus

Rafinuotas cukrus kenkia kolageno skaiduloms,  
kurios yra „veido karkasas“ ir išlaiko odos stang-
rumą. Vartojant daug saldumynų, oda anksti sensta.
Rauginti ir marinuoti produktai
Druskos perteklius provokuoja pabrinkimus ir 
maišus po akimis, kurie tikrai nepuošia.
Alkoholis
Dažnai vartojant alkoholinius gėrimus gali išsiplėsti 
veido kapiliarai ir atsirasti spuogų.
Keptas maistas
Jame gausu hidrogenizuotų riebalų, kurie kenkia 
visam organizmui, taip pat odai.
Konservai
Druskos, cukraus, acto ir konservantų perteklius ken-
kia dantims, provokuoja antsvorio didėjimą ir sendina 
odą. Konservuojami produktai netenka didelės dalies 
naudingų medžiagų, todėl konservai yra „negyvas 
maistas“.
Riebus maistas
Dažnai valgant riebiai (sviestą, majonezą, lašinius), 
keičiasi odos riebalinių liaukų funkcija ir dėl to greičiau 
atsiranda raukšlių. Taip pat riebūs produktai trukdo pasi-
savinti naudingas medžiagas, dėl to gali atsirasti spuogų.

● Tarp turtingųjų pasaulio valstybių 
mažiausias KMI yra japonių ir japonų, 
Europoje moterų KMI mažiausias šveicarių, 
o vyrų - bosnių.
● Be kita ko, paaiškėjo, kad 2,3 proc. visų 
vyrų ir 5 proc. visų moterų yra smarkiai 
nutukę - jų KMI viršija 35. Jei tendencijos 
tęsis, 2025 metais didelis nutukimas gali 
būti konstatuotas 18 proc. vyrų ir 21 proc. 
moterų.

● Studijos autorių nuomone, Pasaulio 
sveikatos organizacijos užsibrėžtas tikslas 
2025-aisiais nutukimą stabilizuoti iki 2010 
metų lygio yra nerealus.

atvirkštinė  
problema

Kitame skalės gale tendencijos yra 
geresnės: nuo 1975 metų nuo 14 iki 9 proc. 

sumažėjo per mažą svorį turinčių  vyrų ir 
nuo 15 iki 10 proc. - moterų. Per mažas 
svoris yra, kai KMI nesiekia 18,5. 

Vis dėlto per mažas svoris ir toliau lieka 
didele problema, pirmiausiai - Centrinėje ir 
Rytų Afrikoje. 

Beveik ketvirtadalis suaugusių vyrų ir 
moterų tokiose šalyse, kaip Indija ir 
Bangladešas, yra per mažo svorio.

Eltos inf.

veiksmingai padėsiantys numesti svorio

Neriebūs pieno produktai

Rūgpienyje, varškėje ir jogurtuose yra 
kalcitriolio, kuris organizmą aprūpina kalciu 
ir verčia ląsteles atsikratyti kenksmingų rie-
balų. Taip pat rūgštaus pieno produktuose 
gausu bakterijų, gerinančių virškinimą ir me-
džiagų apykaitą. O išrūgose yra pieno balty-
mo, spartinančio riebalų metabolizmą, tai yra 
padedančio greičiau tirpdyti riebalų atsargas.

imbieras

Imbiero šaknis yra naudinga ir šviežia, ir 
malta. Ji skatina medžiagų apykaitą ir spar-
tina metabolizmo procesus, mažina blogojo 
cholesterolio kiekį kraujyje, šalina šlakus. 
Dar viena imbiero naudinga savybė: jis yra 
universalus prieskonis, tinkantis tiek aš-

triems, tiek saldiems patiekalams. Imbieras 
tinka prie mėsos, vištienos, žuvies ir daržo-
vių, sriubų ir padažų, kepsnių ir vaisių salo-
tų. Imbiero nepatartina naudoti sergant gas-
tritu ir opalige, kepenų, širdies ligomis, tul-
žies takų akmenlige, taip pat esant aukštam 
kraujospūdžiui.

Greipfrutas

Vienas iš prieinamiausių ir populiariausių 
produktų, deginančių riebalus. Greipfrutas 
mažina insulino - hormono, kovojančio su gliu-
koze kraujyje, - kiekį. Būtent insulinas prisi-
deda prie riebalų sluoksnio augimo. Atsikra-
tyti šių atsargų padės greipfrutų sultys arba 
vaisiaus puselė po valgio. Panašiomis savybė-
mis pasižymi visi citrusiniai. Be to, jie valo iš 
organizmo toksinus ir stiprina imunitetą.

Puslapius parengė Milda KUNSKAITĖ

GrėsmiNGai dauGėja aNtsvorį turiNčių žmoNių
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Psichologijos kodas

Meilė savo atvaizdui

Terminas „narcisizmas“ anaiptol nėra nau-
jas. Jau prieš du tūkstančius metų Ovidijus po-
emoje „Metamorfozės“ aprašė mitą apie jau-
nuolį medžiotoją Narcizą, kuris buvo labai gra-
žus. Kartą medžiodamas jis vandenyje atsitik-
tinai pamatė savo atspindį ir jį įsimylėjo. Jau-

nuolis žiūrėjo į savo atvaizdą tol, kol numirė, 
nepajėgdamas pasitraukti iš tos vietos. Ten, kur 
jis stovėjo, išaugo gėlė, pavadinta narcizu. Šian-
dien narcizais vadinami save įsimylėję žmonės, 
kuriems gyvenime svarbiausia - jie patys. Pa-
prastai narcisizmą, kuris yra ne patologija, o 
tiesiog psichologinė savybė, visuomenė smer-
kia. Totalitarinėse visuomenėse bet kokios nar-

aukščiausias savižudybių 
lygis

Remiantis naujausiais duomenimis, sa-
vižudybių skaičius Jungtinėse Valstijose pa-
siekė aukščiausią lygį per tris dešimtmečius.

Skelbiama, kad ypač išaugo savižu-
dybių skaičius tarp vidutinio amžiaus 
baltaodžių. Jiems tenka trečdalis visų sa-
vižudybių JAV.

JAV ligų kontrolės ir prevencijos cen-
tras (CDC) nenurodė išaugusio savižudy-
bių skaičiaus priežasties. Tačiau kai kurie 
ekspertai pabrėžė, kad išaugo piktnaudžia-
vimas išrašomais raminamaisiais vais-
tais ir pareiškė, kad įtakos gali turėti 2008 
metais prasidėjęs finansinis nuosmukis.

Ankstesni tyrimai parodė, kad savi-
žudybių skaičius auga tarp universiteti-
nio išsilavinimo neturinčių baltaodžių. 
CDC pranešė, kad Jungtinėse Valstijose 
100 tūkst. žmonių tenka 13 savižudybių. 
Tai didžiausias skaičius nuo 1986 metų.

Iš viso nuo 1999 iki 2014 savižudy-
bių skaičius išaugo 24 proc. Tarp balta-
odžių moterų, kurių amžius svyruoja 
nuo 45 iki 64 metų, skaičius išaugo 63 
proc., o to paties amžiaus baltaodžių vy-
rų grupėje skaičius pakilo 43 proc.

2014 metais nusižudė daugiau nei 
14 tūkst. vidutinio amžiaus baltaodžių. 
Savižudybių skaičius sumažėjo tik tarp 
juodaodžių vyrų ir žmonių, senesnių nei 
75 metai.

PoPžvaigždė Princas 
nePaliko testaMento

Mirusio legendinio atlikėjo Princo 
(Prince) sesuo mano, kad jis nepaliko 
testamento. Todėl Tyka Nelson (Tyka 
Nelson) kreipėsi į Minesotos valstijos 
teismą, prašydama paskirti paveldėjimo 
reikalų tvarkytoją.

T.Nelson yra jaunesnioji atlikėjo se-
suo. Princas, be to, dar turi kelias netik
ras seseris ir brolius. Jo tėvai yra mirę. 
Dukart išsiskyręs atlikėjas vaikų neturi, 
vienas mažylis mirė netrukus po gimimo.

Kokio dydžio yra Princo turtas, ne-
žinoma. Tokie hitai kaip „Purple Rain“, 
„Kiss“ ir „Sign O’ The Times“ sukrovė 
jam milijonus. Jei testamento nėra, pa-
likimas, remiantis Minesotos įstatymais, 
atitenka artimiausiems šeimos nariams.

Princas balandžio 21 dieną rastas ne-
gyvas savo studijos „Paisley Park“ lifte 
Minesotoje. Anot policijos, sužalojimų ant 
atlikėjo kūno neaptikta. Tyrėjai nemano 
ir kad tai buvo savižudybė. Mirties prie-
žastis tiriama. Atlikėjui buvo 57 metai.

ĮdoMu Narcizas - ne tik gėlė
Narcisizmas tampa problema

Ne vieną tyrimą atlikusių sociologų nuomone, šiuolaikiniams žmonėms yra būdingas 
polinkis į narcisizmą. Jį skatina naujosios technologijos ir socialinių tinklų plėtra,  
pakeitę žmonių bendravimą. Mokslininkai mano, kad narcisizmas taps viena  
didžiausių XXI a. visuomenės problemų.
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cisizmo tendencijos būdavo užgniaužiamos, bet 
kokios individualizmo apraiškos visaip smerkia-
mos, žmonėms teigiama, kad gėda išsiskirti iš 
minios, kad reikia savo interesus aukoti dėl dau-
gumos. Šiandien visur teigiama, kad pirmiausia 
reikia mylėti save, o tik paskui visus kitus. Ši 
mintis gal ir nėra bloga, bet kur ji gali nuvesti?

Narcisizmo pradmenys - šeimoje

Šiuolaikiniai tėvai vaikams nuolatos kalba 
apie jų unikalumą. Jei trejų metų vaikas gali 
padeklamuoti porą eilėraščių ir nupiešti kreivą 
namelį, jis skelbiamas vos ne genijumi. Skųs-

damasis dėl konfliktų vaikų darželyje arba mo-
kykloje, vaikas gali išgirsti: „Tu juk toks geras 
ir protingas, o jie visi - kvailiai, nekreipk dė-
mesio!“ Štai jis ir įpranta laikyti save „išrink-
tuoju“, o kitus - „kvailiais“.

Ir štai vaikai narcizai suauga. Žinoma, jie yra 
įsitikinę, kad yra verti geriausių dalykų: gražiau-
sio ir turtingiausio gyvenimo draugo, aukštos 
visuomeninės padėties, gerai mokamo darbo... 
Bet pasiseka ne visada. Ne visi yra pasirengę 

pripažinti jų pirmenybę, be to, ir kitų narcizų 
aplinkui užtenka. Jeigu toks žmogus iš tiesų 
nepasižymi jokiais ypatingais talentais ir prana-
šumais, jis gali likti nuošaly, nepatenkintas, kad 
kiti jo „neįvertino“. Taškų jam neprideda ir po-
linkis nesiskaityti su kitų interesais. Narcizo 
pasipūtimas bendraujant aplinkinius pradeda er-
zinti ir jis gali atsidurti izoliacijoje. Jei žmogus 
mėgsta pasakoti, koks jis geras ir nuostabus ir 
kaip jo nevertina kolegos, išduoda draugai, me-
ta partneriai, kaip aplink jį pinamos įvairios in-
trigos, galima neabejoti: prieš jus - narcizas.

Žemos savivertės žmonių  
virtuali sėkmė

Vystantis aukštosioms technologijoms, narci-
zų gyvenimas gerokai palengvėjo. Juk dabar nėra 
būtina aplinkiniams rodyti tikrąjį veidą, norint gau-
ti dėmesio porciją. Tarkime, „Facebook“ kasdien 
apsilanko 936 mln. lankytojų. Kaip rodo sociolo-
giniai tyrimai, socialiniais tinklais dažniausiai ža-
visi būtent narcizo polinkių turintys žmonės.

Narcizams būdinga bandyti pasirodyti ge-
resniems, protingesniems, sėkmingesniems, 
negu yra iš tiesų. Jei narcizas apsilankė kokio-
je nors prestižinėje vietoje, pavyzdžiui, eliti-
niame klube, būkite tikri - jis paskyroje būtinai 
paskelbs dešimtį labiausiai vykusių nuotraukų, 
kad kiti jam pavydėtų. Net jei ten pateko visiš-
kai atsitiktinai. Narcizai labai mėgsta fotogra-
fuoti savo mašinas ir butus net jei juos išsinuo-
mojo arba nusipirko už skolintus pinigus. Dar 
narcizai ypač mėgsta asmenukes. Fotografuo-
jasi su žinomais žmonėmis (kurie veikiausiai 
vėliau nė neprisimins savo atsitiktinio pažįsta-
mo) arba palydovais, turinčiais visus aukščiau-
sios klasės atributus: vyras gali nusifotogra-
fuoti su gražia ir gerai apsirengusia modelio 
tipo mergina, moteris - su ponu brangiu kos-
tiumu, stovinčiu prie bentlio... Ir tai visai ne-
reiškia, kad jų santykiai yra artimi.

Narcizai taip pat mėgsta pasakoti apie sėkmę 
ir gyvenimo įvykius, net nereikšmingus, kaip 
darbo vakarėlis arba vakarienė restorane, ir 
reikšti gilias mintis, dažnai kur nors nusirašytas. 
Jie nepraleis progos išreikšti nuomonę bet kokiu 
klausimu - tik tam, kad ką nors pasakytų.

Specialistai yra įsitikinę, kad po visais at-
žvilgiais sėkmingo žmogaus kauke socialiniuo-
se tinkluose veikiausiai slepiasi žemos saviver-
tės narcizas, „nepripažintas“ tikrovėje. Iš tiesų 
sėkmingiems žmonėms visiškai nereikia virtua-
laus pripažinimo, jie yra pripažinti realiai. Be 
to, užsiėmęs žmogus tiesiog neturi laiko nuo-
latos lindėti socialiniuose tinkluose.

Psichologijos kodas

Narcizas - ne tik gėlė
Narcisizmas tampa problema

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Regis, pasaka apie savaime pasidengiantį 
stalą visai greitai, vos po kokių šimto metų, 
taps tikrove. Vakarienę bus galima tiesiog 
parsisiųsti iš interneto, o paskui atspausdin-
ti buitiniu namų 3D spausdintuvu. Už didžiau-
sius tinginius tai padarys virtuvės robotas. 
Blogiausiu atveju užsakymą atgabens nepilo-
tuojamas skraidantis aparatas.

Tokią prognozę paskelbė Vestminsterio 
universiteto (Didžioji Britanija) mokslinin-
kai. Jie dar tvirtina, kad internetu bus ga-
lima gauti ne tik maisto, bet ir drabužių, o 
dronas be jokių spūsčių tiesiai į namus at-
gabens ir baldus. 

Futurologai neabejoja, kad nepilotuoja-
mi aparatai ateityje atliks visuomeninio 

transporto funkciją. Taip pat jie vežios kro-
vinius. Įprastu reiškiniu taps ir povandeni-
niai miestai, mano prognozės autoriai. Jie 
bus statomi specialiuose „burbuluose“, to-
dėl individualūs povandeniniai laivai ir jų 
analogai tokių megapolių gyventojams taps 
kasdienine susisiekimo priemone. Visai ga-
li būti, kad ateities architektai pradės pro-

jektuoti ir statyti dangoraižius, ne tik aukš-
tai iškilsiančius virš žemės paviršiaus, bet 
ir besileisiančius kokius 25 aukštus į žemės 
gelmes.Be to, futurologai pranašauja masi-
nę „išmaniųjų namų“ statybą, Mėnulio ir 
Marso kolonizaciją ir nepaprastą komerci-
nių kosminių skrydžių išpopuliarėjimą. Juk 
mūsų šiandieninis gyvenimo būdas prieš 
šimtą metų žmogui būtų pasirodęs fantas-
tika - internetas sukėlė revoliuciją, iš es-
mės pakeitusią bendravimą, mokymąsi ir 
sąveiką su pasauliu. 

Beje, tyrimo autoriai nurodo: pramonė 
vystosi taip sparčiai, kad jau po 10 metų 
prognozes tik riausiai teks perrašyti.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomybės

Saulės energija maitinamas orlaivis „Solar 
Impulse“ sekmadienį sėkmingai nusileido 
Kalifornijos Silicio slėnyje ir čia baigė savo 
trijų dienų kelionę virš Ramiojo vandenyno. 
Tiesa, nusileidimą kiek suvėlino pakrantėje 
siautę stiprūs vėjo gūsiai, teigia pilotas Ber-
tranas Piko (Bertrand Piccard).

Iš Havajų orlaivis pakilo praėjusį ketvir-
tadienį, iki tol jis buvo aštuonis mėnesius 
taisomas, nes skrydžio iš Japonijos metu įvy-
ko akumuliatorių gedimas. Šis skrydis buvo 
devintasis iš 13 kelionės aplink pasaulį etapų. 
Istorinė kelionė aplink pasaulį saulės energi-
ja varomu orlaiviu prasidėjo pernai kovą Abu 

Dabyje. Atskirais skrydžio etapais lėktuvą 
pilotavo du skirtingi pilotai.

„Solar Impulse“ visą sunaudojamą ener-
giją gauna iš saulės, ant jo viršuje esančių 
paviršių sumontuotos 17 tūkst. fotovoltų ga-
lios baterijos, maitinančios ne tik orlaivio pro-
pelerius dienos metu, bet ir pakraunančius 

Lėktuvą „skraidino“ saulė

Futurologai pranašauja pasakišką ateitį

Įprastu  
reiškiniu  
taps ir 
povandeniniai 
miestai
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Įdomybės

Lėktuvas „Solar Impulse“ sėkmingai 

perskrido Ramųjį vandenyną
EPA-Eltos nuotr.

variklių naktį naudojamus akumuliatorius.
Paskutiniosios šios kelionės dalies metu 

buvo nuskristi 4 tūkst. kilometrų, o iš viso 
Abu Dabyje pakilęs orlaivis jau kirto Omaną, 
Indiją, Mianmarą ir Kiniją. Vėliau jo kursas 

nukrypo į Japoniją, o iš ten atliktas ilgesnis 
nei 8,9 tūkst. km skrydis į Havajus. Šis pen-
kias dienas ir penkias naktis trukęs skrydis 
tapo rekordiniu nenutrūkstančiu vieno as-
mens skrydžiu.

Futurologai pranašauja pasakišką ateitį

kuboje atšaukiamas 
draudimas pirkti kruizus

Kubos valdžia pareiškė ketinanti atšauk-
ti draudimą savo šalies piliečiams pirkti kru-
izines keliones. Be to, kaip teigiama Kubos 
valdžios pranešime, Kubos piliečiai nuo šiol 
galės pasisamdyti į laivus dirbti per kruizines 
keliones. Pastaruoju metu turizmo sektorius 
Kuboje gyviausias per visą istoriją, nes čia 
gerokai aktyviau ėmė lankytis turistai iš JAV.

pikantiška Heraklio 
statulos apsauga

Heraklio statulai Prancūzijos Arkašo-
no mieste pagaminta nuimama varpa. Vie-
tos valdžia tikisi, kad išradimas padės ko-
voti su vandalais, kurie vis nulauždavo šią 
trijų metrų aukščio senovės graikų mitolo-
gijos didvyrio skulptūros dalį. „Niekam, net 
didžiausiam savo priešui, nelinkėčiau to, 
ką patyrė ši statula“, - pareiškė žiniasklai-
dai miesto meras Yvas Fulonas (Yves Fou-
lon). Dabar, kai parke, kur nuo 1948 metų 
stovi pusdievio, apsigaubusio jo nugalėto 
Nemėjos liūto kailiu, skulptūra, vyks ren-
giniai, Herakliui bus pritvirtintas protezas.

Anot mero pavaduotojos Martinos Fe-
lipo (Martine Phelippot), rastas sprendimas 
nėra idealus, nes vyrai norėtų, kad Heraklio 
varpa nuolat būtų ten, kur ji turi būti. „Mes 
suprantame, kad net patį Heraklį tai erzina. 
Bet, atsižvelgdami į liūdną patirtį, mes ma-
nome, kad nuimama varpa - geriausias 
variantas“, - pridūrė pareigūnė. Pažymima, 
kad praėjusio amžiaus penktojo dešimtme-
čio pabaigoje statulą sukūręs skulptorius 
Klodas Busko (Claude Bouscau) buvo pri-
verstas sutrumpinti savo kūrinio varpą. 
Mat kai kurios damos tvirtino, jog ši Hera-
klio detalė yra „pasibaisėtinai didelė“.

tokijuje - kavinės katėms, 
triušiams, ožkoms

Japonijos sostinėje Tokijuje yra 58 
kačių kavinės. Dabar čia jau steigiamos 
net triušių, ožkų ir pelėdų kavinės.

Tiesa, gyvūnų kavinių bumas kelia 
valdžiai ir nemažai problemų dėl higienos. 
Tokijo valdžia laikinai uždarė kačių ka-
vinę „Neko no Te“ („Katės letena“). Ins-
pektoriai nustatė, kad čia 30 kvadratinių 
metrų plote gulinėjo daugiau kaip 60 ka-
čių. Kavinė iš tikrųjų buvo numatyta de-
šimčiai murkių. Kai kurioms katėms bu-
vo diagnozuotas kūno atšalimas. Kontro-
lieriai priekaištavo ir dėl dvoko. Prieš tai 
savininkas keliskart buvo perspėtas.

Eltos inf.

Įdomu
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Balandžio 23-iąją jau antrą kartą Lietu-
voje vyko pramoginis renginys „Moterų 
ralis“. Net 184 moterų ekipažai šturmavo 
Vilniaus, Elektrėnų, Vievio ir Trakų apy-
linkes. Joms reikėjo įveikti ne tik 200 ki-
lometrų trasą, bet ir atlikti 18 įvairiausių 
užduočių, kurioms reikėjo tikslumo, kūry-
bingumo ir spartumo.

Ratai

„Moterų ralyje“ varžėsi žinomos  moterys
Profesionalių lenktynininkių ekipažas 
su Inga Juškevičiūte priešakyje

Andriaus Lauciaus nuotr.

„Racing Ladies“ ekipažo narė 

dainininkė Ingrida Kazlauskaitė

Ralyje dalyvavo ir atlikėja Elena 
Puidokaitė-Atlanta su draugėmis

Profesionali šturmanė Rūta Krikščiūnaitė  
(trečia iš kairės) su savo ekipažo narėmis
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„Moterų ralyje“ šiemet dalyvavo 184 eki-
pažai - 694 moterys. Organizatoriai džiaugėsi 
sulaukę rekordinio dailiosios lyties atstovių 
skaičiaus. Tarp dalyvių buvo matyti ir profesio-
nalių lenktynininkių, ir dainininkių, ir sporti-
ninkių bei televizijos laidų vedėjų. Savo jėgas 
ralyje išmėgino „Racing Ladies“ damos su 
Vairuojančių moterų asociacijos įkūrėja Asta 
Jonušiene ir dainininke Ingrida Kazlauskaite. 
„Racing Ladies“ į ralį išleido net septynis eki-
pažus. Sėkmingai pasirodė ir laidų vedėja bei 
sporto trenerė Jolanta Leonavičiūtė, lenktyni-
ninko Renaldo Šeinausko širdies draugė pro-
fesionali šturmanė Rūta Krikščiūnaitė, daini-
ninkė Elena Puidokaitė-Atlanta ir daug kitų. 

Kai kurios „Moterų ralio“ dalyvės ne-
išvengė nuotykių. Vienas ekipažas stojo 
degalinėje ir pirkosi vairo stiprintuvo skys-
čio, kitam ekipažui prie pat finišo baigėsi 
degalai. Teko sustoti pakelėje ir pasipildyti 
degalų. Visgi, nepaisant nesklandumų, šiais 
metais finišo liniją pasiekė beveik visi star-
tavę moterų ekipažai. Moterys, įveikusios 
200 kilometrų, rinko ir moteriškiausią au-
tomobilį - beveik vienbalsiai šį titulą gavo 
automobilis „Subaru“. Garbinga antroji vie-
ta nedideliu balsų skirtumu teko automo-
biliui „Škoda“. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė

„Moterų ralyje“ varžėsi žinomos  moterys

Ratai

Televizijos laidų vedėja bei sporto trenerė 
Jolanta Leonavičiūtė (pirma iš dešinės)

 „Respublikos“ ir „Laisvalaikio“ projektų vadovės  
Nida  Binkauskė (antra iš kairės) ir Jurgita Griciūtė 
(trečia iš kairės) su komandos „Coco Team“  narėmis
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Gegužės 11-19 dienomis Vilniuje vyks 
Tarptautinis teatro festivalis „TYLOS!“. 

Šiemet festivalis žiūrovus kvies į įspū-
dingus spektaklius Valstybiniame Vilniaus 
mažajame teatre bei supažindins su gimstan-
čiomis spektaklių idėjomis specialiai festiva-
liui įrengtoje eksperimentinio teatro erdvė-
je - „Kvartalas“.

Oficialioje festivalio programoje - Belgijos, 
Rusijos, Liuksemburgo bei lietuvių trupių pa-
sirodymai. O veiksmas „Kvartale“ nepaisys 
laikrodžių rodyklių ir siūlys žiūrovui tyrinėti 
šiuolaikinio teatro galimybes, o teatro kūrėjams 
kurti „čia ir dabar“ visas dienas iki vėlaus va-
karo arba ankstaus ryto. Festivalio tikslas - į 
teatrą pritraukti naują ambicingiausių ir drą-
siausių scenos menų kūrėjų bei žiūrovų kartą.

Scena

TYLOS! 
Teatras eina

Labiausiai intriguojantis 
festivalio pasirodymas - aktorės 
ir režisierės monologas ant 
bėgimo takelio „On Track“

Organizatorių nuotr.

l Gegužės 11 dieną 19 val. Vilniaus 
mažajame teatre festivalį atidarys režisie-
rės iš Liuksemburgo Anės Simon (Anne 
Simon) spektaklis „Prometheus: We Are 
The Gods Now“. Keičiantis įvairioms li-
teratūros ištraukoms nuo antikinių tekstų 
iki mokslinės fantastikos, Prometėjaus fi-
gūra spektaklyje įgauna įvairias formas - 
nuo revoliucionieriaus iki būtybės, kaltos 
dėl nepakeliamos žmogaus būties. Spekta-
klio kūrėjai nagrinėja nemirtingumo idėją 
ir mokslinio tobulėjimo sukeltas etikos pro-
blemas. Spektaklis vyks anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis su angliškais subtitrais.

l Festivalį aplankys ir savo naujausius 
darbus gegužės 12-ąją parodys teatro kū-
rėjai iš Juozo Miltinio dramos teatro. Vil-
niuje bus parodyta skandalingojo Marko 
Ravenhilo (M.Ravenhill) pjesė „Baseinas 
(Be vandens)“. Spektaklio režisierė - 
Monika Klimaitė. Kūrinyje keliamas klau-
simas, kaip toli gali eiti konkurencijos ir 
pavydo vedamas žmogus?

Tą patį gegužės 12-osios vakarą 
„Kvartale“ monospektaklį pagal Albero 
Kamiu (A.Camus) „Krytį“ publikai pri-
statys aktorius ir režisierius Marius Mei-
lūnas. Šis spektaklis skelbs teatrinio vyks-
mo „Kvartale“ pradžią.

l Festivalyje „TYLOS!“ įvyks ypatin-
ga premjera „Creeps/Luošiai“. Spekta-
klis suteiks galimybę stebėti šlubų, para-
lyžiuotų ir mikčiojančių luošių sensacingą 
gyvenimą tarsi pro rakto skylutę. Bus daug 
juoko, pokštų ir nenorminės leksikos. Re-
žisierius Alius Veverskis su jaunų aktorių 
trupe Vilniaus mažojo teatro scenoje pa-
sirodys gegužės 15 dieną.

l Labiausiai intriguojantis festivalio 
„TYLOS!“ pasirodymas - aktorės ir režisie-
rės Kristen de Prust (Kristien De Proost) 
monologas ant bėgimo takelio gegužės 
19-ąją. „On Track“ - tai intriguojantis 
teatro ir performanso susidūrimas. Atlikė-
ja nesustodama bėga, tarsi nuo to priklau-
sytų jos gyvybė, bėga atskleisdama vis 
daugiau jautriausių detalių apie savo vidų 
ir išorę. Tai intelektualus, gilus ir sujaudi-
nantis kūrinys, nestokojantis gero humoro. 
Spektaklis vyks anglų kalba.

Savaitė nesibaigiančio teatrinio veiks-
mo kvies trinti tradicinio teatro ribas ir 
pažinti šiuolaikišką, performatyvų teatrą 
ir jo kūrėjus.

ką festivalis pasiūlys?

Bilietus į festivalio spektaklius platina bilietai.lt

Parengta pagal Mažojo teatro inf.
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Scena

Spalio 26 d. Kauno sporto halėje, 

spalio 27 d. - Vilniaus „Siemens“ arenoje, 

lapkričio 3 d. - Šiaulių arenoje, 

lapkričio 4 d. - Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.  

N.Baskovo šou „Žaidimas“ -

Žiūrovų laukia analogų neturintis teatralizuotas pasiro-
dymas - unikalios dekoracijos, išskirtiniai kostiumai, speci-
alus kiekvieno numerio pastatymas, naujos dainos, pamėg-
ti hitai ir pasaulinės klasikos šedevrai.

Apie N.Baskovą, unikalų tenorą, pasaulis išgirdo 2000-ai-
siais, kai gavęs Lenskio partiją operoje „Eugenijus Onegi-
nas“ jis pasirodė Didžiojo Rusijos teatro scenoje. Daininin-
kas tapo jauniausiu pasaulio operos istorijoje solistu, kuriam 
kada nors buvo patikėta atlikti Lenskio partiją. Tais pačiais 
metais apie N.Baskovą išgirdo ir plačioji auditorija - muzi-
kinis kūrinys „Karuzo atminimui“ atvėrė solistui kelią į 
Rusijos muzikos hitų topus, radiją ir televiziją. Sutikęs pa-
saulinio garso operos solistę Monserat Kabaljė (Montserrat 
Caballe), N.Baskovas gavo progą ne tik pasirodyti kartu su 
ja scenoje - operos pasaulio primadona tapo jo mokytoja ir 
padėjo Nikolajui tobulinti vokalo techniką.

N.Baskovas - pirmasis Rusijos artistas, kuris sėk mingai 
atlieka ir operinio žanro, ir popklasikos, ir estrados kūrinius. 
Arijos, romansai, liaudies dainos, užsienio autorių šlageriai, 
rusų kompozitorių popmuzikos dainos ir šiuolaikiniai hitai - 
N.Baskovo repertuaras neįtikėtinai platus. Auksiniu Rusijos 
balsu vadinamo solisto tembras neretai lyginamas su gerai 
išlaikytu vynu, jis vertinamas ir kaip operos, ir kaip estrados 
dainininkas, o jo albumai parduodami milijoniniais tiražais. Iš 
viso N.Baskovas yra išleidęs devynis solinius albumus. 

Nikolajus Baskovas 
grįžta į Lietuvą su nauja programa

Nikolajaus Baskovo 
albumai parduodami 
milijoniniais tiražais

Redakcijos archyvo nuotr.

Po penkerių metų pertraukos Nikolajus Baskovas 
sugrįžta į lietuvą su nauja grandiozine šou programa 
„Žaidimas“. Žymaus režisieriaus aleksejaus sečenovo 
režisuotą šou spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje iš-
girs didžiųjų lietuvos miestų gyventojai.

Bilietus į koncertus Kaune ir 

Klaipėdoje  
platina BILIETAI LT,  

Vilniuje - TIKETA,  

Šiauliuose - „TicketMarket“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Internetas

Ar iš žurnalo gali šviesti reklaminės holo-
gramos, raginančios apsilankyti muzieju-
je? Kaip prikelti istorinius menininkus ir 
priversti nupiešti paskutinį darbą? Ar ne-
mokamas bevielis interneto ryšys gali at-
stoti mokytoją? Visus atsakymus rasite čia.

Vietoj IšVadų

n Muziejai žmonių nebedomina? Pasitelkdami 

technologijas, paverskite juos vėl patraukliais. 

Hologramos iš žurnalo 

Kas?
„Zoo Frankfurt“.

Kokia situacija?
Muziejai, zoologijos sodai ir pana-

šios, kadaise smalsuolių būrius trauk-
davusios vietos šiuo metu turi labai pa-
sistengti. Išaugus pramogų pasirinki-
mui vartotojai mieliau renkasi naujau-
siomis technologijomis kvepiančius už-
siėmimus.

Ką padarė?
„Zoo Frankfurt“ komanda nuspren-

dė inovatyviai pristatyti savo ekspona-
tus. Žurnale šalia įprastos reklamos at-
sirado instrukcija, kaip iš plastiko ga-
balo pasidaryti specialų ekraną. Tuomet 
telefonu nuskaitomas QR kodas, įdie-
giama programėlė, plastikinis objektas 
dedamas ant telefono ekrano ir galite 
stebėti hologramas. Lyg gyvi ore pakim-
ba jūrų arkliukai, retos žuvys ir kiti 
vandens gyviai.

rezultatai?
Nors „Zoo Frankfurt“ neskelbia, 

kiek žmonių peržiūrėjo šias hologramas, 
vien dėmesys, gautas socialinėje erdvėje, 
rodo, kad sprendimas buvo sėkmingas.

https://goo.gl/Hz3ZuE

rubriką pristato „Gaumina“

El. reklama: technologijų galia
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Internetas

kaip prikelti  
praeities menininkus? 

Kas?
JWT.

Kokia situacija?
Rembrantą žino kone kiekvienas. 

Vienas žymiausių tapytojų gyveno XVII 
a. ir pasauliui paliko galybę dėmesio ver-
tų darbų. Kaip darkart šiuolaikinę vi-
suomenę sudominti šia asmenybe? Ar 
įmanoma jį prikelti ir priversti nupiešti 
dar vieną kūrinį?

Ką padarė?
Pasirodo, įmanoma. Istorikų, prog

ramuotojų, mokslininkų ir kitokių įvai-
raus plauko moksliukų komanda dirbo 
18 mėnesių. Išanalizuoti visi kūrėjo dar-
bai, susisteminti panašumai, braižas ir 
stilistika. Pagal šią informaciją sukurtas 
naujas paveikslas ir 3D spausdintuvu 
atspausdintas taip, lyg būtų nutapytas 
paties Rembranto ranka.

rezultatai?
Vos per porą savaičių pristatomasis 

vaizdo klipas peržiūrėtas 300 tūkst. kar-
tų, o gerbėjai atakuoja kūrėjus klausinė-
dami, kur šį šedevrą galima pamatyti 
gyvai.

www.nextrembrandt.com

El. reklama: technologijų galia Bevielio  
interneto testas 

Kas?
KFC.

Kokia situacija?
Pastebėta, kad Rumunijos abiturien-

tai kasmet vis prasčiau išlaiko baigia-
muosius egzaminus. Greitojo maisto už-
kandinė KFC garsiai paklausė  ar įma-
noma edukacija užsiimti ne tik mokyk
lose, bet ir už jų ribų? Ir sukonstravo 
savąją pagalbos versiją.

Ką padarė?
Kiekviename restorane galima nau-

dotis nemokamu bevielio interneto ryšiu. 
Tačiau šįkart prieiga prie jo „apsunkin-
ta“. Norėdamas prisijungti turėjai atsa-
kyti į vieną mokyklinį klausimą, atsaky-
mas tapdavo savotišku slaptažodžiu. 
Klausimai nuolatos keičiami, o jei atsa-
kymo nežinai  ne bėda, spaudi „Pagal-
ba“ ir programėlė pati pasufleruoja ga-
limą variantą.

rezultatai?
Kampanija vyksta lig šiol. Tad tik

ruosius rezultatus bus galima skaičiuo-
ti netolimoje ateityje.

https://goo.gl/jUBGU4
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Gegužės 5-ąją švęsianti 28 me-
tų gimtadienį viena garsiausių 
pasaulyje dainininkių Adelė 
(Adele), net ir tapusi žinoma, 
turtinga bei pelniusi sėkmę, ro-
dos, išliko gana paprasta, su savo 
baimėmis, pomėgiais ir įsitiki-
nimais. Jai nesvarbu, kad grožio 
standartu laikomos lieknos mer-
ginos, ar tai, kad madinga vie-
šinti asmeninį gyvenimą. Adelė 
įsitikinusi, kad gyventi reikia 
taip, kaip patinka ir norisi.

n AlbumAi
Adelė yra išleidusi tris albu-

mus. Visų jų pavadinimai yra skai-
čiai - „19“, „21“, „25“. Jie žymi, 
kokio amžiaus buvo dainininkė, 
kai įrašė ir išleido šiuos albumus. 

n DiDžiAusios fobiJos
Adelė bijo skraidyti ir plaukti.

n ĮDomus sutApimAs
iki tapdama pasaulinio žino-

mumo dainininke, Adelė gyveno 
bute virš knygyno, kurio savinin-
kas filme „Noting Hilas“ („Not-
ting Hill“) buvo Hju Grantas 
(Hugh Grant).

n KVepAlAi
Nuo penkiolikos Adelė yra iš-

tikima vienų kvepalų gerbėja. tai 
„Christian Dior - Hypnotic poi-
son“. taip pat jai labai patinka 
D&G „light purple“. 

n AsmeNiNis 
GyVeNimAs - priVAtus
Kai pagimdė sūnų Andželą 

(Angelo), Adelei net 94 dienas 
pavyko nuo žiniasklaidos ir pa-
saulio nuslėpti naujagimio vardą. 

n KAs tA sVeiKA 
     mitybA?

pusryčių Adelė beveik nieka-
da nevalgo, tik išgeria puodelį ar-
batos. pati gaminti nemėgsta, tad 
išimtys pasitaiko gana retai, ir jei 
pasitaiko, tai būna patiekalas iš 
makaronų arba keptas kiaušinis su 
lašiša, uždėtas ant riestainio. pie-
tums ji mėgsta valgyti sumušti-
nius su tunu ir pakelį kremu per-

teptų sausainių. Apskritai Adelė 
mėgsta nuolat turėti šalia kokių 
nors skanėstų. Jos silpnybė - šo-
koladinis tortas, seniau piktnau-
džiavo valgydama greitojo maisto 
restoranuose ir tiesiog alpsta dėl 
ten parduodamo žemuoginio pie-
no kokteilio. tiesa, tam, kad su-

degintų iš jo gautas kalorijas, tek-
tų nužygiuoti ne vieną kilometrą, 
tad Adelė dabar tokiu kokteiliu 
mėgaujasi kartą per metus. 

n fiGūrA
Adelė - figūringa moteris. ir 

nors kai kurie žinomi žmonės ją 

kritikavo dėl svorio, ši pareiškė, 
kad lieknės tik tuo atveju, jei kels 
pavojų sveikatai arba trukdys sek-
sualiniam gyvenimui. Adelė tvirti-
na, kad jos figūra jai yra puiki, labai 
patinka, niekada nesvajojo tapti 
liek na ir iš viso - lieknos merginos 
jai atrodo negražios. beje, ji ne-
mėgsta sportuoti: „man patinka 
pasidaryti makiažą ar susitvarkyti 
plaukus, bet net neketinu sulieknė-
ti vien dėl to, kad kažkas man tai 
rekomenduoja. Aš kuriu muziką 
tam, kad dainuočiau, siekčiau dai-
nininkės karjeros aukštumų, o ne 
tam, kad puikuočiausi ant „play-
boy“ žurnalo viršelio.“ 

n AuGiNtiNiAi
taksų veislės šuo, kuriam 

Adelė suteikė luji Amstrongo 
vardą. 

n ApDoVANoJimAi
Jų Adelė turi jau nemažą ko-

lekciją, joje puikuojasi „oskaro“ 
statulėlė už garso takelį filmui 
apie Agentą 007 „skyfall“. taip, 
beje, vadinasi ir Adelės daina, ta-
pusi hitu visame pasaulyje. taip 
pat ji yra gavusi „Auksinio gau-
blio“, „emmy“, keturias „Gram-
my“ statulėles ir kt.  

n AprANGos stilius
žinoma, Adelė turi asmeninį 

stilistą, bet, nepaisant to, kaip iš-
garsėjus pasikeitė jos gyvenimas, 
ji vis tiek mėgsta apsipirkti dė-
vėtų arba vintažinių drabužių par-
duotuvėse, dažnai nė nekreipda-
ma dėmesio, ar tą drabužį tikrai 
kūrė dizaineris. tiesa, dabar daž-
niau už ją šį darbą atlieka stilis-
tas, kurį dainininkė siunčia į savo 
pamėgtas parduotuves. 

n mAKiAžo priemoNės
mėgstamiausia Adelės ma-

kiažo priemonė - akių kontūro 
plunksnelė ir raudonos arba per-
sikinės spalvos lūpų dažai.

n AtostoGos
pasak Adelės, geriausios vie-

tos atostogauti yra tokijas arba 
Šveicarija. 

n HobiAi
Vakarojimas su draugais, mu-

zikos kūrimas ir klausymas, kny-
gų skaitymas. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė

EPA-Eltos nuotr.

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

Gyventi taip, kaip patinka

TV3 žinios su  Audre 
Kudabiene

Imanto Boiko nuotr.
Interviu su Audre Kudabiene - 39 p.

2016 m. balandžio 29 - gegužės 5 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

BTV 4%
TV1 4%
TV8 4%
TV6 3,7%
NTV Mir Lietuva 2,8%

Info TV 2,2%
PBK 2,1%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,7%
Liuks! 0,3%

Lietuvos rytas TV 4,2%
TV1 3,6%
TV8 3,6%
TV6 3,5%
NTV Mir Lietuva 2,8%

Info TV 2,7%
PBK 2,1%
LRT Kultūra 1,1%
REN Lietuva 1%
Liuks! 0,4%

LNK 15%

TV3 14,9%

BTV 6,4%

LNK 18,9%

TV3 16,5%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 NUO...IKI LNK 10,9

2 MOTERYS PRIEŠ VYRUS LNK 10,3

3 VALANDA SU RŪTA LNK 8,7

4 TV3 ŽINIOS TV3 8,4

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,1

6 KK2 LNK 7,8

7 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,7

8 FARAI TV3 7,1

9 LNK ŽINIOS LNK 6,8

10 RALFAS GRIOVĖJAS TV3 6,6

Duomenys: TNS LT, 2016 m. balandžio 18-24 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 27,2%

Kiti 
kanalai 30,3% Lietuvos rytas TV 4,3%

LRT Televizija 
8,3%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,3%

✔ Televizijai laiko skiriu...
Deja, turiu pasakyti nemažai. (Šypsosi). 

✔ Tv įsijungiu Tada, kai noriu...
Išnaudoti laisvus vakarus filmams ar įdomesnėms laidoms.

✔ dažniausiai žiūriu laidas...
Per lietuviškus kanalus - žinias, o apskritai daugiausiai sporto 

(biliardo, futbolo), medžioklės, žvejybos, istorijos ir kartais kulinarijos 
laidas.

✔ jeigu būTų galimybė kurTi ir vesTi laidą, ji būTų apie...
Mano pastaruoju metu pamėgtas sritis - karybą ir medžioklę. 

✔ mėgsTamiausi laidų vedėjai...
Giedrius Savickas ir Eugenijus Tijušas.

✔ manau, kad Televizijoje...
Nieko netrūksta. Manau, kad mūsų televizija neatsilieka nuo laiko 

ir pagal turimas finansines galimybes lietuviškos laidos yra tikrai ne-
prasto lygio. Man įstrigo vienas momentas, kai dalyvavau konkurse Bal-
tarusijoje, kur suvažiuoja dainininkai iš visokių pasaulio šalių. Kiek 
prisimenu, rodos, serbas, manęs paklausė apie tai, ką mes Lietuvoje vei-
kiame, kaip dirbame. Aš jam parodžiau vieną iš projekto „Chorų karai“ 
savo pasirodymą, tai jis sukvietė aplinkinius tautiečius ir sakė - pasižiū-
rėkit, kokias laidas daro Lietuva. Todėl manau, kad mūsų laidos ir ren-
giniai nėra prasto lygio. Siūlyčiau nustoti verkti.

✔ nemėgsTu laidų...
Verksmingų, kriminalinių, piktų. Nors mes turime visą tą bjau-

rastį, bet nesu tikras, ar tai turime rodyti. 

✔ vaikysTėje man Televizija aTrodė...
Oi, stebuklas! Ir iškart iškyla S.Konarskio g.49 (LRT studija) adre-

sas iš „Labanakt vaikučiai“ laidos, kuri kviesdavo rašyti laiškus. Šitas 
adresas man iš vaikystės įsiminęs. Tai kaip mistika. (Šypsosi).

✔ žiūrėTi Televiziją verTa, nes...
Tai puikus informacijos šaltinis bei pramoga, kai kuriems žmonėms, 

gyvenantiems toli už miesto, gal net ir vienintelė pramoga. Be to, laiko 
taupymas, kai neturi laiko skaityti knygą, pažiūri filmą. Ir aš tikrai 
neverkiu, kad mūsų televizija yra labai bloga, nes ji tikrai ne tokia.

Parengė Greta ALIŠAuSKAITė

Esu... NENUSIVYLĘS televizija žiūrovas
Lietuvos televizijos ekranuose dažnai matomas dainininkas  
DEIVIDAS NORVILAS-DEIVIS (35) tikina, kad mūsų šalies televi-
zija nėra tokia prasta ir jos nereikėtų nuvertinti. Atlikėjas pripa-
žįsta neturintis vienos mėgstamiausios laidos, bet tiek lietuviš-
koje, tiek užsienio televizijoje randa nemažai įdomių dalykų. 
Mintimis apie televiziją dalijasi Deividas Norvilas-Deivis. 
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Visai neseniai TV3 žinių komandos gretas 
papildė žurnalistė Audrė KudAbienė (46). 
Ji pakeis šeimos pagausėjimo laukiančią 
renatą Šakalytę-Jakovlevą ir šiuo metu 
motinystės džiaugsmais gyvenančią Kris-
tiną Aleknaitę. Septyniolikos metų televi-
zijoje patirtį turinti Audrė tikina, kad žinių 
formatas ir darbo tempai gerokai skiriasi 
nuo autorinės aktualijų ir tiriamosios žur-
nalistikos laidos „Prieš srovę“, tad neužteko 
vienos dienos priimti sprendimą prisijungti 
prie žinių komandos. Tiesa, žinių vedėja jau 
džiaugiasi nauja patirtimi ir  iššūkiais. 
Ringailė Stulpinaitė

- Buvo lengva apsispręsti ir prisijung-
ti prie TV3 žinių komandos?

- Tiesą sakant, buvo apie ką pasvarstyti. 
Iki šiolei atrodė, kad visą mano laiką ir jėgas 
suryja darbas laidoje „Prieš srovę“, tad turė-
jau pagalvoti, ar spėsiu, ar pateisinsiu lūkes-
čius. Nesu iš tų žmonių, kurie svarbius spren-
dimus priima greitai, pavyzdžiui, per dvi die-
nas priimtas sprendimas man atrodo gan sku-
botas, tad prieš sutikdama dirbti žiniose mąs-
čiau tikrai ilgiau. 

- Kokie pirmieji įspūdžiai, iššūkiai?
- Pirmasis įspūdis, kad žinių tarnyba yra 

didelė, labai profesionaliai ir greitai bei tiksliai 
dirbanti komanda, kuri vienu metu nuveikia 
be galo daug. Tad susiorientuoti visame 
veiksme yra nemenka užduotis. Dirba daug 
filmavimo grupių, naujienų redaktoriai atren-
ka naujienas, bendrauja su žurnalistais, kurie 
naują medžiagą siunčia iš visos Lietuvos, o 
aš esu šalia jų ir stengiuosi viską suprasti, 
sužinoti ir įsiklausyti. Tai be galo intensyvus 
darbas dėl to, kad žinia, pateikiama eteryje, 
būtų kuo tikslesnė, aiškesnė, kokybiškesnė 
ir t.t. Skiriasi tempai. Laidoje „Prieš srovę“ 
dirba dvi trys filmavimo grupės per savaitę, 
o žiniose keturios ar penkios per dieną. 

Be to, laidos „Prieš srovę“ komandoje mes 
vieni kitus puikiai pažįstame, žinome, ko tikė-
tis. Čia dar turėsime priprasti vieni prie kitų.

- Dirbdama tiesioginiame eteryje jau-
dulį juntate? Juk čia nėra galimybės per-
filmuoti ir bandyti dar kartą.

- Tiesioginis eteris visuomet turi tą savy-
bę, kad kas pasakyta, tas jau pasakyta. Neat-
suksi, nesugrąžinsi, nepakoreguosi. Tą sekun-
dę, kai pasakoma „trys, du, vienas - tiesioginis 
eteris“, tarsi savaime ateina susikaupimas ir 
padarai viską be klydimų. Tiesa, aš apie save 
to dar negaliu pasakyti, man tai dar tik pradžia, 

tad tikriausiai bus visko, kaip ir visiems kole-
goms. Dar reikia priprasti tiek prie techninių 
dalykų, tiek apskritai prie darbo specifikos. Bet 
jaučiu, kad jau po truputį ateina tam tikras ži-
nojimas, sistema ir ramybė.

- Net ir labiausiai patyrusiems kole-
goms pasitaiko, kad susipina liežuvis. 
Kaip pati suktumėtės iš tokios situacijos?

- Jeigu žiūrovai buvo atidūs ir nuosekliai 
žiūrėjo pirmąsias mano vestas žinių laidas, 
tikriausiai pastebėjo, kad šiokių tokių sukly-
dimų tariant vieną ar kitą žodį pasitaikė. Tai 
pasitaiko visiems, ir neretai net, rodos, lygio-
je vietoje. Tam tikrus tarptautinius žodžius 
ar pavardes savo aplinkoje tariame be proble-
mų, bet tiesioginiame eteryje atsiradusi pa-
pildoma įtampa liežuvį timpteli kiek kitaip, 
nei norisi. Tokiais atvejais vietoj vienos pa-
vardės išsprūsta beveik kitokia. (Šypsosi.) 
Nežinau ar teisingai, bet guodžiu save kad tai 

normalu, kad žinių vedėjas nėra robotas, ku-
ris niekada neklysta. Būtų neįdomu, jei ve-
dėjas be jokių emocijų visas žinias bertų tar-
si žirnius į sieną. Dar neišmokau valdyti ar 
tramdyti savo reakcijos į parodytą reportažą, 
ar susijaudinimo  dėl vienų ar kitų naujienų. 

- Vesti dvi laidas yra nemenkas darbo 
krūvis. Ar lieka laisvo laiko? Kaip ilsitės? 
Ką tuomet veikiate?

- Žinote, koks yra fenomenas? Pasirodo, 
lieka. Laikas - kaip ir pinigai: kuo labiau skai-
čiuoji, tuo tuo labiau tauposi. Tiesa, kad ir lai-
ką skaičiuoji minutėmis, vis tiek jo nėra tiek, 
kad galėtum ekspromtu išvažiuoti į Amster-
damą (ten dar nesu buvusi) pasivaikštinėti. 
Laisvas laikas yra aiškiai apibrėžtas, bet jo 
užtenka paskaitinėti knygai ar prižiūrėti jau 
susodintas tulpes. Mano laisvalaikis nėra kaž-
kuo labai išskirtinis, tai tiesiog mielos kasdie-
nės smulkmenos, kurios ir yra mano poilsis. 

TELEVIZIJAeterio žmonės

A.KudAbienė: žinių vedėjas nėra robotas 
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 20.25  Muzikinis 
  gimtadienis

 12.45  I.Starošaitės ir 
Ž.Žvagulio koncertas

 12.25  Karinės paslaptys 11.35  „Pinup Girls“  15.30  „Aistra ir valdžia“

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.35 Itališki Džeimio Oliverio 
atradimai. 9.40 Teletabiai. 10.10 Senoji animacija. 
11.10 „Padėkos diena su artimaisiais“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Tobula kopija“. 15.00, 1.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Itališki Džeimio 
Oliverio atradimai. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Piršlybos“. 23.10 „Tai - mano gyvenimas“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00, 
21.00 Diagnozė. Valdžia. 11.55 Beatos virtuvė. 
12.40 Nuo... Iki. 13.30 Pagalbos skambutis. 
14.20, 16.15 24 valandos. 15.15 „Beprotiškas 
darbas - būti diktatoriumi“. 17.00, 22.30 Info 
diena. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.35 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.00, 13.50, 17.00 Naujienos. 12.20 
Tegul kalba. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuospren-
dis. 17.50 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.00 „Ge-
riausias šefas“. 24.00 „Respublikos pasididžiavi-
mas. Ilja Reznikas“. 1.35 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujie-
nos. 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Mas-
kva. 11.55, 15.00 „Tyrėjo Nikitino byla“. 18.15 
Tiesioginis eteris. 21.00 Humoro laida. 22.55 
F.Kirkorovo koncertas. 1.25 „Negaliu pasakyti“. 

 Ren
7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.15 Tinkama 
priemonė. 9.05 Šeimos dramos. 11.00 „Skrai-
dančių lėkščių mįslės“. 11.55 Pati naudingiausia 
programa. 12.45 Žiūrėti visiems! 13.45 Čapman 
paslaptys. 14.40 Fantastika po grifu „Slaptai“. 
15.40 Tinkama priemonė. 16.30 Šeimos dramos. 
18.25 „Armagedonas“. 19.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 21.25 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 4“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 „44 
skyrius“. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 14“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.35 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai 2“. 21.25 
„Paskutinė medžioklė“. 23.10 Dauguma. 

 TV PolonIa
6.40 „Giminės saga“. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Buvo, nepra-
ėjo - istorijos tyrinėtojų kronika. 8.30 Anima-
cinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pa-
galbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Dingusi“. 16.20 Mažosios Lenkijos filmoteka. 
16.55 Kalbama apie pinigus. 17.50 A la show. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Kabaretų TOP, 
arba kabaretų dainos. 20.25 Drakono Polo 
nuotykiai. 20.45, 2.15 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.25 Myliu tave, Lenkija. 2.00 Miško 
bičiuliai. 

 TV1000
6.10 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. 8.15 „V - 
tai Vendeta“. 10.35 „Planketas ir Makleinas“. 
12.25 „Flinstounai“. 14.10 „Mano žmona - ra-
gana“. 16.05 „Drugio efektas“. 18.05 „Šeimos 
albumas: rugpjūtis“. 20.10 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“. 23.10 „Moters kvapas“. 
2.00 „Selestė ir Džesis amžinai“. 3.50 „V - tai 
Vendeta“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 14.30 Didžio-
sios statybos. 21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 
22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 4.30 Ne-
paaiškinami reiškiniai. 24.00, 5.20 Manai, kad 
išgyventum? 1.00 Aš išgyvenau. 1.55 Siaubo 
akimirkos. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 22.00, 3.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Pilies 
paslaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 
Vyrų irštvos. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
9.55 TV serialas 

„Detektyvė Fišer“ 
(N-7).

11.05 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

11.30 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Boltas“ (N-7).
21.20 Nuotykių f. „Žmogus 

su geležine kauke“ 
(N-7).

0.05 Fantastikos f. „Kita 
žemė“ (N-7).

1.50 Komedija 
„Gimtadienis“ (N-14).

3.25 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir 

draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Su cinkeliu (N-7).
11.35 Nauja legenda. 

Atlikėjai: 
R.Dambrauskas ir 
„Pinup Girls“.

13.05 Pričiupom! (N-7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas 

„Juodieji  
meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Sparnelis ar  
šlaunelė?“ (N-7).

23.05 Veiksmo f. „Kobra“ 
(N-14).

0.40 Veiksmo f. „Požemių 
ugnis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija 2“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Čikagos policija 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.20 „Brolių Grimų 

pasakos“. 16 s. 
„Mėlyna švieselė“.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Klausimėlis.lt.
23.10 Veiksmo trileris 

„Kruvini pinigai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
4.00 LRT radijo žinios.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (1) (N-7).

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

8.15 Išgyvenk, jei gali.
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

akademija“ (N-7).
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.30 Pasaulio profesiona-

lų imtynės (1).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Vienišas vilkas 
Makveidas“ (N-14).

23.30 TV serialas „Sausas 
įstatymas“ (N-14).

1.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.25 Veiksmo trileris 
„Ateinu su lietumi“ 
(N-14).

4.15 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

5.50 Kalbame ir rodome 
(N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Siurprizas Mamai.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Sukčius“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

13.30 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Siurprizas Mamai.
16.30 Ginčas (N-7).
17.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 Siurprizas Mamai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 Muzikinis 

gimtadienis.
22.55 Siurprizas Mamai.
23.00, 4.20 Siaubo f. 

„Anatomija“ (S).
1.20 Kriminalinis f. 

„Griausmaširdis“ 
(N-14).

3.20, 6.00 „Jaunikliai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 „Tai, kas tikra“. 

I.Starošaitės ir 
Ž.Žvagulio gyvo garso 
koncertas. 2013 m.

14.15 Kelias į namus.
14.45 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpurinis 
vakaras 2015“. 

16.00 Tarptautinė dailės 
paro da „Levas Bakstas. 
Epocha ir kūryba“.

16.50 „Levas Bakstas. 
Linijos meistras“.

17.15 Mokslo ekspresas.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Misija. Vilnija.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Dainų dainelė 2016“. 
21.00 Karinės paslaptys.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 „Bornas. Palikimas“.
0.15 Muzikos savaitė.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Koncertuojanti Europa.
2.00 Laba diena, Lietuva.
4.00 „Nuodėminga meilė“.

 15.35  „Prokurorų 
  patikrinimas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
10.55 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Midsomerio 

žmogžudystės X. 
Raudonasis progailis“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Nebylus liudijimas. 

Pirma auka“ (N-7).
21.00 „Prieblanda. 

Keredigionas“ 
(N-14).

22.45 Snobo kinas. „Laiko 
mašina“ (N-7).

0.30 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.15 „Karadajus“ (N-7).
2.10 „Nikita“ (N-7).
2.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
5.25 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai  
(N-7).

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

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

(N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 

TV3 sportas.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Lobiai O.K.“ 

(N-14).
1.10 „Naša Raša“ (N-14).
2.05 „Tironas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 Kas paleido 
šunis?

11.30 „Smulkūs 
sukčiai“.

13.15 „Virtuvės 
karaliai“.

13.45 „Vienos 
šeimos  
istorija“ (N-7).

14.45 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

15.55 „Sekundės 
iki katastrofos“.

16.55 „Audros 
karys“ (N-7).

18.30 Reidas.
19.00 „Šimtas 

pasaulio  
stebuklų“.

20.00, 22.45 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Meilė ir 
šokiai“.

23.15 „Rubinas rūke“ 
(N-7).

„ŽMOGUS SU GELEŽINE KAUKE“
Nuotykių filmas. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 1998.
Režisierius: Randall Wallace.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Jeremy Irons, John Malkovich.

Trys muškietininkai Atas, Aramis ir 
Portas sugrįžta į mūšio lauką. Jie 
buvo trumpam išsiskyrę, o dabar vėl 
susiburia, kad pamokytų arogantiš-
ką Prancūzijos karalių Liudviką XIV. 

„KOBRA“
Veiksmo filmas. JAV. 1986.
Režisierius: George P.Cosmatos.
Vaidina: Reni Santoni, Sylvester 
Stallone, Brigitte Nielsen.

Marionis Kobretis - vienas geriausių 
policijos departamento darbuotojų. 
Tačiau jis dirba pagal savo taisykles: 
niekada nieko neklausia ir visada 
šauna pirmas. Paskutinis jam tekęs 
uždavinys - žudikas maniakas, dėl ku-
rio veiksmų išsigandęs visas miestas.

balandžio 29 d.

 19.00  „Šimtas pasaulio 
  stebuklų“

 9.00  Ugniagesiai 
  gelbėtojai 

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

 ANIMAL PLANEt
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50 Pavojingiausios JAV gyvatės. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30 Gyvūnų inspektoriai 
Pietų Afrikoje. 17.25, 22.00, 23.50, 1.40, 5.49 
Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Šamvaris. Teisė 
gyventi laisvam. 0.45 Žmogus-auka. 

 SPORt1
8.00 Čempionai LT.Grappling. Klaipėda 2016. 
8.30, 20.30 „Road to glory“. Su Dj Samanta. 
Kovinio sporto žurnalas. 9.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 27 laida. 9.30, 2.00 
KOK World series. Bušido kovos. Ryga. 12.00 
NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Šeštadienio nak-
ties konkursai. 14.30 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Munich. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 18.30 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 19.00 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatas 
2016 m. Brazilija. Rio. 2 etapas. 20.00 Čempionai 
LT.Grappling. Klaipėda 2016. 4 d. Premjera. 
21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
28 laida. Premjera. 21.30 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. Šiandien. 1.00 „M1 
Iššūkis“. Brazilija - Pietų Korėja. Kovinis sportas. 

 VIASAt SPORt BALtIc
7.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leices-
ter“ - „Swansea“. 8.55 „Formulė-1“. Kinijos 
GP lenktynių apžvalga. 9.55 „Formulė-1“. Ru-
sijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
11.35 Futbolas. UEFA Europos lygos pusfinalis. 
13.25 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
13.55 „Formulė-1“. Rusijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 15.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos pusfinalis. 21.05 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 22.05 „Formulė-1“. 
Rusijos GP treniruotė 1. 23.50 „Formulė-1“. 
Rusijos GP treniruotė 2. 1.35 Dviračiai. BMX 
pasaulio taurės etapas. 3.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 5.05 Krepšinis. Eu-
rolygos atkrintamosios varžybos. 

 EUROSPORt
6.00, 7.00 Pasaulio futbolo apžvalga. 6.05, 4.00 
Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 6.35 FIFA 
futbolas. 7.05, 11.00, 16.30, 21.00 Angliškasis 
biliardas. Pasaulio čempionatas. Didžioji Bri-
tanija 9.30, 15.00, 24.00, 2.30 Dviračių sportas. 
Jorkšyro turas. 10.30, 4.30 FIFA futbolas. 20.55, 
23.55 Sporto naujienos. 1.30 Motosportas. E 
formulė. Prancūzija. 2.00 Motosportas. FIA. 
5.00 Sporto linksmybės. 

„LOBIAI O.K.“
Veiksmo komedija. Rusija. 2012.
Režisierius: Dmitrij Korobkin.
Vaidina: Jurij Kucenko, Elvina Ibragimova, Marija Koževnikova.

Ivanui Rūsčiajam apsiautus Kazanę, chano žmona Siujumbikė įsako paslėp-
ti nesuskaičiuojamus lobius Kabano ežere. Ir jau 500 metų lobio likimas 
neaiškus. Mūsų laikais lobio paslaptį sužino žavusis Kirilas. Jis veržiasi ieškoti 
paslėptųjų turtų. Kelyje link jų Kirilas sutinka Gulią. Bendri žygiai ir nuolat 
persekiojanti grėsmė priverčia jaunuolius pažvelgti vienam į kitą kitaip.

„VIENIŠAS VILKAS 
MAKVEIDAS“
Veiksmo trileris. JAV. 1983.
Režisierius: Steve Carver.
Vaidina: Chuck Norris, David 
Carradine, Barbara Carrera.

Buvęs policininkas, o dabar Tek-
saso reindžeris Makveidas ne be 
reikalo vadinamas Vienišu Vilku. Jis 
visuomet veikia vienas ir nepažįsta 
pralaimėjimų kartėlio. 

tV3
21.20

BtV
21.30

LNK
23.05

tV6
23.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 Animacinis f. „Piteris 

Penas“.
12.35 Komedija šeimai 

„Nevykėlio dienoraš-
tis. Šuniškos dienos“.

14.20 Komiška drama 
„Gera kompanija“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Loterija 

„Eurojackpot“.
19.30 Nuotykių f. „Narnijos 

kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė“ 
(N-7).

21.50 Komedija „Vyras už 
pinigus“ (N-7).

23.30 Komedija „Darbo 
vakarėlis“ (N-14).

1.20 Fantastikos f. „Kita 
žemė“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Ančiukai Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 2“.
10.00 „Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas žiedas“.
11.10 Nuotykių f. „Antis 

Hildegarda“.
12.55 Pričiupom! (N-7).
13.55 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda.

Atlikėjai: 
V.Malinauskas 
ir „Lietuvos 
balso“ nugalėtoja 
K.Juodzevičiūtė.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Romantinė komedija 

„Kitokia Pelenės 
istorija“ (N-7).

21.15 Nuotykių komedija 
„Tėčio dienos stovykla“.

23.00 Romantinė komedija 
„Uošvio tvirtovė“.

0.55 Komedija „Sparnelis 
ar šlaunelė?“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Įstabūs laukinio 

pasaulio gyventojai“. 
13.00 „Akistatos“. 10 s. 
14.00 „Daktaro Bleiko 

paslaptys 3“ (N-7).
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 „90 dainų - 

90 legendų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija „Sumanūs 

advokatai“ (subti-
truota, N-14).

0.45 Trumposios žinios.
0.50 „Įstabūs laukinio 

pasaulio gyventojai“. 
1.45 „Akistatos“. 10 s. 

 19.40  Stilius 11.00  „Piteris Penas“

ŠeŠtadienis

„UOŠVIO TVIRTOVĖ“ 
Romantinė komedija. JAV. 2005.  
Režisierius: Kevin Rodney Sullivan.  
Vaidina: Ashton Kutcher, Bernie Mac, Zoe Saldana. 

Jokių kompromisų - toks yra pasiturinčio Persio Džounso šūkis, kai kal-
bama apie jo gražuolės dukters Terezos ateitį. Teoriškai jaunasis Saimo-
nas Grynas - puiki pora jo „mažai mergytei“. Žinoma, tik tuo atveju, jei 
Saimonas Grynas nepuoselėja vilčių vesti jo Terezos. Bet bėda ta, kad 
būtent tai jis ir ketina padaryti!

rekomenduoja

„NARNIJOS KRONIKOS. 
AUŠROS UŽKARIAUTOJO 
KELIONĖ“
nuotykių filmas. JAV. 2010.  
Režisierius: Michael Apted. 
Vaidina: Ben Barnes, Skandar 
Keynes, Georgie Henley.

Liusė ir Edmundas Pevensiai grįžta į 
Narniją su savo pussesere Eustasija. 
Joje vaikai sutinka princą Kaspijaną 
ir su juo leidžiasi į jūrą karališkuoju 
laivu, pavadintu „Aušros užkariau-
toju“. Kelionė bus kupina nelauktų 
nutikimų ir susitikimų su drakonais 
ir kitais mistiniais padarais. 

„NUOTYKIŲ IEŠKOTOJAS“  
Veiksmo filmas. JAV. 1996. 
Režisierius: Jean-Claude 
Van Damme. 
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Roger Moore, 
James Remar.

Gatvės klounas su vagiliaujančia 
berniūkščių gauja bėga nuo poli-
cijos ir atsiduria piratų laive. Piratus 
užpuola kiti piratai, o jų vadas par-
duoda vaikiną į vergiją. Šis patenka 
į salą, kurioje mokoma kovos menų. 
Po kelerių metų buvęs klounas ir pi-
ratų vadeiva atsiduria čempionate. 

„VIENOS NAKTIES NUOTYKIS“
dRama. JAV. 1997.  
Režisierius: Mike Figgis.  
Vaidina: Kyle MacLachlan, 
Nastassja Kinski, Wesley Snipes.

Maksas atvyksta į Niujorką aplankyti 
AIDS sergančio draugo Čarlio ir, pa-
vėlavęs į lėktuvą, netikėtai sutinka 
nepažįstamą merginą Karen. Kartu 
praleista naktis pakeičia ne tik jų gyve-
nimą. Lygiai po metų Maksas sugrįžta 
į Niujorką atsisveikinti su mirštančiu 
draugu ir ligoninėje vėl sutinka Karen.

TV3
19.30

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 „Moterų laimė“ 
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Mano 
mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Re-
zidentai“ (N-7). 12.00 Padėkime augti. 12.30 
Namų dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ 
(N-7). 16.00 „Širdžių muzika“ (N-7). 17.50 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 „Moterų širdys“ (N-14). 
23.00 „Širdžių muzika“ (N-7). 0.55 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00, 
22.30 Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 18.30 Pagalbos skambutis (N-7). 
19.30 Japonijos Tsunamis 2011. 20.30 Valanda 
su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 va-
landos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.50 Valanda su 
Rūta. 5.30 Sveikatos ABC televitrina. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Grok, mylimas akordeone! 7.30 Vaikų klubas. 
Animacija. 7.45 „Juokingi kamuoliukai. Nauji 
nuotykiai“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.00 
„Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 18.00 
Naujienos. 11.30 Sąmokslo teorija. 12.25 „Je-
ralašas“. 13.05 „Margarita Nazarova. Moteris 
narve“. 14.15 „Dryžuotas reisas“. 16.05 „Kristaus 
kelias“. 18.20, 20.30 Pasverti ir laimingi 4. 20.00 
Laikas. 21.30 Šiandien vakare. 23.30 Šv.Velykos. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.05, 8.10 Sode ir darže. 7.40, 11.10, 14.20 Žinios. 
Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 9.10 
Eismo taisyklės. 10.05 Elina Bystrickaja. 11.25 „Se-
kmadienio tėtis“. 13.10, 14.30 „Atvykęs šaunuolis“. 
15.35 „Meilės įspaudas“. 19.00, 20.25 „Meilės ir 
vilties prieplauka“. 23.30 Velykos. 2.30 Kinotauras. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.20 
Kviestinė vakarienė. 12.20 „Pasikėsinimas“. 
18.30 „Izmailovo parkas“. 20.20 Michailo Zador-
novo koncertas. 22.15 „Jumorina“. Juoko festiva-
lis. 23.50 Retromanija. Speciali laida. Koncertas. 

TV6
22.30

LNK
23.00

TV1
22.45

 13.55  „Gyvenimo 
  šukės“ 
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6.35 Savaitės kriminalai.
7.10 „Policijos akademija“.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
2015 m.

12.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.00 FAILAI X „Pasaulį 
pakeitusios civiliza-
cijos. Kaip romėnai 
pakeitė pasaulį“.

14.00 Mistinės istorijos.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios bylos“.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 „44-as skyrius“.
19.00 Pričiupom! (N-7).
19.30 Lietuvos 

Supermiestas. 
22.00 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. Mano 
kerštas“ (N-14).

23.40 Veiksmo f. „10 balų 
žemės drebėjimas“.

1.15 „Sausas įstatymas“.
3.10 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

4.05 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
2015 m.

4.55 Lietuvos 
Supermiestas.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 Siurprizas Mamai.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
10.00 Vaivos pranašystės.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
12.55 Siurprizas Mamai.
13.00 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28 Ar 

žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 Siurprizas Mamai.
18.35 „Sparnuočių gyve-

nimas. Partnerių 
paieška“.

19.45 Siurprizas Mamai.
19.50 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).
21.28 Ar žinai, kad...?
21.30, 3.20 Kriminalinis f. 

„Apiplėšti mafiją“ 
(N-14).

23.55 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

1.50 „Detektyvas Linlis“.
5.05 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
5.55 „Miestai ir žmonės“.
6.00 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Muzikos savaitė.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Kuba. Laisvės sala“.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Mūsų dienos - kaip 

šventė. 
12.45 Kultūra. Dailininkas 

Mikalojus Vilutis.
13.00 „Naisių vasara“.
14.00 Muzikos talentų lyga 

2016. 
15.30 V.Jakubėnas. Baletas 

„Vaivos juosta“. 
16.50 „Ežerų dugne“.
17.45 Žinios. 
18.00 S.Aleksijevič. 

„Černobylio malda“. 
19.50 ARTS21.
20.25 Svetlanos Aleksijevič 

kūrybos vakaras. 
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.50 „Mano tėvas“ (N-7).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Linas Adomaitis. 15 

metų scenoje. 2012 m.

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

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

gydytojo patarima.
10.25 „Gyvenimas su 

liūtais“.
10.55 „Miesto zoologijos 

sodas“.
11.25 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
12.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.00 Kas namie 

šeimininkas?
15.05 „Superauklė“ (N-7).
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 „Šviesos žemė“ (N-7).
21.00 „Dolmenas“ (N-7).
22.45 „Vienos nakties nuo-

tykis“ (N-14).
0.30 Magai.
1.25 Nekenčiu žvaigždės.
2.05 „Laiko mašina“ (N-7).
3.40 „Gyvenimas su 

liūtais“.
4.05 „Miesto zoologijos 

sodas“.
4.30 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 Visureigiais per 

Aliaską (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Aukščiausia pavara. 

Tobula kelionė 
(N-7).

16.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai (N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 „Bibliotekininkas 
3. Judo taurės pra-
keiksmas“ (N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 

TV3 sportas.
22.30 „Nuotykių 

ieškotojas“ (N-7).
0.25 „Debesų žemėlapis“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Sekundės 
iki katastrofos“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

13.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

13.30 „Virtuvė“ (N-7).
14.00 Pamiršti 

vardai.  
Stanislovas 
Bonifacas  
Jundzilas.

14.30 „Virtuvės 
karaliai“.

15.00 „Paskutinis 
šansas įsimylėti“.

16.40 „Pasimatysime 
rugsėjį“ (N-7).

18.25 „Mano 
mama dinozaurė“.

20.00, 23.20 Klaipėdos 
savaitė.

20.30 „Vienos 
šeimos istorija“ 
(N-7).

21.30 „Anapus“ (N-7).
23.50 Reidas.
0.20 „Beorė 

erdvė“ (N-7).

 0.45  Linas Adomaitis. 
  15 metų scenoje

 11.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 9.30  Apie žūklę  16.40  „Pasimatysime 
rugsėjį“

 15.05  „Superauklė“

TV PROGRAMAbalandžio 30 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00, 23.25 Šiandien. 8.20 Ir vėl 
sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Ku-
linarinė dvikova su D.Nazarovu. 10.20 Pagrin-
dinis kelias. 10.55 „Gyvas ir negyvas maistas“. 
S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 11.50 Buto 
klausimas. 12.55 „Vysockaja Life“. 13.45 „Malo-
nės ugnies nužengimas“. Tiesioginė transliacija 
iš Jeruzalės. 15.00 „Rusiškas Afonas“. Sergejaus 
Chološevskio filmas. 16.20 „Veidrodis herojui“. 
17.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 19.00 „Cen-
trinė televizija“ su V.Takmenevu. 20.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 
Saltykovo-Ščedrino šou. 22.55 „Skambutis“. 
23.30 Šventinės pamaldos. Tiesioginė transliaci-
ja. 1.00 „Klebonas“. 2.55 „Medžiotojas 2“.  

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, Poloni-
ja. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 15.20 Myliu tave, Lenkija. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50 Iš kitos pusės. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
Sodyba. 22.45, 4.45 „Viskas bus gerai“. 0.30 
Toks sugrįžimas. H.Fanckoviak koncertas. 

 TV1000
8.10 „Moters kvapas“. 11.10 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“. 14.10 „V - tai Vendeta“. 
16.30 „Planketas ir Makleinas“. 18.20 „Flins-
tounai“. 20.10 „Pasitikėk draugais“. 21.45 
„Apalosa“. 23.50 „Kelias į žvaigždes“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagaminta? 
7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 
9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 Relikvijų me-
džiotojai. 10.55 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Sandėlių karai. Ka-
nada. 15.25 Aukso karštinė. 16.20 Vyrai, moterys, 
laukinės stichijos. 17.15 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
18.10 Vyras, moteris, gamta. 19.05 Edas Stafordas: 
į nežinomybę. 20.00 Nesėkmių garažas. 21.00 
Gatvių lenktynės. 22.00 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 23.00 Sandoriai, ratai ir vagystės. 23.30 
Dalaso automobilių rykliai. 24.00 Likvidatorius. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.05 Turto gelbėto-
jai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Karai dėl 
bagažo. 12.00 Viešbučių verslas. 19.00, 24.00 Išky-
la gamtoje. 21.00 Neįprastas maistas. 22.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25 Namai medžiuose. 
11.00 Šunų TV. 11.55 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 12.50, 17.25, 1.40, 5.49 Savanų ka-
ralienė. 15.35, 4.15 Gyvūnų inspektoriai Pietų 
Afrikoje. 16.30, 5.02 Šamvaris. Teisė gyventi 
laisvam. 18.20, 22.00 Kova su brakonieriais. 
19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 20.10 Ieš-
kant karališkosios kobros. 21.05, 22.55 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Hjus-
tono „Rockets“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-
04-24. 9.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamo-
sios. Indianos „Pacers“ - Toronto „Raptors“. 
2016-04-23. 11.00 ATP 250 Munich. Vyrų 
tenisas. Ketvirtfinaliai. Vakar. 14.30 Rusijos 
„Premier league“. „Ural“ - CSKA. 16.30 ATP 
250 Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 18.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 19.00 
Rusijos „Premier league“ 25 turo apžvalga. 
19.30 Rusijos „Premier league“. „Lokomotiv“ - 
„Spartak“ (pertraukos metu Spidvėjus). 21.30 
Tiesioginė transliacija. Motosportas. Spidvė-
jus. Slovėnija. 1 etapas. 22.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. 0.30 NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. Šeštadienio nakties konkursai.

 ViasaT sPorT BalTic
8.15 Motosportas. Ispanijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 9.35 Motosportas. Ispanijos MotoGP lenk-
tynės. 10.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.55 
„Formulė-1“. Rusijos GP treniruotė 3. Tiesioginė 
transliacija. 13.05 Boksas. Ivanas Redkachas - 
Luisas Cruzas. 14.05 Boksas. Immunuwelis Ale-
emas - Jonathanas Cepeda. 14.50 „Formulė-1“. 
Rusijos GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
16.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
16.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Norwich“. 21.30 Spid-
vėjus. Pasaulio čempionatas. 23.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - „Liverpool“. 
0.50 Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
6.00, 24.00, 4.00 Dviračių sportas. Jorkšyro 
turas. 7.00, 12.00, 16.30, 20.15, 21.00 Angliš-
kasis biliardas. Pasaulio čempionatas. Didžioji 
Britanija. 9.30, 3.15 Futbolas. Vive la Fran-
ce. 10.00 FIFA futbolas. 10.30, 3.45 Sporto 
linksmybės. 11.00 Jojimas. FEI Nacijų taurė. 
Belgija. 15.00 Jojimas. Kinija. 19.30, 2.30, 5.00 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. Italija. 
20.55, 23.55 Sporto naujienos. 

 19.00  „Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas“
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 21.00  „Kortų namelis“  18.00  Koncertuoja
    Lauros studija

 11.00   Dainų dainelė 
   2016

 

 10.00   „Na, palauk!“ 21.25  „Kita moteris“

 TV8
7.00 „Moterų laimė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 10.00 „Nuovada“. 11.00 
„Apie mus ir Kazlauskus“. 12.00 Mamyčių klubas. 
12.30 Namų dekoravimas. 13.00 „Jaunieji gydyto-
jai“. 15.00 „Dauntono abatija“. 16.00 „Gyvenimo pa-
vasaris“. 17.50 „Detektyvė Fišer“. 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Muzika, suradusi mus“. 23.00 „Moterų širdys“. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 19.30, 
0.30 Diagnozė. Valdžia. 7.50, 1.55 KK2. 10.05, 
4.10 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.30 
Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos. 16.30 Yra, kaip 
yra. 20.30 A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar 
pasaulyje. 22.30 Japonijos Tsunamis 2011.

 PBK
6.40, 10.00, 11.00 Naujienos. 6.50 Armijos par-
duotuvė. 7.30 „Pin-kodas“. 7.50 Jeruzalė. 8.25 
„Dryžuotas reisas“. 10.10 Gegužės 1-osios de-
monstracija Raudonojoje aikštėje. 11.25 Kinijos 
atradimas. 11.55 „Be apsaugos“. 14.00 „Atpildas“. 
17.55 „Tarnybinis romanas“. 21.00 Laikas. 21.20 
„Jeigu myli - atleisk“. 23.15 Šiandien vakare.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.05 Velykos. Prisikėlimo stebuklas. 4.55 „Di-
džioji šeima“. 6.50 „Kartą po dvidešimties metų“. 
8.25 „Įsimylėjęs savo noru“. 10.10 Pavasarinis 
koncertas. 12.05, 14.15 „Kaimo stuobrys“. 14.00, 
20.00 Naujienos. 16.20, 21.00 „Užtemimas“. 1.05 
„Vestuvių nebus“. 2.45 „Įsimylėjęs savo noru“. 

 Ren
7.15 Retromanija. 1987 metai. 8.25 „V ir M“. 
9.25 Rusiškas vairavimas. 10.05 Žiūrėti vi-
siems! 11.05 „Jumorina“. Juoko festivalis. 12.50 
„Izmailovo parkas“. 14.30 „Geidžiama“. 0.40 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.35 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Centrinė te-
levizija. 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pa-
vara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.05 Sodininkų 
atsakas. 13.10 Važiuosime, pavalgysime! 14.05 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 „Veidrodis hero-
jui“. 17.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 19.25 
„Raudonos Velykos“ A.Pivovarovo ir O.Belovos 
filmas. 20.25 „Teisingas mentas 9“. 0.20 Visos 
žvaigždės gegužės vakarą. 1.55 „Klebonas 2“. 
3.50 „Mirti jaunam“. Iš ciklo „Mūsų kosmosas“. 

 TV PolonIa
6.35 Iš kitos pusės. 7.25 Vienas žodis. 8.30 41-
asis studentiškos dainos festivalis. V.Vysockio 
dainos. 9.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
9.30 Lenkija 1050. 10.00 „Drakono Polo nuoty-
kiai“. 10.20 Peterburskio muzikos šou. 10.50 Grū-
das. 11.20 Persirengėliai. 12.30 Laisvas ekranas. 
12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Regina 
Coeli. 13.45 Skaitymo laida. 13.55 Laukiame Pa-
saulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 
15.35 Toks sugrįžimas. H.Franckoviak koncertas. 
16.25 Palenkės lietuvių pėdsakais. 16.55 Šeimy-
nėlė.pl. 17.55, 0.55 Valstybės interesai. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 
4.35 Akis į akį. 20.25, 2.25 Drakono Polo nuoty-
kiai. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 
22.40 „Ilgas savaitgalis“. 24.00, 5.10 Sportas. 

 TV1000
6.45 „Flinstounai“. 8.30 „Apalosa“. 10.35 „Pa-
sitikėk draugais“. 12.10 „Brangioji pakeleivė“. 
14.00 „Moters kvapas“. 16.40 „Žodžių magija: 
JK Rowling istorija“. 18.10 „Neįtikėtina jaunojo 
išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 20.10 „Dviejų 
šimtmečių žmogus“. 22.30 „Sutrikusi mafija“. 
0.10 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. 
2.10 „Apalosa“. 4.20 „Kelias į žvaigždes“.

 DIscoVeRy
6.10 Nesėkmių garažas. 7.00 Kaip tai veikia? 
7.25 Stori ir įsiutę. Griausmas. 8.15 Greiti ir 
triukšmingi. 9.10 Automobilių perpardavinė-
tojai. 10.05, 17.15 Automobilių kolekcininkai. 
10.55 Retro automobiliai. 11.50 Turto gelbėtojai. 
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 
Nekilnojamojo turto karai. 14.30 Likvidatorius. 
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Retro 
automobiliai. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 
19.05 Sunkiausios profesijos pasaulyje. 20.00 
Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 21.00, 2.50 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00, 3.40 Bear 
Grilsas. Misija - išgyventi. 23.00, 4.30 Nukryžia-
vimo paslaptys. 24.00 Išlikimo tyrimas. 1.00 Pa-
skutiniai Aliaskoje. 1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 

 TRaVel
6.00, 21.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 9.05, 17.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 
Pamiršta ir palaidota. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos 
Aliaskoje. 14.00, 24.00 Vyrų irštvos. 15.00 Gyve-
nimas ant ežero. 16.00 Katastrofa. 19.00 Viešbučių 
verslas. 20.00, 1.00 Nežinoma ekspedicija. 22.00 
Pilies paslaptys. 2.00 Neįprastas maistas. 3.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 4.00 Mažai išmin-
džiotais takais. 5.00 Neįprastos žemės. 

7.25 Teleparduotuvė.
7.40 Animacinis f. 

„Magiška  
vidurinė 
 mokykla.  
Kelionė į  
stebuklų šalį“.

9.25 Romantinė 
komedija 
„Prancūziškas  
bučinys“ 
 (N-7).

11.50 Komedija 
„Mano mamos  
meilužis“  
(N-7).

13.45 Romantinė 
drama  
„Ana ir karalius“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis  
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Komedija 
„Keistas  
penktadienis“  
(N-7).

21.25 Romantinė 
komedija  
„Kita moteris“ 
(N-14).

23.45 Romantinė drama 
„Vakaras“  
(N-7).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.35 „Tomo ir 
Džerio šou“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Pingviniuko 
Lolo nuotykiai 3“.

10.00 „Na, palauk!“
10.20 Veiksmo komedija 

„Aplink pasaulį  
per 80 dienų“ (N-7).

12.35 Pričiupom! (N-7).
13.05 Nuotykių f. 

„Žydroji pakrantė. 
Pabudimas“ (N-7).

14.50 Romantinė komedija 
„Sklinda gandai“ 
(N-7).

16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Laiko kilpa“ (N-14).
23.40 Siaubo f. 

„Bendrabutis“ (S).
1.10 Veiksmo f. „Kobra“ 

(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Pasakininkas“.
9.30 „Zoro kronikos“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 Dainų dainelė 2016.
12.40 „Salų gamtos 

slėpiniai 2“.
13.35 „Paslaptingoji 

Afrika“. 2 d.
14.30 „A.Kristi. Mįslingos 

žmogžudystės“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.15 Koncertas „Puokštė 

mamai“.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Vakaras Mamai. 

Koncertas LRT 
Didžiojoje studijoje.

22.40 Trumposios žinios.
22.45 Nuotykių f. „Gintaro 

kambario beieškant“.

7.00 Statyk!
7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
2015 m.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 BBC dokumentika. 

„Kačių paslaptys“.
12.00 BBC dokumentika. 

„Rykliai“ (1).
13.00 Sveikinimų 

koncertas.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 „44-as skyrius“ 

(N-7).
19.00 Veiksmo komedija 

„Rezerviniai farai“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

22.55 Romantinė drama 
„Nerimo dienos“ 
(N-14).

0.55 Veiksmo trileris 
„Vienišas vilkas 
Makveidas“ (N-14).

2.40 Veiksmo f. „10 balų 
žemės drebėjimas“ 
(N-7).

4.05 Veiksmo komedija 
„Rezerviniai farai“ 
(N-7).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Neprilygstamieji 

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

nimas. Plėšrūnai ir 
maitlesiai“.

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).
13.20 „Jaunikliai“ (N-7).
13.55 Siurprizas Mamai.
14.00 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 24/7.
18.30 Siurprizas Mamai.
18.35 „Sparnuočių gyve-

nimas. Rūpinimasis 
kiaušiniais“.

19.45 Siurprizas Mamai.
19.50 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).
21.28 Ar žinai, kad...?
21.30 „Gaujos“ (N-7).
23.50 „Merfio dėsnis“ 

(N-14).
2.00, 4.50 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
6.55 Kelias į namus.
7.25 Koncertas.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21.
10.00 „Kelionė per pasaulį“.
10.30 „Kuba. Laisvės sala“.
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Legendos.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.00 ORA ET LABORA. 

Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

13.30 Šventadienio mintys.
14.00 Muzikos talentų lyga 

2016. Laureatų 
vakaras. 2 d.

15.20 Dainuoja Elena 
Čiudakova.

15.30 Kelias į UEFA EURO 
2016.

16.00 „Pavojingi jausmai“.
16.55 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios.
18.00 „Tuk tuk širdele“. 

Koncertuoja Lauros 
studija. 2013 m.

19.35 Mokslo sriuba.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.

 17.30  24/7
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gegužės 1 d.

 21.00  „Hercogienė“ 1.10  Visureigiais 
  per Aliaską

 15.05  „Superauklė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunų TV. 8.15, 18.20, 22.00, 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 9.10, 19.15 Kova su bra-
konieriais. 10.05, 11.55, 20.10, 22.55 Pavojin-
giausios JAV gyvatės. 12.50, 1.40 Mutantų pla-
neta. 13.45, 2.35 Neištirta Indokinija. 14.40, 3.25 
Laukiniai Havajai. 15.35, 4.15 Laukinėje Iberijoje. 
16.30, 5.02 Rykliai saloje. 17.25, 5.49 Banginių 
karai. 21.05 Ieškant karališkosios kobros. 

 SPort1
6.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Portuga-
lija. Montalegre. 1 etapas. 8.00 Rusijos „Premier 
league“. „Ural“ - CSKA. Vakar. 10.00 Čempionai 
LT.Grappling. Klaipėda 2016. 4 d. 10.30 ATP 250 
Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. Vakar. 12.15, 
20.50 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 
14.30 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Finalas. 16.30 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „SC 
Cambuur“ (nuo 2 kėl.). 17.30 „Road to glory“. Su 
Dj Samanta. Kovinio sporto žurnalas. 18.00 Šiuo-
laikinės penkiakovės pasaulio čempionatas 2016 
m. Brazilija. Rio. 2 etapas. 19.00 Tiesioginė trans-
liacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao 
Basket“ - „FC Barcelona“. 22.30 Tiesioginė trans-
liacija. NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 1.00 
Rusijos „Premier league“. „Lokomotiv“ - „Spartak“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Swan-
sea“ - „Liverpool“. 8.25 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Arsenal“ - „Norwich“. 10.15 Spidvė-
jus. Pasaulio čempionatas. 13.20 „Formulė-1“. 
Rusijos GP kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. 
Rusijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
17.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Manchester City“. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Leicester“. 21.50 
„Formulė-1“. Rusijos GP lenktynės. 0.15 Mo-
tosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 5.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Southamp-
ton“ - „Manchester City“. 

 euroSPort
6.15 Motosportas. FIA čempionatas. 6.45, 
11.00, 15.00, 24.00 Dviračių sportas. Jorkšyro 
turas. 7.30, 16.00, 20.00, 2.30 Angliškasis bi-
liardas. Pasaulio čempionatas. Didžioji Britani-
ja. 9.30 Sporto linksmybės. 10.15, 12.15, 13.30, 
19.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Ita-
lija. 13.00 Motosportas. E formulė. Prancūzija. 
19.55, 23.55 Sporto naujienos. 

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

su liūtais“.
10.55 „Miesto zoologijos 

sodas“.
11.25 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
12.00 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Kas namie 

šeimininkas?
15.05 „Superauklė“ 

(N-7).
16.00 „Būrėja“.
17.45 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
18.50 Nemarus kinas. 

„Juodoji tulpė“ 
(N-7).

21.00 „Tiltas“ (N-14).
23.00 „Keliaujančių kelnių 

seserija 2“ (N-7).
1.00 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
1.50 Nekenčiu žvaigždės 

(N-7).
2.30 „Vienos nakties 

nuotykis“ (N-14).
4.05 „Gyvenimas 

su liūtais“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Aukščiausia pavara. 

Tobula kelionė (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Visureigiais per 

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

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 „Lietuvos krepšinio

lygos rungtynės. 
Šiaulių „Šiauliai“- 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Rusijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios.
22.40 Pasiutę šunys 

(N-14).
0.15 Jokių kliūčių! (N-7).
1.10 Visureigiais per 

Aliaską (N-7).
2.00 „Tironas“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 Pamiršti vardai. 
Andrius  
Sniadeckis.

11.30 „Šimtas 
pasaulio 
stebuklų“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos 

savaitė.
13.30 Kas paleido 

šunis?
14.00 „Vienos 

šeimos  
istorija“ 
 (N-7).

15.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

16.55 „Kai kas dar“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Sekundės 
iki katastrofos“.

21.00 „Hercogienė“ 
(N-7).

22.55 Klaipėdos 
savaitė.

23.25 „Pabėgti nuo 
praeities“  
(N-7).

„KeiStAS PenKtADieniS“
Komedija. JAV. 2003. 
Režisierius: Mark Waters. 
Vaidina: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon.

Intensyviai dirbanti daktarė Tesa ir jos pramuštgalvė dukra Ana smar-
kiai nesutaria. Jos ginčijasi absoliučiai dėl visko. Ketvirtadienio vakarą 
pyktis tampa nebesuvaldomas. Tačiau netrukus viskas pasikeis išaušus 
lemtingajam penktadieniui. Ne itin gerai sutariančios mama ir dukra 
pasijaučia esančios ne savo „kailyje“ tiesioginio to žodžio prasme.

tV3
19.30

„SKlinDA GAnDAi“
Romantinė Komedija. JAV, 
Australija. 2005.  
Režisierius: Rob Reiner.  
Vaidina: Jennifer Aniston, 
Kevin Costner, Shirley MacLaine.

Jauna ir maištinga, tačiau tuoj 
ištekėti ketinanti Sara Hatinger 
jaučiasi tikra balta varna savo šei-
moje. Bet staiga paaiškėja, kad ne 
ji viena yra maištininkė...

„nerimo DienoS“
Romantinė dRama. Didžioji 
Britanija, JAV. 2008.  
Režisierius: Sam Mendes.  
Vaidina: Kate Winslet, Leonardo 
DiCaprio, Kathy Bates. 

Frenkas dirba neblogai apmokamą, 
tačiau be galo nuobodų darbą biu-
re, Eipril su dviem vaikais sėdi na-
muose ir kankinasi dėl to atsisakiusi 
savo galbūt perspektyvios aktorės 
karjeros. Rutina slegia sutuoktinius...

„muZiKA, SurADuSi muS“
dRama. JAV. 2007. 
Režisierė: Kirsten Sheridan. 
Vaidina: Freddie Highmore, Keri
Russell, Jonathan Rhys Meyers.

Vienuolikmetis Evanas pabėga iš 
vaikų namų ir atvyksta į nepažįsta-
mą Niujorką. Itin muzikalų berniu-
ką gatvėje pastebi ir priglaudžia 
kaubojiškai pasipuošęs keistuolis, 
pravarde Burtininkas...

lnK
14.50

tV8
21.00

BtV
22.55

rekomenduoja



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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 „Privati praktika“ (1).
10.55 Nuotykių f. „Narnijos 

kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė“.

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).
23.30 TV serialas „Kastlas“.
0.30 TV serialas 

„Pagrindinis įkaltis“.
1.25 TV serialas „Privati 

praktika“ (1) (N-7).
2.15 TV serialas „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.45 Pagalbos skambutis 

(N-7).
11.45 Nuo... Iki...
12.45 Bus visko.
13.35 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Žmogžudystė 
Baltuosiuose  
rūmuose“ (N-7).

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

1.10 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija 2“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Čikagos policija 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Motinos, kovojan-

čios su džihadu“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Durys atsidaro.
0.05 Gyvenimas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.00 LRT radijo žinios.

 15.05  Laba diena, 
  Lietuva

 23.30  „Kastlas“  20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.30 TV Pagalba (N-7). 8.15 Itališki Džeimio 
Oliverio atradimai. 9.20 „Mano mažasis ponis“. 
9.50 Senoji animacija. 10.50 „Muzika, suradusi 
mus“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 
„Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Itališki Džeimio Oliverio at-
radimai. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai 
- mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Nepaprasta 
meilė“ (N-7). 22.55 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas (N-7). 7.00 Pagalbos skambutis 
(N-7). 8.00, 12.50 „Alfa“ savaitė. 8.30 Diagnozė: 
valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15 Va-
landa su Rūta. 13.20 Yra, kaip yra (N-7). 15.25 
KK2 (N-7). 16.10 24 valandos (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dvi-
račio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujienos. 
6.40 Vaikų klubas: animacija. 7.05 Šventinis 
koncertas. 9.35 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
12.20 „Laikinai nepasiekiamas“. 16.30 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 17.25 „Auksinio gramofo-
no“ premijos įteikimo ceremonija. 20.00 Laikas. 
20.25 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų k.). 
20.45 „Moteris bėdoje 2“. 22.30 Šiandien va-
kare. 0.20 „Inna Makarova. Žmogaus likimas“. 
1.10 EURONEWS. 1.05 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.45 „Vedęs viengungis“. 7.35 „Nebūtų lai-
mės...“ 11.55 „Nebūtų buvę laimės“. 14.00 
Žinios. 14.15 „Nebūtų buvę laimės“. 16.00 
„Alpinistė“. 20.00 Žinios. 20.40 „Išeiti, kad 
sugrįžtum“. 0.25 „Gražuolis ir pabaisa“. 

 Ren
 7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.20 
Kviestinė vakarienė. 8.10 Tinkama priemonė. 
9.05 Šeimos dramos. 10.55 „Armagedonas“. 
11.50 Pati naudingiausia programa. 12.55 „Jūros 
patruliai“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 Mi-
chailo Zadornovo koncertas. 23.10 Žiūrėti vi-
siems! 24.00 Michailo Zadornovo koncertas. 

„aPSUKRIoS KaMBaRInĖS“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Marc Cherry.
Vaidina: Ana Ortiz, Dania Ramirez, Judy Reyes.

Serialo herojės dirba prabangiuose Beverli Hilso namuose. Turtuolių 
tarnaitės turi būti gana diskretiškos, gudrios ir apsukrios, kad išsilaiky-
tų darbe. Jos apie savo šeimininkes, jų vyrus ir namus žino viską. Jos 
žino net slapčiausias ir purviniausias ponių paslaptis, o tai kartais gali 
būti pražūtinga. Netikėtumų, meilės dramų bei trikampių ir kartais net 
juodžiausių šeimininkų (ar pačių tarnaičių) paslapčių bus su kaupu!

TV3
22.30

„nePaPRaSTa MeIlĖ“
Drama. Vokietija. 1993.
Režisierius: Peter Deutsch.
Vaidina: Gaby Dohm, Christian 
Wolff, Friedrich von Thun.

Tomo Kamerono mirtis po sunkios, 
alinančios ligos priverčia jo dukrą ir 
įpėdinę, bibliotekininkę Izabelę pa-
likti savo namus, darbą ir imti ieškoti 
naujos vietos po saule. Nuvykusi į 
nuostabų dvarą, kur kadaise atosto-
gavo su šeima, Izabelė susižavi čia 
įkurtu sodu ir šiltnamiais. Netrukus 
mergina susidraugauja su kaimy-
nais, kurių gretose ir žavus daktaras.

„SUPeRMenaS. 
SUGRĮŽIMaS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Brandon Routh, 
Kate Bosworth, Kevin Spacey.

Keletą pastarųjų metų jis buvo 
paslaptingai dingęs. Tačiau štai jis, 
Plieninis žmogus, mylimiausias vi-
so pasaulio didvyris. Tuo metu, kai 
senas jo priešas regs pinkles, kaip 
kartą ir visiems laikams jį padaryti 
bejėgį, Supermenas skausmingai 
suvoks, kad jo mylima moteris Luis 
Lein jį paliko. 

„ŽMoGŽUDYSTĖ 
BalTUoSIUoSe RŪMUoSe“
Veiksmo Trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Dwight H.Little.
Vaidina: Wesley Snipes, 
Diane Lane, Daniel Benzali.

Po aistringos meilės nakties Baltųjų 
rūmų tualete randamas kruvinas 
blondinės kūnas. Šį paslaptingą nu-
sikaltimą imasi tirti Vašingtono de-
tektyvas Harlanas Regisas, tačiau spe-
cialiųjų tarnybų vadovas pasiunčia jį 
stebėti savo agentės Ninos. 

TV8
21.00

lnK
22.15
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BTV
21.30
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5.50 „Pasaulį pakeitusios 
civilizacijos. Kaip 
romėnai pakeitė 
pasaulį“.

6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

akademija“ (1) (N-7).
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

Džordan“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Supermenas. 
Sugrįžimas“ (N-7).

0.15 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. Mano 
kerštas“ (N-14).

1.50 „Ekspertė Džordan“.
2.40 „Kortų namelis“.
4.15 Išgyvenk, jei gali.
5.05 Farai (N-14).
5.30 Kalbame ir rodome.

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50 Rio 2016. Speciali 

laida.
19.00, 0.25 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.15 Rio 2016. Speciali 
laida.

23.25 Vaivos pranašystės.
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25, 5.45 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Pėdsakas“ (N-7).
3.35, 5.15 „Jaunikliai“ (N-7).
4.05 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Paryžiaus moky-

klos dailininkai iš 
Baltarusijos“. 8 d. 
„Levas Bakstas. 
Linijos meistras“.

7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Teatras.
13.30 . „Ežerų dugne“.
14.30 Muzikos talentų lyga 

2016. Laureatų vakaras. 
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“
16.30 „Naisių vasara“.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 4“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija „Sumanūs 

advokatai“ (N-14).
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Detektyvė Rizoli“.
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Nebylus liudijimas. 

Pirma auka“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“.
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.30 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.25 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.10 „Karadajus“ (N-7).
2.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
4.35 „Širdele mano“ 

(N-7).
5.35 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
22.30 Farai (N-14).
23.00 „Paranormalūs 

reiškiniai 4“ (S).
0.45 „Izoliacija“ (S).
2.20 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Sekundės iki 
katastrofos“.

11.30 „Vienos 
šeimos istorija“ 
(N-7).

12.30 „Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

14.10 Kas paleido 
šunis?

14.40 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

15.10 Klaipėdos 
savaitė.

15.40 „Virtuvė“ (N-7).
16.10 „Rubinas rūke“ 

(N-7).
18.00 „Virtuvės 

karaliai“.
18.30 Klaipėdos 

savaitė.
19.00 „Kai šaukia 

širdis“.
20.00, 23.30 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
21.30 „Į Romą su 

meile“ (N-7).
24.00 „Rosso 

San Valentino“ 
(N-7).

 21.00  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 18.50  Rio 2016 18.30  „Ekspertė
  Džordan“

 19.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 18.00  „Kaulai“ 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAgegužės 2 d. 

 NTV Mir
7.25 Apžiūra. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 8.20, 10.25 „Nuojauta“. 16.25 „Sudaužytų 
žibintų gatvės-14“. 18.05 Tyrimą atliko... 19.25, 
21.20 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 23.05 „Visos 
žvaigždės gegužės vakarą“ (2 d.). 

 TV PoloNia
7.45, 17.30 Prie Nemuno. 8.05 „Drakono Polo 
nuotykiai“. 8.25, 2.15 Mūsų kiemelis. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.00 Lenkų pėdskakais 
Gruzijoje. 12.25 Iš kitos pusės. 13.20, 18.20 
„Trumpa istorija“. 13.30 „Laimės spalvos“. 14.05 
Merginos iš Lvovo. 15.00 Aki į akį. 15.30 Ilgas 
savaitgalis. 16.50 Palenkės gyventojų pėdomis. 
Šaknys. 17.10 Kento princas ir lenkai. 17.55, 1.45 
„Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 19.00 Už nuopel-
nus Lenkijai ir lenkams užsienyje. 20.45, Anima-
cinis f. 21.00 Žinios. 21.50 „Manimi nesirūpink“. 
22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20 Sveika, Polonija.  

 TV1000
8.10 „Sutrikusi mafija“. 10.10 „Dviejų šimtmečių 
žmogus“. 12.30 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėli-
mas“. 14.10 „Apalosa“. 16.20 „Pasitikėk draugais“. 
18.10 „Džiumandži“. 20.10 „Mergina vandenyje“. 
22.10 „Džeinė Eir“. 0.15 „Panikos kambarys“.

 DiscoVery 
6.10, 13.35 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 
7.00, 11.50 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai 
pagaminta? 8.40, 17.40 Sandėlių medžio-
tojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30, 
21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 22.00, 3.40 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 23.00, 4.30 Bear 
Grilsas. Misija - išgyventi. 24.00, 5.20 Manai, 
kad išgyventum? 1.00 Aukso karštinė. 1.55 
Aliaska. Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 11.00 Pilies paslaptys. 14.40 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00, 3.00 Pavojingos žemės. 23.00, 4.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 24.00, 5.00 
Pilies paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50, 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Šamvaris. Teisė 
gyventi laisvam. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šunų 
TV. 20.10, 3.25 Begemotai. Nusikaltėlių pasau-
lio žudikai. 0.45 Kova su rykliu. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Atkrin-
tamosios. Vakar. 9.00, 1.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road 
to glory“. Su Dj Samanta. Kovinio sporto 
žurnalas. 10.00, 23.45 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „FC Barce-
lona“. Vakar. 12.00, 2.00 Rusijos „Premier 
league“. „Ural“ - CSKA. 2016-04-28. 16.00, 
4.00 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Ketvirtfi-
nalis. 2016-04-29. 18.00 NBA krepšinio lyga. 
Atkrintamosios. 2016-04-30. 20.00 Pasaulio 
sporto apdovanojimai. 20.30 „Road to glory“. 
Su Pikaso. Kovinio sporto žurnalas. Premjera. 
21.00 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 „Formulė-1“. Rusijos GP lenktynės. 9.45 
Motosportas. Ispanijos MotoGP lenktynės. 
11.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Man-
chester City“ - „Real“. 12.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Atletico“ - „Bayern“. 14.45 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Leicester“. 16.35 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. 18.35 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 
20.55 Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Totten-
ham“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Spidvėjus. 
Pasaulio čempionatas. 3.05 Motosportas. Nas-
car 500 mylių lenktynių apžvalga. “. 

 eurosPorT
6.00, 11.00, 2.30 Dviračių sportas. Jorkšyro 
turas. 7.30, 15.00, 20.10 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas. Didžioji Britanija. 9.30 
Imtynės. Pasaulio OG kvalifikacinis turnyras 
Mongolijoje. 10.00, 1.15 Motosportas. Pasau-
lio čempionatas. Italija. 12.30, 0.05, 4.00, 5.35 
JAV futbolo lyga. 19.00 Jojimas. 19.15, 1.00 
Sporto linksmybės. 19.55 Sporto žvaigždės. 
20.00, 23.55 Sporto naujienos. 24.00, 0.55, 
5.30 Europos futbolo apžvalga. 0.30 Futbolas. 
„Vive la France“. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 16.25  Vaivos 
 pranašystės

 13.30  Euromaxx 18.00  Kas ir kodėl? 19.30  KK2 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Itališki Džeimio 
Oliverio atradimai. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 
10.05 Senoji animacija. 11.05 „Nepaprasta 
meilė“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 
„Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimis Oliveris gelbsti 
kiaules. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - 
   mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Puodelis 
arbatos su profesorium“ (N-7). 22.55 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00 Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2 (N-7). 
12.20 Diagnozė: valdžia. 13.10 „Japonijos 
Tsunamis 2011“. 14.20 Yra, kaip yra (N-7). 
16.10 24 valandos (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas: animacija. 7.20 „Baltosios rasos“. 
9.35 „Jumorina“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Laikinai 
nepasiekiamas“. 16.25 Kas nori tapti milijonieriu-
mi? 17.25 „Auksinio gramofono“ premijos įteikimo 
ceremonija. 20.00 Laikas. 20.25 Lietuvos laikas. 
20.45 „Moteris bėdoje 2“. 22.30 Šiandien vakare. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.50 „Ateis nelaukta meilė“. 10.40 „Ne tik apie 
meilę“. 12.55 „Anšlagas ir Kompanija“. 14.00 
Žinios. 14.15 „Anšlagas ir Kompanija“. 16.00 
„Alpinistė“. 20.00 Žinios. 20.40 „Išeiti, kad 
sugrįžtum“. 23.25 „Tai, kas svarbiausia“. . 

 Ren
7.20 Kviestinė vakarienė. 8.10 Tinkama prie-
monė. 9.00 Šeimos dramos. 10.55 „Dingusių 
lėktuvų paslaptys“. 11.50 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.40 Rusiškas vairavimas. 12.55 „Kitas“. 
13.50 Čapman paslaptys. 14.50 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 15.45 Tinkama priemonė. 16.35 
Šeimos dramos. 18.30 „Piknikas pakelėje“. 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.25 „Auksas. Aukščiausios pra-
bos apgaulė“. 23.10 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
7.50 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20, 10.25 „Nuo-
jauta“. 16.25 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
18.05 Tyrimą atliko... 19.25, 21.15 „Jūrų velniai. 
Viesulas 2“. 23.05 Igorio Saruchanovo jubilieji-
nis koncertas. 1.00 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 3.00 
„Medžiotojas 2“. 4.55 Viskas bus gerai! 

 TV PolonIa
8.15 Iki pasimatymo Krokuvoje. 8.40 Cafe 
Historia. 9.05 Karino. 9.40 Skrybėlės nešio-
jimo gegužę padariniai. 11.05, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 11.15, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 11.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 12.45 
Konstitucijos šventė. 14.05, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 14.35 Už nuopelnus Lenkijai 
ir lenkams užsienyje. 16.20 Sodyba. 17.20 Jo 
vardas Lenkija. Tadeušas Kosciuška. 18.30 
TV ekspresas. 18.45, 1.25, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Mesco dux Baptizatur, arba 
pakrikštytasis princas Mieško. 20.25 250 metų 
Lenkijos teatrui. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Tėvas Mateušas“. 0.25 Verta kalbėti. 1.30 
Prie Tatrų. 1.45 Palenkės gyventojų pėdsakais. 
Šaknys. 2.15 Karino. 6.40 Prie Nemuno. 6.55 
Klajūno užrašai. 

 TV1000
8.10 „Džeinė Eir“. 10.15 „Mergina vandenyje“. 
12.10 „Panikos kambarys“. 14.10 „Sutrikusi ma-
fija“. 15.50 „Dviejų šimtmečių žmogus“. 18.10 
„Čarlis ir šokolado fabrikas“. 20.10 „Sesers ser-
gėtoja“. 22.10 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 0.10 
„Profesionalai“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 17.15, 
20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 21.00 Trau-
kiniu į Aliaską. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 13.35 Stori ir įsiutę. Griaus-
mas. 14.30 Automobilių perpardavinėtojai. Aktyvi 
prekyba. 22.00 Aukso karštinė. 23.00 Paskutiniai 
Aliaskoje. 24.00 Manai, kad išgyventum?

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00 Pilies paslaptys. 14.40 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 17.00, 22.00 Iškyla gamtoje. 18.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 23.00 Neįprastas maistas. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas 

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

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

praktika“ (N-7).
11.00 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Šerlokas 

Holmsas“ (N-14).
0.35 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
1.30 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
2.20 TV serialas „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
12.30 Yra, kaip yra (N-7).
13.35 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.35 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Įkaitas“ 

(N-7).
0.50 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

1.40 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.30 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas“.
10.10 „Čikagos policija 2“.
10.55 Kas ir kodėl?
11.25 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.15 „Motinos, kovojan-

čios su džihadu“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Čikagos policija 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Delfinai ir žvaigždės.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 „Kapitonas Alatristė“.
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Delfinai ir žvaigždės.

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

Džordan“ (1) (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Kaukazo 

belaisvė“ (N-7).
23.25 Veiksmmo f. 

„Supermenas. 
Sugrįžimas“ (N-7).

2.00 TV serialas „Ekspertė 
Džordan“ (1) (N-7).

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

3.30 Mistinės istorijos 
(N-7).

4.20 Išgyvenk, jei gali.
5.10 Farai (N-14).
5.35 Kalbame ir rodome 

(N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 Rio 2016. Speciali 

laida.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Paskutinis skambu-

tis“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 Ar žinai, 

kad...?
18.55, 0.25 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.25 Nuoga tiesa (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25, 5.45 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Pėdsakas“ (N-7).
3.35, 5.15 „Jaunikliai“ 

(N-7).
4.05 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 IQ presingas.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 Euromaxx.
14.00 ORA ET LABORA. 
14.30 „Ponas Selfridžas 4“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
17.25 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ten, kur namai 2“.
21.00 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Nuotykių f. „Gintaro 

kambario beieškant“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Bardų festivalis „Pur  -

pu rinis vakaras 2015“. 
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 11.30  „Virtuvės karaliai“ 19.00  „CSI Majamis“  22.55  „Bėgantis laikas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50 Šunų TV. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 18.20, 22.00, 1.40, 4.15, 5.49 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio 
žudikai. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 
Didžiausi ir blogiausi. 0.45 Gyvačių įkandimas. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao 
Basket“ - „FC Barcelona“. 2016-05-01. 8.00, 
20.00 „M1 Iššūkis“. Rusijos „Red Devil“ - Pran-
cūzija. Kovinis sportas. 9.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lygos 32 turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA 
krepšinio lyga. Atkrintamosios. 2016-04-30. 
12.00, 2.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Portugalija. Montalegre 14.00, 24.00 NBA krep-
šinio lyga. Atkrintamosios. 2016-05-01. 16.00 
ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 
2016-04-29. 18.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Bilbao Basket“ - „FC Barcelona“. 
2016-05-01. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
33 turo apžvalga. Premjera. 4.00 Žiemos pasaka 
ant ledo. Dailusis čiuožimas. 5.00 Čempionai 
LT. Grappling. Klaipėda 2016. 4 d. 5.30 Čempi-
onai LT. Grappling. Klaipėda 2016. 5 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.15 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
7.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija - 
Švedija. 9.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Kanada - Čekija. 11.45 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Rusija - JAV. 13.45 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija - Kanada. 
15.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Tottenham“. 17.35 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Šveicarija - Latvija. 19.35 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Austrija - Lat-
vija. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Atletico“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Leicester“. 1.35, 5.10 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“. 

 euroSPort
6.00, 19.30 Futbolas. „Vive la France“. 6.25, 
19.00, 19.55 Europos futbolo apžvalga. 6.30, 
11.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Italija. 
7.30, 14.00, 20.05, 4.00 Angliškasis biliardas. 
Pasaulio čempionatas. 9.30, 24.00 Dviračių 
sportas. Belgija. 12.00, 21.30 Dviračių sportas. 
Jorkšyro turas. 13.00, 22.30 Sporto linksmybės. 
16.00, 19.05, 2.30 JAV futbolo lyga. 20.00, 23.55 
Sporto naujienos. 23.30 Jachtų sportas. Plau-
kimo dvasia. 1.30 Dviračių sportas. Prancūzija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Detektyvė Rizoli“.
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“.
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Dolmenas“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“.
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės X. 
Mirtis pasakiškame 
miestelyje“ (N-7).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.50 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.35 „Karadajus“ (N-7).
2.20 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.25 „Širdele mano“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„FC Bayern 
Munchen“ - „Club 
Atletico de Madrid“. 
Tiesioginė trans-
liacija.

23.40 „Tryliktasis karys“ 
(N-14).

1.35 „Tironas“ (N-14).
2.25 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Virtuvės 

karaliai“.
12.00 „Rosso 

San Valentino“ 
(N-7).

13.55 „Kai šaukia 
širdis“.

14.55 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

15.55 „Ledo 
karaliai“.

18.00 Pamiršti 
vardai.  
Andrius  
Sniadeckis.

18.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

19.00 „Sekundės 
iki katastrofos“.

20.00, 22.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
22.40 „Beorė 

erdvė“ (N-7).
23.40 „Kai šaukia 

širdis“.

„KAuKAZo BelAiSVĖ“
Komedija. Rusija. 2014.
Režisierius: Maksim Voronkov.
Vaidina: Dmitrij Šarakoj, Nastia Zadorožnaja, Genadij Chazanov.

Istorija, nutikusi prieš beveik penkiasdešimt metų, vėl kartojasi! Filmas 
„Kaukazo belaisvė“ kultinius Šuriko nuotykius atgaivina dabartyje. Nors 
viskas gerokai pasikeitė, svarbiausi dalykai išliko tie patys: meilė, drau-
gystė, degtinė, šašlykai ir širdį veriančio grožio dainos. „Kaukazo belais-
vės“ kūrėjams pavyko surinkti legendinio filmo dvynius, kurie privers 
žiūrovus braukti ne tik juoko, bet ir nostalgijos ašaras.

BtV
21.30

„ĮKAitAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Taylor Hackford.
Vaidina: Meg Ryan, Russell 
Crowe, Pamela Reed.

Amerikiečių inžinierius, dirbantis 
vienoje iš Lotynų Amerikos šalių, 
pagrobiamas. Už įkaitą nusikaltėliai 
pareikalauja 3 mln. dolerių išpirkos. 
Žmona Elis tikisi vyro darbdavio ir 
draudimo kompanijos paramos. lnK

22.15

„trYliKtASiS KArYS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Dennis Storhoi, Omar Sharif.

922-ieji, arabų poetas Ahmedas 
pamilsta „neliečiamą“ princesę ir už 
tai yra išsiunčiamas į tolimą šiaurės 
kraštą. Keliaudamas iš Bagdado jis 
užklysta į vikingų stovyklą, susibičiu-
liauja su jais ir nusprendžia čia likti. tV6

23.40

„PuoDeliS ArBAtoS Su 
ProFeSorium“
drama. Vokietija. 1996.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Maria Furtwangler, 
Gerhart Lippert, Gudrun Genest.

Verslininkas iš Londono ruošiasi iš-
sikraustyti su savo šeima į jo tetos 
namus Kornvalyje, tačiau vyriškis 
žūva automobilio avarijoje. Sukre-
čiantis įvykis neatbaido našle liku-
sios Veronikos nuo kraustymosi. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

12.00 Prieš srovę 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
20.00 Pakartok! 

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

„Rytojus niekada 
nemiršta“ (N-7).

1.00 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

1.50 „Privati praktika“ 
(N-7).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.05 Pričiupom! 
(N-7).

13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Gimęs sukelti  
pragarą“  
(N-14).

0.10 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 „Strėlė“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.10 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 „Kapitonas Alatristė“ 

(N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Kelias į namus.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.

Trečiadienis

 TV8
6.45 TV Pagalba. 8.30 Džeimis Oliveris gelbsti 
kiaules. 9.30 „Mano mažasis ponis“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 „Puodelis arbatos su profeso-
rium“. 13.00 „Laukinukė“. 14.00 „Tobula kopija“. 
15.00, 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio maisto revoliucija. 17.00 „Lau-
kinukė“. 18.00, 23.10 „Tai - mano gyvenimas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Visos upės teka“.

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2. 12.20 Nuo... Iki. 
13.15 Yra, kaip yra. 16.10 24 valandos. 17.00 Info 
diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.35 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.55 Tegul 
kalba. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Senas ginklas“. 22.55 „Žiemos vyš-
nia“. 1.00 Nakties naujienos. 1.15 „Nuo vakaro iki 
vidurdienio“. 2.20 „Dieninės žvaigždės“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 MUR. 
15.00 Grąžink mano meilę. 18.15 Tiesioginis eteris. 
21.00 „Išeiti, kad sugrįžtum“. 23.50 „Romanovai. 
Rusiškojo Krymo likimas“. 1.45 „Skubiai į numerį“. 
2.35 „Didžiosios aiškiaregės. Vanga ir Matrona“.

 Ren
8.10 Tinkama priemonė. 9.05 Šeimos dramos. 
10.50 „Piknikas pakelėje“. 11.45 Pati naudingiau-
sia programa. 12.40 Paskutinę akimirką. 13.05 
„Kitas“. 14.00 Čapman paslaptys. 14.55 „Fantas-
tika po grifu „Slaptai“. 15.50 Tinkama priemonė. 
16.40 Šeimos dramos. 18.30 „Dievų pražūtis“. 
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų mūšis. 
23.25 Pažink mūsiškius.  

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 4“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Apžvalga. 13.50 „44 skyrius“. 14.50 Susitikimo 
vieta. 16.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.45, 21.35 „Jūrų velniai. 
Viesulas 2“. 23.30 Koncertas. 1.25 Susitikimo vieta.

 17.10  Klauskite daktaro 13.30   „Simpsonai“  11.55   Yra, kaip yra

 

„TIRonaS“
TV serialas. JAV. 2014.
Režisieriai: Howard Gordon, Gideon Raff.
Vaidina: Adam Rayner, Jennifer Finnigan, Ashraf Barhom.

Artimuosiuose Rytuose išaugęs Basamas nuo savo praeities bėgo dvi-
dešimt metų. Pagaliau jis susikūrė trokštamą gyvenimą - yra laimin-
gai vedęs, turi sūnų ir dukrą ir visai nesvajoja sugrįžti į gimtinę. Tačiau 
aplinkybės privers jį vėl susidurti su praeitimi. Ar šalyje, kurią jis paliko 
šešiolikos metų bėgdamas nuo tirono tėvo, taip niekas ir nepasikeitė?

rekomenduoja

TV6
1.20

„VISoS UPĖS TeKa“
TV serialas. Australija. 1983.
Režisierius: Pino Amenta.
Vaidina: Sigrid Thornton, 
John Waters, John Alansu.

Filadelfija Gordon - nuostabaus gro-
žio britė, jaunutė dailininkė. Plauk-
dama laivu ji pakliūva į siaubingą 
audrą ir praranda tėvus. Vienui viena 
likusi Filadelfija atsiduria savo dėdės 
Čarlzo namuose. Mergina sutin-
ka patrauklų kapitoną Brentoną 
Edvardsą. Šis ne tik padeda Filadelfi-
jai užmiršti siaubingus išgyvenimus, 
bet ir sužadina jos jausmus.

„Ko noRI MoTeRYS?“
Komedija. JAV. 2000.
Režisierė: Nancy Meyers.
Vaidina: Mel Gibson, 
Helen Hunt, Marisa Tomei.

Nikas yra išdidus reklamos firmoje 
dirbantis karštakošis. Jis išsiskyręs 
su žmona ir smarkiai atitolęs nuo 
penkiolikmetės dukros. Bet Niko 
gyvenimas apsiverčia, kai dėl keis-
tų priežasčių jis pradeda girdėti, ką 
mąsto moterys. Iš pradžių jis trokšta 
atsikratyti šio prakeikimo, kol links-
mas psichologas jam pasako, kad 
jis galėtų išnaudoti šį pranašumą!

 „RYTojUS nIeKaDa 
neMIRŠTa“
NuoTyKių filmas. Jungtinė
Karalystė, JAV. 1997.
Režisierius: Roger Spottiswoode.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Jonathan Pryce, Michelle Yeoh.

Spaudos magnatas Eliotas Karveris 
nelaukia naujienų, o kuria jas pats. 
Eliotas net pasirengęs trečiajam 
pasauliniam karui, kur susigrumtų 
Kinija ir JAV. Sustabdyti jį gali tik 
Džeimsas Bondas...

TV8
21.00

BTV
21.30

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

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

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija 

„Ko nori moterys“ 
(N-7).

23.50 Komedija 
„Kaukazo belaisvė“ 
(N-7).

1.40 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

2.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
4.00 Išgyvenk, jei gali.
4.45 Farai (N-14).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Paskutinis 

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

(1) (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

Žinios. Orai.
16.25 Nuoga tiesa (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 

Ar žinai, kad...?
18.55, 0.25 

„Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.25 Patriotai (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25, 5.45 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Pėdsakas“ (N-7).
3.35, 5.15 

„Jaunikliai“ (N-7).
4.05 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.35 „Mažasis princas“.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Visu garsu.
13.30 „Pavojingi jausmai“.
14.30 „Ten, kur namai 2“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
17.30 Knygos „Vincas Kisa-

rauskas. Pasvirimas į 
ateitį“ pristatymas.

18.15 Trembita.
18.30 ORA ET LABORA.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 Kelias į namus.
19.50 LRT Kultūros akade-

mija.
20.35 Kelias į UEFA EURO 

2016.
21.00 „Didžioji istorija“. 

11 d. „Kišeninė laiko 
mašina“; 12 d. „Mirtį 
sėjantys meteorai“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Medis.
22.30 Trileris „Geriausias 

pasiūlymas“ (N-14).

6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
10.55 „Būrėja“.
11.30 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.35 „Nikita“ (N-7).
14.30 „Midsomerio 

žmogžudystės X. 
Mirtis pasakiškame 
miestelyje“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.50 „Širdele mano“ 
(N-7).

18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Šūvis švintant“ 
(N-7).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.40 „Karadajus“ (N-7).
2.20 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.05 „Senojo Tilto paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo 

šviesa“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Adrenalinas (N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

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

lygos rungtynės. 
Marijampolės 
„Sūduva - Vilniaus 
„Žalgiris“. City“. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Real Madrid“ - 
„Manchester City“. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 „Blogas senelis 5“ 
(S).

1.20 „Tironas“ 
(N-14).

2.20 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
11.10 „Paskutinis 

šansas  
įsimylėti“.

12.50 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.20 „Artūras ir 
Minimukai“.

15.10 „Kietakaktis“ 
(N-7).

17.00 „Vienos 
šeimos  
istorija“  
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgegužės 4 d.

 TV Polonia
7.05 Opolė bisui. 7.55 Tikėjimas emigracijoje. 
8.20, 2.10 „Statau už Toliką Bananą“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 11.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 11.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 Verta kal-
bėti. 16.30 Kaip tai veikia. 17.00 Kultūros 
savaitraštis. 17.55, 1.40 Galerija. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 
Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.25 „Tora 
ir kardas“. 

 TV1000
6.10 „Panikos kambarys“. 8.10 „Kartu iki pa-
saulio pabaigos“. 10.10 „Sesers sergėtoja“. 
12.10 „Profesionalai“. 14.10 „Džeinė Eir“. 
16.15 „Mergina vandenyje“. 18.10 „Paskutinė 
Mimzė“. 20.10 „Mergišiaus praeities vaiduo-
kliai“. 22.10 „Mano gyvenimo žuvis“. 0.20 
„Visiška tamsa“. 2.10 „Sesers sergėtoja“. 4.25 
„Kartu iki pasaulio pabaigos“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 
17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Traukiniu į Aliaską. 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55, 21.00 Nesėkmių garažas. 
12.40, 1.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Ieškant ginklo. 14.30 Mitų griovėjai. 
22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. Vaizdo įra-
šai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 24.00, 5.20 
Manai, kad išgyventum? 1.00 Bear Grilsas. Mi-
sija - išgyventi. 1.55 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
2.50 Nesėkmių garažas. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 14.40 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamto-
je. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00, 3.00 Revo Runo šeimos kelionė aplink 
pasaulį. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais.

 

 animal PlaneT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 
8.15, 12.50, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 16.30 Didžiausi 
ir blogiausi. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Kaimo veterinaras. 20.10, 3.25 
Afrikos medžiai. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
2016-05-01. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pa-
saulio taurė 2016 m. Brazilija. Rio. 2 etapas. 9.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 29 
turo apžvalga. 9.30, 21.30, 4.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. 2016-04-30. 11.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 2.00 Ru-
sijos „Premier league“. „Lokomotiv“ - „Spartak“. 
2016-05-30. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Heracles“ - „Feyenoord“. 2016-04-20. 16.00, 
4.00 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 
2016-04-30. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pa-
saulio taurė 2016 m. Roma. 3 etapas. Premjera. 
21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
lygos 30 turo apžvalga. Premjera. 23.45 „NBA pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 24.00 NBA krep-
šinio lyga. Indianos „Pacers“ - Toronto „Raptors“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynės. 11.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Latvija. 
13.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Austrija -
Latvija. 15.30 Golfas. Europos turo savaitės apž-
valga. 15.55 Ispanijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
17.15 Ispanijos MotoGP lenktynės. 18.35 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV - Baltarusija. 
20.35 „Formulė-1“. Rusijos GP lenktynių apžval-
ga. 21.35 UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Man-
chester City“. Tiesioginė transliacija. 23.45 UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“. 1.35 UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Manchester City“. 3.25 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 5.10 UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Manchester City“. 

 eurosPorT
7.00, 14.00, 2.30, 5.00 JAV futbolo lyga. 8.30, 19.00 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. Italija. 9.30 
Dviračių sportas. Prancūzija. 11.00, 18.00 Angliš-
kasis biliardas. Pasaulio čempionatas. Didžioji Bri-
tanija. 13.00, 21.45 Dviračių sportas. Italijos turas. 
16.30, 22.45 Dviračių sportas. Šiaurės Prancūzijos 
regiono lenktynės „4 jours de Dunkerque“. 19.55, 
23.55 Sporto naujienos. 20.00 Dviračių sportas. 
Jorkšyro turas. 21.30 Dviračių sportas. Azerbaidža-
no turas. 24.00 Dviračių sportas. Nyderlandai. 1.30 
Dviračių sportas. Lježas - Bastonjė - Lježas.

 9.15  Labas rytas, Lietuva 17.30  Lietuva tiesiogiai 19.30   Pričiupom!  21.00   „Rosso San 
   Valentino“

 21.35  UEFA Čempionų
  lygos rungtynės

 11.30  „Didingasis
   amžius“



52 laisvalaikis 2 0 1 6  b a l a n d ž i o  2 9

TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  16.25  Patriotai  24.00  Režisierius      
 I.Jonynas

 21.00  LRT forumas 19.30  Valanda su Rūta 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.35 TV Pagalba (N-7). 8.20 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija. 9.20 Teletabiai. 9.50 Seno-
ji animacija. 10.50 „Visos upės teka“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio maisto revoliucija. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Neišsiųstas laiškas“ (N-7). 
22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00 Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Ne 
vienas kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 14.25, 
16.10 24 valandos (N-7). 15.25 Bus visko. 
17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.35 
Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.55 
Tegul kalba. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuos-
prendis. 17.50 Susituokime. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 20.55 „Senas ginklas“. 22.50 
„Saugokis automobilio“. 1.00 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
MUR. 15.00 „Grąžink mano meilę“. 18.15 Tiesiogi-
nis eteris. 21.00 „Išeiti, kad sugrįžtum“. 23.50 „Ro-
manovai. Rusiškojo Krymo likimas“. 1.45 „Skubiai į 
numerį“. 2.35 „Namas, kuriame saugoma televizija“.

 Ren
8.10 Tinkama priemonė. 9.00 Šeimos dramos. 
10.50 „Dievų pražūtis“. 11.45 Pati naudingiausia 
programa. 12.35 „V ir M“. 13.00 „Kitas“. 14.00, 
21.20 Čapman paslaptys. 14.50 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 15.45 Tinkama priemonė. 16.40 
Šeimos dramos. 18.30 „Senovės pranašystės 
galia“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 23.15 „V ir M“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Maskva. Trys stotys 5“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 „44 
skyrius“. 14.50 Susitikimo vieta. 16.20 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.45, 21.35 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 23.30 
Arkadijaus Ukupniko koncertas. 1.25 Susitikimo 
vieta. 2.35 „Medžiotojas 2“. 4.35 Sodininkų at-
sakas. 5.35 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.50 Tėvų kalba. 8.05 Is-
torijos aktualijos. 8.25, 2.15 „Saulės ietis“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egza-
minas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 „Tora ir kardas“. 
17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 
Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 7.00 
Lenkija su Miodeku. 18.55 Pegasas. 20.25 
Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Dingusi“. 0.25 Paprastai. 1.10 A la show. 6.40 
Giminės saga. 

 TV1000
6.10 „Profesionalai“. 8.10 „Mano gyvenimo 
žuvis“. 10.20 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 
12.10 „Visiška tamsa“. 14.10 „Kartu iki pasau-
lio pabaigos“. 16.10 „Sesers sergėtoja“. 18.10 
„Peliukas Stiuartas Litlis“. 20.10 „Gataka“. 22.10 
„Nemiegantys Sietle“. 0.10 „Šnipų žaidimas“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 17.15, 
20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Traukiniu į 
Aliaską. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuoto-
jai. 10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 13.35 Laukinių kalnų 
karaliai. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 21.00, 2.50 
Turto gelbėtojai. 22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto karai. 
24.00, 5.20 Manai, kad išgyventum? 

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

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

11.30 Pakartok! (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Siaubo trileris 

„Tamsus dangus“ 
(N-14).

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

1.25 „Privati praktika“ 
(N-7).

2.15 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Rožinė 

pantera“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.55 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.05 Pričiupom! 
(N-7).

13.35 „Svajonių 
princas“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Trileris 

„Eskobaras.  
Kruvinas rojus“ 
(N-14).

0.30 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.20 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.10 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Karinis trileris 

„Žalioji zona“ (N-7).
23.55 Trumposios žinios.
24.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
0.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „44-as skyrius“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 „Policijos 
akademija“ (N-7).

15.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Pražūtinga audra“ 
(N-7).

23.50 Komedija 
„Ko nori moterys“ 
(N-7).

2.00 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

2.45 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (1) (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

Žinios. Orai.
16.25 Patriotai (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.30 Sąmokslo teorija. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

21.30 Vaivos pranašystės 
(N-7).

23.25 Ginčas (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25, 5.45 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Pėdsakas“ (N-7).
3.35, 5.15 

„Jaunikliai“ (N-7).
4.05 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 ARTi. Medis.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.00 2015 metų Nobelio 

literatūros premijos 
laureatės S.Aleksijevič 
kūrybos vakaras.

14.30 Muzikos talentų lyga.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 „Didžioji istorija“. 

11 d., 12 d.
17.25 Teatras.
18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Kapitonas Alatristė“ 

(N-7).
21.05 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 „Sekmadienis toks, 

koks yra“. Rež. 
I.Jonynas (N-7).

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Koncertuoja 

M.Rubackytė  
ir S.Lano.
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gegužės 5 d.

 20.30   „Automobiliai -
   meno šedevrai“

 16.00  „Daktaras Hausas“ 16.30  „Mano gyvenimo 
   šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džonis Testas“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.30 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Šūvis švintant“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. 

Palūžusios sielos“ 
(N-7).

22.55 „Begėdis“ (N-14).
23.55 „Ties riba“ (N-14).
0.45 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.30 „Karadajus“ (N-7).
2.20 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale

 kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“

 (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Gynybos kodas“ 

(N-14).
23.45 „Per daug, 

per mažai“  
(N-14).

1.30 „Tironas“ 
(N-14).

2.25 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Vienos šeimos 
istorija“  
(N-7).

11.00 Pamiršti vardai. 
Andrius Sniadeckis.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 „Sekundės 
iki katastrofos“.

13.30 Reidas.
14.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
15.00 „Kai kas dar“ 

(N-7).
17.00 „Rosso San 

Valentino“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
23.30 „Sekundės 

iki katastrofos“.
0.30 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.13, 8.15, 12.50 Kaimo veterinaras. 6.36 Liūno 
broliai. 7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Afrikos medžiai. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 20.10, 3.25 Gyvūnų 
inspektoriai Pietų Afrikoje. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
2016-04-30. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasau-
lio taurė 2016 m. Egiptas. 9.00 Rusijos „Premier le-
ague“ 25 turo apžvalga. 9.30, 21.30 KOK World se-
ries. Bušido kovos. Vilnius. 12.00, 2.00 NBA krep-
šinio lyga. Atkrintamosios. Hjustono „Rockets“ - 
Ouklendo „Warriors“. 2016-04-16. 14.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Vitesse“. 
2016-04-19. 16.00 ATP 250 Munich. Vyrų teni-
sas. Pusfinalis. 2016-04-30. 20.00 Motosportas. 
Spidvėjus. Slovėnija. 1 etapas. Apžvalga. Premjera. 
21.00 Rusijos „Premier league“ 26 turo apžvalga. 
Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. Suomija - JAV 
rytai. Kovinis sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. Turkija - 
Pasaulio komanda. Kovinis sportas. 4.00 ATP 250 
Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2016-04-30. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Totten-
ham“. 8.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.50 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 10.20 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 10.50 Ispanijos 
MotoGP lenktynės. 12.10 UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Manchester City“. 14.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 22.00 UEFA 
Europos lyga. „Liverpool“ - „Villarreal“. Tiesioginė 
transliacija. 0.05 UEFA Čempionų lyga. „Sevilla“ - 
„Shakhtar“. 1.55 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Tottenham“. 3.45 Anglijos Premier lygos žurnalas. 
5.00 UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Villarreal“. 

 euroSPort
7.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 8.30, 14.00 
Sporto linksmybės. 9.30 Dviračių sportas. Ny-
derlandai. 11.00, 21.05, 2.35, 5.35 JAV futbolo 
lyga. 13.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
Italija. 15.00, 1.30 Dviračių sportas. Šiaurės 
Prancūzijos regiono lenktynės „4 jours de Dun-
kerque“. 18.00, 4.00 Futbolas. UEFA Europos 
jaunių (iki 17 metų) čempionatas, Azerbaidžanas. 
20.40, 0.25 Sporto naujienos. 20.45 Dviračių 
sportas. Azerbaidžano turas. 21.00, 22.25, 2.30, 
3.55, 5.30 Pasaulio futbolo apžvalga. 21.30, 3.00 
Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 22.00, 3.30 
FIFA futbolas. 22.30, 0.30 Dviračių sportas.

„tAmSuS DAnGuS“
Siaubo trileriS. JAV. 2013.
Režisierius: Scott Stewart.
Vaidina: Keri Russell, Jake Brennan, Josh Hamilton.

Vidury nakties įsijungia singnalizacija, nors visos durys sandariai už-
darytos. Į langą užsimušęs paukštis. Po jo užsimuša dar keli šimtai. Visi 
paukščiai, pasak specialistų, iš skirtingų kraštų. Kas ėmė drumsti idilišką 
Leisės ir Danielio bei jų atžalų g yvenimą? Išsigandusi Leisė ima ieškoti 
informacijos internete ir pradeda dar labiau bijoti.

tV3
22.30

rekomenduoja

„PrAŽŪtinGA AuDrA“
VeikSmo filmaS. Vokietija, 
JAV. 2000.
Režisierius: Wolfgang Petersen.
Vaidina: George Clooney, 
Mark Wahlberg, Diane Lane.

1991 m. ruduo. Eilinis žvejybos 
sezonas eina į pabaigą. Tačiau pa-
tyrusiam kapitonui Biliui vis nesi-
seka. Jo vadovaujamo laivo reisai 
baigiasi beveik nuostolingai...

„eSKoBArAS.  
KruVinAS roJuS“
trileriS. Prancūzija,
Ispanija, Belgija. 2014.
Režisierius: Andrea Di Stefano.
Vaidina: Benicio Del Torro, Josh
Hutcherson, Claudia Traysack.

Jaunas kanadietis susipažįsta su mer-
gina. Vaikinas yra laimingas, tačiau ji 
mano, kad jų draugystė neturi atei-
ties dėl jos dėdės. Vaikinas neįsivaiz-
duoja, kas iš tikrųjų yra šis žmogus.

„GYnYBoS KoDAS“
VeikSmo filmaS. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Belgija. 2013.
Režisierius: Kasper Barfoed.
Vaidina: John Cusack, Malin 
Akerman, Liam Cunningham.

Po Antrojo pasaulinio karo visa žval-
gybinė informacija yra perduoda-
ma skaičiais. Atokioje CŽV valdomo-
je stotyje užkoduotus pranešimus 
diktuoja mergina, vardu Ketrina. tV6

22.00

lnK
22.15

BtV
21.30
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 Kinas

išparduoti visi bilietai

„Kurti šį filmą buvo ypatinga patirtis, ir 
ne tik dėl to, kad turėjau galimybę filmuoti 
Čilėje ir dirbti su tos šalies kūrybine grupe 
visai kitoje Žemės pusėje. Iš pradžių jaučiau-
si kaip mūsų filmo herojė Josebė, patekusi į 
visiškai naują nepažįstamą aplinką. Tačiau 
mūsų su Maite kūrybinis bendradarbiavimas 
buvo toks įkvepiantis ir kupinas abipusio su-
pratimo bei pagarbos, kad tai tapo nepapras-
tu procesu tiek kūrybine, tiek žmogiškąja 
prasme. Galiu pasakyti, kad daug išmokau iš 
Maitės, tikiuosi, kad ji iš manęs taip pat, ir 
dar kartą įsitikinau, kad kinas yra universalus 
ir neribojamas nei geografijos, nei kalbos“, - 
teigia G.Žickytė.

Filme „Čia aš tik svečias“ pasakojama apie 
garbaus amžiaus iš San Sebastiano atvykusią 
baskę Josebę, kuri gyvena Santjago Čilės se-
nelių namuose. Kiekvieną dieną ji galvoja, kad 
tai yra jos pirmoji apsilankymo čia diena, ir 
kiekvieną dieną ji turi suprasti, kad ne.

Prestižinio festivalio metu publika labai 
šiltai priėmė bendrą Lietuvos ir Čilės kūrėjų 
darbą, buvo išparduoti visi bilietai.

Pirmoji iš lietuvos

Šis filmas gimė Lietuvos kino centrui ben-
dradarbiaujant su tarptautiniu Kopenhagos 
dokumentinių filmų festivaliu. Nuo 2012 me-
tų Lietuvos kino centras kasmet atsirenka 
režisierius, kuriuos nori kviesti dalyvauti, kū-
rėjus iš viso pasaulio bendros gamybos filmų 
skatinimo programos CPH:LAB atrankoje.

2013 metais pirmąja dalyve iš Lietuvos ta-
po G.Žickytė. Mokymų programos metu ji kar-
tu su Čilės kūrėja M.Alberdi pradėjo vystyti 
filmo idėją, ir ši transformavosi į 25 min. truk-
mės dokumentinį filmą „Čia aš tik svečias“.

„Maitė ir Giedrė yra nuostabi komanda, 
mes be galo džiaugiamės šiuo apdovanojimu. 
Pasaulinės filmo premjeros metu pamatėme, 
kad žiūrovai šį filmą priėmė taip pat, kaip ir 

mes. Tai pavyzdys, kad kūryba neturi sienų 
ir žmogiškasis faktorius bendradarbiaujant 
yra svarbiausias!“ - teigia kūrybinių dirbtuvių 
CPH:LAB vadovė Mil Heins (Mille Haynes).

CPH:LAB yra unikali, multikultūrė prog-
rama, skirta Europos ir kitų žemynų režisie-
riams. Nuo 2009-ųjų programą kasmet orga-
nizuoja tarptautinis Kopenhagos dokumenti-
nių filmų festivalis. Programoje dalyvauja 
projekto organizatorių atrinktos šalys partne-
rės (10 Europos šalių ir 10 ne Europos šalių), 
su kuriomis pasirašyti bendradarbiavimo su-
sitarimai.

Filmo gamyba finansuota iš Kopenhagos 
dokumentinių filmų festivalio CPH:LAB 
prog ramos fondo, prie kurio prisideda pro-
gramos narių nacionalinių filmų centrai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

Giedrei Žickytei - prestižinis apdovanojimas
Bendras Lietuvos ir Čilės kūrėjų Giedrės 
Žickytės ir Maitės Alberdi (Maite Alber-
di) filmas „Čia aš tik svečias“ („yo no soy 
de aqu?“) tarptautiniame A klasės doku-
mentinių filmų festivalyje „Visions du re-
el“ Šveicarijoje pasaulinės premjeros me-
tu pelnė pagrindinį apdovanojimą už ge-
riausią trumpametražį dokumentinį filmą.

Režisierė  
Giedrė Žickytė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Filmo „Čia aš tik 
svečias“ plakatas
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29-5 d. 10.10, 13.25, 
18 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29-5 d. 11.10, 
15.45 val.
„sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
13.50, 16.10, 19.20, 20.30 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-5 d. 14.40, 17, 19.10, 21.50 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 16.30, 19.05, 21.40 val.
„Medžiotojas ir ledo karalienė“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 29-5 d. 13, 15.35, 18.10, 20.50 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-5 d. 11, 
16.40, 21.30 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 29-5 d. 
12.50, 19 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 29-5 d. 10.50, 
15.10, 21.20 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 29-5 d. 
13.35, 18.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 29-5 d. 10.30, 11.30, 14 val. (10.30 val. seansas 
vyks 30-1 d.)
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-5 d. 10.20, 12.40, 14.50 val.

„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 29-5 d. 12.30, 21.15 val.
„nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 18.30, 21.10 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 29-5 d. 17.10 val.
„Kria-kria-keriai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Kinija, V) - 29-5 d. 10.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29-5 d. 11.30, 13.50, 
17 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29-5 d. 12.20, 
14.40 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 13.20, 16.10, 18.50, 21.30 val.  
29 d. 18.50 val. (VANILĖS premjera).
„sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
11.20, 16.20, 18.40, 21 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-5 d. 14.30, 16.30, 19.20, 21.40 val.
„Garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija, 
Danija, N-13) - 29-5 d. 11, 16.45, 19.10, 21.40 val.
„Elektra“ (originalo k.) - 30 d. 19.55 val. (tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Medžiotojas ir ledo karalienė“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 29-5 d. 13.40, 16, 18.35, 21.10 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-5 d. 
11.20, 15.50 val. (11.20 val. seansas vyks 30-1 d.).

„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 29-5 d. 
13.50, 18.30 val.
„nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 18.40, 21.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 29-5 d. 11.15, 13.40 val. (11.15 val. seansas vyks 
30-1 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-5 d. 11.10, 12.15, 13.30 val. (12.15 val. 
seansas vyks 30-1 d.).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 29-5 d. 12, 
18 val. (5 d.18 val. seansas nevyks).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 29-5 d. 15, 
21 val.
„Praradimas“ (komiška drama, JAV, N-16) - 29-5 d. 
18.15, 21.15 val. (29-30 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„la bjaurybė, širdžių karalienė“ (komedija, 
Prancūzija, Belgija, N-16) - 29-5 d. 16.20 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 1-5 d. 20.40 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Danų mergina“ (biografinė drama, Didžioji Britanija, 
JAV, Vokietija) - 29 d. 16.20 val. 30 d. 18.40 val. 3 d. 
16.30 val. 5 d. 21 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė) - 
29 d. 18.40 val. 30, 3 d. 21 val. 2 d. 17.40 val. 4 d.  
19.10 val.
„Belgica“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 29 d. 21 val. 
2 d. 20 val.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Jaukiame slėnyje, įsitaisiusiame netolimų 
kalnų pavėsyje, nuo seno gyveno nerūpestin-
ga avių bendruomenė. Sodri pievų žolė ir gai-
vūs kalnų upeliai maitino aveles, o kalnai pa-
tikimai saugojo nuo išorinių pavojų. Tol, kol į 
netoliese esantį tarpeklį neatsikėlė gyventi 
vilkų gauja. Tiesa, jie kol kas turi svarbesnių 
reikalų nei avys: ilgametis jų vadas Magra 
paseno ir gaujai reikalingas naujas vedlys.

Senovinė vilkų tradicija reikalauja, kad 
atsistatydinantis gaujos vadas išrinktų savo 
įpėdinį. Kandidatai tam yra du. Nuožmus ir 
negailestingas Beausis bei geraširdis ir šiek 

tiek nerangus Pilkis. Pastarasis yra gaujos 
numylėtinis, tačiau norint tapti tikru vilkų 
vadu, reikalingos ir kitos būdo savybės, ku-
riomis Pilkis nepasižymi. Negana to, šių sa-
vybių nebuvimas pasėja dvejonių ir jo myli-
mosios Biankos galvoje. Suprasdamas, kad 
gali prarasti labai daug, Pilkis nusprendžia 
kreiptis pagalbos į išmintingą kiškių žiniuonį. 
Pastarasis, ilgai nesispyriojęs, duoda Pilkiui 
stebuklingo „transformacinio gėrimo“. Lai-
mingas Pilkis parbėga namo, išgeria mikstū-
rą ir... pavirsta avinu. Supratęs, kad tarp vilkų 
jam dabar tikrai ne vieta, Pilkis suranda nau-
jus namus avių bendrijoje. Tuo metu naujuo-
ju vilkų vadu išrinktas Beausis nutaria su-
rengti išvyką į avių slėnį. Kartu su naujaisiais 
draugais Pilkis ima ruoštis vilkų antplūdžiui...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Avelės ir vilkai“
„Sheep and Wolves“

Kino teatruose nuo balandžio 29 d.

n Animacinis nuotykių filmas, JAV, Rusija, 

Jungtinė Karalystė, 2016

Nuotaikingas lietuviškai dubliuotas 
animacinis filmukas sakyte sako: jei gimei 
vilku, nereiškia, kad negali tapti avimi
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Kalnai kalnai“ (dokumentinis f., Lietuva) - 30 d. 12 val.
„Mažos drąsios širdys“ (animacinis f., Latvija) - 30 d. 
13 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 30 d. 14 val.
„Kraujas“ (drama, Portugalija) - 30 d. 16 val.
„Garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija, 
Danija) - 1 d. 14.50 val.
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija) - 1, 5 d. 16.50 val. 
2 d. 15.30 val. 3 d. 18.50 val.
„Nekalti burtininkai“ (drama, Lenkija) - 1 d. 19 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 
1 d. 21 val. 4 d. 21.25 val.
„Baltijos kino ir medijų mokyklos studentų geriau-
sių 2016 m. darbų peržiūra“ (trumpametražiai f.,
įvairios šalys) - 4 d. 17 val.
„Gyvenimas tarp žiedų“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
5 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29, 1-5 d.  
11.30 val. 30 d. 11.30, 16.15 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29 d. 10.30, 12.45, 
14.20, 16 val. 30, 2-3, 5 d. 10.30, 12.45, 14.20 val. 1 d. 
10.15, 12.30, 14.20 val. 4 d. 10, 12.45, 14.20 val.
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija, N-13) - 29-30, 3, 
5 d. 16.30 val. 1 d. 16.15 val. 2, 4 d. 18.45 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-30, 2-5 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 1 d. 14.40, 
16.45, 18.45, 21 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-30, 
2-5 d. 12.10, 17.30, 19.45, 22 val. 1 d. 12, 17.15, 19.30, 
21.45 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 29-30, 
2-5 d. 18.30, 21.30 val. 1 d. 18.20, 21.15 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 29-30, 2, 4-5 d. 
13.30, 20.15 val. 1 d. 13.15, 20 val. 3 d. 13.30 val.

„Nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29, 3-4 d. 21.15 val. 30, 2, 5 d. 18.45 val.  
1 d. 21 val.
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 
29, 5 d. 18.45 val. 30, 2, 4 d. 21.15 val. 1 d. 18.40 val.  
3 d. 18 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 29, 
1-2, 4-5 d. 13.45, 16.15 val. 30 d. 13.45 val. 3 d. 13.40, 
16 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-3, 5 d. 
10.15, 12.45, 15.15 val. 4 d. 10.15, 15.15 val.
„Padangių akis“ (karinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-2, 4-5 d. 17.45 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 29, 3, 5 d. 11.15, 19 val. 30 d.  
19 val. 1 d. 11, 18.45 val. 2 d. 11.15, 16.30 val.  
4 d. 16.30 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 29, 5 d. 21 val. 30, 2, 4 d. 
21.15 val. 1 d. 20.45 val. 3 d. 20.15 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 29-3, 5 d. 10 val. 4 d. 11.15 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-30, 2-5 d. 10.45, 13, 15.15 val. 1 d. 
10.30, 12.45, 15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 29 d. 11, 13.30 val. 30-2, 4-5 d. 11, 13.30, 16 val. 
3 d. 11, 13.20, 15.45 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 30 d. 11 val. (specia-
lus seansas mažiukams).
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija, N-13) - 
4 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Žvaigždžių žemėlapis“ (mistinė drama, Kanada, 
Vokietija) - 29 d. 18 val.
„Kai mes svajojom“ (drama, Vokietija) - 29 d. 20 val. 
4 d. 19.15 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 30 d. 15 val.

„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 30 d. 
17 val.
„Mano mama“ (drama, Italija, Prancūzija) - 30 d. 19 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 3 d. 
17.30 val.
Ekskursija po kino archyvą - 3 d. 18 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
4 d. 18 val.
„Meninykai“ (dokumentinis f., Lietuva) - 5 d. 17 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 5 d. 
18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29-5 d. 10.30, 14.50, 
18.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29-5 d. 12.40, 
16.50 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
12, 14.20, 17.10, 19.30, 21.50, 23.25 val. (30 d. 17.10 val. 
seansas nevyks; 23.25 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-5 d. 11.45, 14, 16.10, 19.1, 21.30, 23.35 val.  
(23.35 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 21, 23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 
29-30 d.).
„Elektra“ (originalo k.) - 30 d. 19.55 val. (tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 29-5 d. 11, 13.30, 16, 18.35, 21.10 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-5 d. 10.15, 12.30, 14.40 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-5 d. 
10.50, 15.45, 18.20 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 29-5 d. 
13.20 val.

„Aukšta 
klasė“

„High-Rise“

Prabangus ir viskuo aprūpintas dango-
raižis, savyje slepiantis sporto klubus, par-
duotuves ir net pradinę mokyklą, virsta už-
dara bendruomene, kur netrukus tarp skir-
tingų sluoksnių gyventojų ima rastis nea-
pykanta vienas kitam. Priešiškumas pama-
žu įgauna agresyvias formas, o idilišku tu-
rėjęs būti gyvenimas dangoraižyje virsta 
nebaudžiamu chaosu, kuriame kiekviena 

naktis kažkam iš gyventojų tampa paskuti-
ne... Žiūrovą nukeldama į utopinį pasaulį, 
kuriame valdo kur kas stipresnė jėga nei 
sveikas protas, veiksmo drama „Aukšta kla-

sė“ vaizduoja tamsiausius žmogaus asme-
nybės užkaborius, klausdama, ką vardan 
išgyvenimo esi pasiryžęs padaryti tu?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 29 d.

n Fantastinė veiksmo drama, Jungtinė 

Karalystė, 2015

n Režisierius: Ben Wheatley

n Vaidina: Tom Hiddleston, Jeremy Irons, 

Sienna Miller, Luke Evans ir kiti

n IMDB: 6,5/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 29-5 d. 10.40, 13.10 val.
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 29-5 d. 16.40, 19, 
23.55 val. (30 d. 19 val. seansas nevyks;  
23.55 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 21.20, 23.40 val. (30 d. 21.20 val. seansas 
nevyks; 23.40 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 29-5 d. 
20.30 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 29-4 d. 18.50 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 15.40 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 29, 1, 3, 
5 d. 20.45 val. 29-30 d. 23 val.
„Šokis svajonės ritmu“ (romantinė muzikinė drama, 
JAV, N-7) - 30, 2, 4 d. 15.40 val.
„Hardcore Henris“ (trileris, Rusija, JAV, N-16) - 30, 2, 
4 d. 20.45 val.

CINAMON
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29-5 d. 13 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29-5 d. 10.45, 15.15, 
17.30 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV) - 29-5 d. 22.10 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV) - 29-5 d. 
19.45 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė) - 
29-5 d. 21.15 val.
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 29-5 d. 13.15, 18, 20.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 29-5 d. 
19.15 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 29-5 d. 16, 21 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 29-5 d. 
14.45 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-5 d. 
12.30, 17 val.

„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 29-5 d. 19 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-5 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 30, 2, 4 d. 21.45 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 29-5 d. 18.45, 21.45 val. (30, 2, 4 d. 21.45 val. 
seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 29-5 d. 11, 12, 14.15, 16.30 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29-5 d. 11.10,  
15.50 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29-5 d. 13.30, 
16.50 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
11, 16.10, 19.10, 21.40 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-5 d. 17.05, 19.20 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 21.30 val.
„Elektra“ (originalo k.) - 30 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-5 d. 10.10, 12.30, 14.50 val. (10.10 val. 
seansas vyks 30-1 d.).
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV, N-13) - 29-5 d. 13.20, 18.30, 20.30, 21.15 val. 
(30, 5 d. 20.30 val. seansas nevyks; 21.15 val. seansas 
vyks 5 d.).
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-5 d. 
10.20, 15.20 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 12.50, 
17.50 val. (5 d. 17.50 val. seansas nevyks).

„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 29-5 d. 10.30, 
18.10 val. (30 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 29-5 d. 
13.40, 21.10 val.
„Nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 18.20, 21.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 29-5 d. 10.40, 13.10 val.
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 29-5 d. 15.40 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 29-5 d. 21 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 29-5 d. 10.10, 14.45, 
17.20 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 29-5 d. 12.30, 17 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-5 d. 
19.20, 21.40 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-5 d. 19.40, 21.50 val.
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 29-5 d. 10.40, 13.30, 16.10, 18.50, 21.30 
val. (10.40 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-5 d. 10.20, 12.40, 15 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 29-5 d. 
10.50, 15.50 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 29-5 d. 
13.20, 18.20 val. (4 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 29-5 d. 18.30, 20.50 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 29-5 d. 13, 21.10 val.
„Bosė“ (komedija, JAV, N-13) - 29-5 d. 16 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 30-1 d. 10.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Mano tobulas 
gangsteris“

„Mr. Right“

Marta niekad nepasižymėjo „normaliu“ 
gyvenimo būdu, tačiau kai vaikinas išdavė 
ją su kita, atrodo, kad stogas Martai visiškai 
nuvažiuos. Laimei, netikėtai ji sutinka žavų 
nepažįstamąjį vardu Frensis - tiesiog mis-
terį Tobulybę, kuris, kaip netrukus paaiš-
kėja, yra dar labiau „nučiuožęs“ nei Marta.

Marta nežino, kad Frensis yra samdo-
mas žudikas. Tiesa, ne visai tradicinis - dėl 

praeities nuodėmių prabudus sąžinei, Fren-
sis ima vadovautis tokia logika: žmonių žu-
dyti negalima, vadinasi, reikia žudyti tuos, 
kurie užsakinėja žmogžudystes. Tokiu sam-
domo žudiko atsivertimu negali patikėti 
niekas: nei nusikaltėliai, kurie vis bando 
pasamdyti Frensį (ir žūva nuo jo rankos), 
nei FTB, nei galų gale apie tai sužinojusi 
Marta. Normali mergina bėgtų šalin neat-

sigręždama. Bet Marta nėra normali. Atsi-
gavusi po pirmojo šoko, mergina logiškai 
nusprendžia, kad jei jau Frensis nebežudo 
nekaltų žmonių, vadinasi, viskas su juo 
tvarkoj - jis tobulas gangsteris! Tik ar poros 
laimei nesutrukdys į chaosą virstanti kas-
dienybė? Žmonių, norinčių nudėti Frensį, 
daugėja ne dienom, o valandom...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo balandžio 29 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Paco Cabezas

n Vaidina: Sam Rockwel, Anna Kendrick, Tim 

Roth, James Ransome, Anson Mount, Michael 

Eklund ir kiti

n IMDB: 6,3/10
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
29, 30 d. 18.30 val. - Premjera! L.A.Minkus „Don 
Kichotas“. Choreogr. V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.
4, 5 d. 18.30 val. - „Žydrasis Dunojus“ (pagal 
J.Strausso muz.). 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
29, 30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, 
Euripidas, Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
29 d. 19 val. Mažojoje salėje - B.Mar „Ledo vaikai“. 
Rež. B.Mar.
30 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės 
U.Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
30 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smed.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičius 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
29, 5 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
30 d. 18.30 val. - P.Pukytė „Bedalis ir Labdarys“. 
Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

29, 4 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.
30 d. 12 val. 99 salėje - J.Keleras, A.Jalianiauskas 
„Paika pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
3 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
30 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Ufo“. Rež. O.Kovrikov.
5 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
„Dostojevskio angelai“ (F.Dostojevskio kūrinių motyvais). 
Rež. B.Mar.

RAGAniuKĖs TEATRAs
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Katino 
Finduso staigmena“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Skraidantys meškučiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Bjaurusis ančiukas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

30 d. 12 val. - J.Marcinkevičius „Grybų karas“. 
Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
30 d. 14 val. - J.Marcinkevičius „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
29 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
30 d. 19 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
1 d. 18 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - Meno fortas: „Jobo 
knyga“. Rež. E.Nekrošius.
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - Theatrum Indigum: 
„Meška“. Rež. F.Feiferė.
3 d. 20.30 val. Juodojoje salėje - Naujasis Baltijos 
šokis’16: „So Blue“/„Fou Glorieux“ (Kanada). Choreogr. 
L.Lecavalier.
4 d. 19 val. Juodojoje salėje - Naujasis Baltijos 
šokis’16: „Happy Hour“/„Wooshing Machine cie“ (Belgija). 
Choreogr.: A.Bernardeschi, M.Paccagnella.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
30 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.
1 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
30 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir Gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
1 d. 12 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis vaikams 
„Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.
5 d. 19 val. - Premjera! C.Gozzi „Varnas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
1 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
3 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 19 val. - S.Beckett „Paskutinė Krepo juosta“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
29 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - Kauno šokio teatras 
„Aura“ ir šokio teatras „Panta Rei“ (Lietuva, Norvegija). 
„Godos“. Choreogr.: B.Letukaitė (Lietuva), A.Ekenes, 
P.Holden (Norvegija).
3 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
3, 4 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
4 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.Kurienius 
„Moderatoriai“. Rež. A.Kurienius.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
29 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
3 v. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
30 d. 18 val. - Motinos dienai „Tau gražiausios pava-
sario gėlės“. Rež. K.Jakštas. Dalyvauja Kauno valstybinio 
muzikinio teatro dainininkai ir svečiai. Dir.: J.Janulevičius, 
J.Geniušas, V.Visockis.
4 d. 18 val. - Premjera! „La Zarzuela Espanola“. 
Dalyvauja ansamblis „4tango“.

KAunO KAMERinis TEATRAs
29, 30 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
1 d. 18 val. - D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
29 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
1 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
30 d. 12 val. - „Baltas žvėriūkštis“. Rež. A.Dilytė.
1 d. 12 val. - Motinos dienai - Premjera! D.Čepauskaitė 
„Noriu - negalima, Reikia - nenoriu“. Rež. A.Žiurauskas.

spektaklį vadina  
suaugusiesiems skirta pasaka

Pasak pjesės autoriaus ir pagrindinio vaid
mens atlikėjo I.Kutyrkino, šis kūrinys  tai 
subjektyvus bandymas remiantis lietuvių mi
tologiniais kūriniais įprasminti žmogaus vietą 
pasaulyje, metaforomis papasakojant apie 
idea lus ir būdus pasiekti konkretiems gyve
nimo tikslams.

„Mitologinė medžiaga  pasaka apie žal
čių karalių Žilviną ir legenda apie kunigaikš

čio Gedimino sapną  puikiai tiko šiam tiks
lui. Juk būtent mitais ir epais žmonija sten
gėsi atsakyti į būties klausimus, nustatyti 
idealus, sektinus pavyzdžius, išgirsti tiesą. 
Be to, šių motyvų sąsaja leidžia pajusti uni
kalią Lietuvos atmosferą, kur iki šiol sugy
vena pagonybė, legendos, krikščionybė“,  
teigia I.Kutyrkinas.

Spektaklį „Žilvinas. Sapnai apie Lietu
vą“ kūrėjai vadina suaugusiesiems skirta 
pasaka. Kūrinyje persipina antikinio graikų 
teatro tradicijos  aktoriai I.Kutyrkinas ir 

O.Zarubina rimuotą tekstą skaito retkar
čiais kreipdamiesi į žiūrovus  su vaizdo 
menininkų Veros Svetlovos ir Jurijaus Eli
ko šiam spektakliui sukurta kompiuterine 
animacija.

kūrėjų sąsajos su lietuva

Realizuojant šį netradicinį projektą, ku
rio premjera Sankt Peterburge įvyko vasario 
25 dieną, daug prisidėjo lietuviškų šaknų 
turintys menininkai. Spektaklio choreogra
fiją kūrė Audrius Jakovlevas, kostiumus  
Kaune gimusi teatro dailininkė Stefanija 
Graurogkaitė. Lietuvos istorijos ir kultūros 
paveldo klausimais kūrėjus konsultavo Vil
niaus amatininkų klubo „Dvaro meistrai“ 
narė Elena Aleksejeva. Dviejų kultūrų  Lie
tuvos ir Rusijos  atstovu save laiko ir spek
taklio „Žilvinas. Sapnai apie Lietuvą“ auto
rius I.Kutyrkinas.

Gegužės 21 dieną Vilniaus rusų dramos teatre bus pristatytas nepriklausomos 
Sankt Peterburgo meno laboratorijos „KinoTeArt“ spektaklis „Žilvinas. Sapnai apie 
Lietuvą“ (rusų kalba, su lietuviškais titrais). Jauno aktoriaus ir scenaristo Ivano 
Kutyrkino bei režisierės Olgos Zarubinos šiemet sukurto spektaklio siužeto pa-
grindas - moderni legendos apie kunigaikščio Gedimino sapną bei pasakos apie 
Žilviną ir Eglę interpretacija.

Legendų apie kunigaikštį Gediminą, Žilviną ir Eglę interpretacija
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
30 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. Rež. 
K.Smoriginas.
1 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
4 d. 18.30 val. - „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpėdA

KLAIpėdOS dRAMOS  
TEATRAS

29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Dell „Tegyvuoja 
Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis (Nacionalinis Kauno dramos teatras).
30 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė (Nacionalinis Kauno dramos teatras).
30 d. 18.30 val. - „Gentis“. Rež. A.Jankevičius 
(Nacionalinis Kauno dramos teatras).
4 d. 18 val. - Didžiojoje salėje - Žemaitė „Locna laimė. 
Žemaitė“. Rež. R.Steponavičiūtė (Naisių vasaros teatras).

KLAIpėdOS MUZIKINIS TEATRAS
29 d. 18.30 val. - „Mano Don kichotas“. 1 d. šokio kon-
certas. Rež. A.Liškauskas.

KLAIpėdOS LėLIŲ TEATRAS
30 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
1 d. 11 ir 13 val. - Teatrinė edukacija „Lėlių teatro magi-
ja“. Rež. A.Bakanaitė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
29 d. 18 val. - Premjera! J.O’Nilas „Meilė po guobomis“. 
Rež. P.Ignatavičius.
30 d. 18 val. - T.Viljamsas „Geismų tramvajus“. 
Rež. A.Latėnas.
5 d. 18 val. - Senjorų diena! H.Ibsenas „Nora“. Rež. S.Račkys.

pANEvėžyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
29 d. 18 val. Mažojoje salėje - J.Tatte „Sankirta su 
pagrindiniu keliu“. Rež. A.Vidžiūnas.
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Aleksijevič 
„Černobylio malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINė FILHARMONIJA
29 d. 17 val.; 30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - 
Tarptautinio B.Dvariono pianistų ir smuikininkų konkurso 
finalas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. 
M.Barkauskas.
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Tau, Mamyte“. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyk-
los jaunučių chorai. Vadovės: E.Čigriejūtė-Strolienė, 
E.Narmontienė, D.Leipuvienė. Vilniaus mokytojų namų 
berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ mažylių grupė. 
Vadovės: E.Jauniškienė, G.Trimirkaitė. Meno vadovas 
V.Miškinis. Koncertmeisterės: L.Kuliešiuvienė, S.Skučienė.
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Kamerinės muzikos kon-
certas „Garsų poemos“. Čiurlionio kvartetas. J.Auškelytė 
(smuikas), C.Pezzi (fortepijonas).

Šv. KOTRyNOS BAžNyČIA
2 d. 19 val. - Alina Orlova ft. Valters Puce (Latvija). 
Atlikėjai: A.Orlova (vokalas, klavišiniai), V.Puce (violončelė).
4 d. 19 val. - „Dagamba“ (Latvija). Atlikėjai: V.Puce 
(violončelė, kompozicijos, Latvija), A.Trocjuks (violončelė), 
D.Tenys (fortepijonas, Lietuva), H.Rahbaralam (perkusija - 
daf, setar, balsas; Iranas).

ARKIKATEdRA BAZILIKA
1 d. 14 val. - Sakralinės muzikos valanda, skiriama 
Motinos dienai. M.Roždestvenskytė (vargonai, Lietuva, 
Vokietija), A.Lukaitė (sopranas, Lietuva), B.Vasiliauskas 
(vargonai, Lietuva), V.Juodpusis (muzikologas, Lietuva).

MOKyTOJŲ NAMAI
3 d. 17 val. VMN Didžiojoje salėje - Rusų romansų 
mylėtojų klube „Melos“ vakaras-koncertas „Pasauliui 
taiką“. Dalyvauja „Rusų romanso salono“ atlikėjai.

TRAKAI

UžUTRAKIO dvARAS
1 d. 16 val. - „Silfidžių šokis“. L.Vilimaitė (arfa), 
M.Jankauskas (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO vALSTyBINė FILHARMONIJA
29 d. 18 val. - Violončelės muzikos vakaras. Skirtas 
mokytojo-eksperto Vilniaus Petrausko 60-ties metų peda-
goginės ir kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti. Dalyvauja 
V.Petrausko violončelės klasės absolventai bei mokiniai 
violončelininkai.
30 d. 17 val. Mažojoje salėje - Vokalinės muzikos 
vakaras. R.Kudriašovas (baritonas), G.Muralytė-Eriksonė 
(fortepijonas).
1 d. 17 val. - Gala koncertas, skirtas Motinos dienai. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, 
(JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Solistai: A.Flood 
(sopranas, Australija), C.Wyss (sopranas, fortepijo-
nas, Lichtenšteinas), B.Simon (sopranas, Vengrija), 
E.Šidlauskaitė (mecosopranas, Lietuva), S.Aleksandrova 
(mecosopranas, Bulgarija).
4 d. 18 val. - Operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“. 
O.Kolobovaitė, L.Mikalauskas, E.Bavikinas, V.Lukočius.

KLAIpėdA

KONCERTŲ SALė
1 d. 17 val. - Koncertas visai šeimai „Geriausia mama“. 
Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas ir  
dir. A.Vildžiūnas). Dalyvauja A.Valentienė (fortepijonas), 
jaunieji Klaipėdos solistai ir vokaliniai ansambliai.
3 d. 18 val. - „Nurimk, širdie: žibuoklės žydi“. E.Juškaitė 
(sopranas), R.Kudriašovas (baritonas), G.Muralytė-Eriksonė 
(fortepijonas).
5 d. 18 val. - Pavasario sonatos ir miniatiūros. A.Paley 
(fortepijonas, JAV), L.Valickas (smuikas), M.Bačkus  
(violončelė).

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
29 d. 13 val. Raudondvario Menų inkubatoriuje - Kamerinės 
muzikos koncertas. Ansamblis „Musica humana“ (meno 
vadovas ir dir. A.Vizgirda). Solistė S.Liamo (sopranas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Lietuvoje gimęs mano tėvas, puikiai kal-
bantis tiek lietuviškai, tiek rusiškai, visą gy-
venimą buvo ir yra dviejų kultūrų, dviejų skir-
tingų pasaulėjautų nešėjas. Aš pats anksty-
voje jaunystėje irgi daug laiko praleidau Lie-
tuvoje, gausybė malonių atradimų man susi-
ję su Vilniumi, Trakais, Palanga, kuriuos, kaip 
ir Sankt Peterburgą, laikau savo tėviške“, - 
teigė spektaklio kūrėjas.

Sankt Peterburgo teatro akademijos ab-
solventas I.Kutyrkinas save yra išmėginęs 
įvairiose srityse: kuria prozą ir eiles, roko gru-
pės dainų tekstus, dalyvauja modernaus kino 
projektuose. Spektaklis „Žilvinas. Sapnai apie 
Lietuvą“ - antrasis jo kūrinys profesionalioje 
teatro scenoje.

„Laisvalaikio“ inf.

Sankt Peterburgo kūrėjų 
spektaklyje - netradicinis  

žvilgsnis į Lietuvos mitologiją
Organizatorių archyvo nuotr.

Bilietais į gegužės 21 d. vyksiantį vienintelį šio 

spektaklio seansą Lietuvoje prekiauja „Tiketa“

Legendų apie kunigaikštį Gediminą, Žilviną ir Eglę interpretacija
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi eko-
nomiškai. Netinkamas metas išlaidauti, 
jeigu tvarkote finansinius reikalus, 
būkite atidūs, kontroliuokite finansi-
nius srautus. Savaitę praleiskite ramiai, 
klausykitės vidinio balso ir širdies 
poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus ves. 
Gal ne visada sprendimai ateis lengvai, 
bet verta paprakaituoti, kad ateityje 
gyventumėte lengviau. Daug energijos 
pareikalaus darbas su žmonėmis. Galite 
sutikti žmogų, susijusį su jūsų karmine 
praeitimi. Galbūt tai leis išspręsti seniai 
įsišaknijusias problemas. 

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime šiokia 
tokia renovacija jums tikrai nepakenk-
tų. Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, kurių nereikėtų 
sureikšminti. Jeigu esate vieniši, ne 
pats tinkamiausias laikas ieškoti antros 
pusės. Puikus metas valstybės tarnau-
tojams. Sveikatą stiprinkite daugiau 
laiko leisdami bundančioje gamtoje.

AVINUI

Prognozė balandžio 29 - gegužės 5 d.

Sprendimus priimkite atsakingai, 
nesivelkite į avantiūras. Tai laikas, kai bet 
koks veiksmas turės pasekmių. Net jeigu 
ir prispaus finansiniai rūpesčiai, nepra-
raskite optimizmo, viskas priklausys nuo 
vidinio nusiteikimo, todėl tikėkite, kad 
viskas bus gerai. Susikoncentruokite į 
veiksmo kokybę, nesvarbu, ar tai būtų 
darbas, bendravimas, ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą žmogų, kurio 
pagalba jums reikalinga kaip oras. Ši 
pagalba ir palaikymas jums bus itin 
reikalingi. Užimantiems aukštus postus 
gyvenimas kels naujų išbandymų, todėl 
skirkite dėmesio kolektyvui, kad prirei-
kus galėtume juo pasitikėti. Sveikatą 
stiprinkite saunoje ir SPA procedūromis.

SKORPIONUI

Galima pažintis su vyriškiu, 
gyvenančiu svetur. Galite gauti žinią iš 
užsienio arba planuoti tolimesnę kelio-
nę. Sėkmingi bus ilgalaikiai projektai. 
Atsiras netikėtų išlaidų, kurios kaip rei-
kiant išmuš iš pusiausvyros ir apkar-
tins gyvenimą. Svarbiausia, neklausy-
kite aplinkinių, kurie savo kompleksus 
ir baimes pateikia kaip patarimus.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti, atminkite - 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmos pažinties įspūdį. Bendraujant 
vertėtų prisiminti, jog tyla - gera byla. 
Antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
labai svarbių žinių dėl  naujo darbo 
pasiūlymo. Neskubėkite, šią savaitę 
patartina nesiimti nieko naujo.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pat knygos puslapis, 
viskas po senovei. Savo darbo vietoje 
jausitės puikiai, nors norėdami įveikti 
užduotis turėsite paplušėti iš peties. 
Būsite imlūs ir stropūs mokiniai. 
Pravartu pasirūpinti savo sveikata, 
išsitirkite 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

Meilėje vyks svarbus apsis-
prendimo procesas. Kai kas gali būti 
nuspręsta už jus. Tarpusavio santy-
kiuose šeimininkaus ponas Likimas. 
Tvarkydami piniginius reikalus, 
būkite ypač atsargūs, nes galite priimti 
neadek vačius 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 pasi-
kalbėti su antrąja puse, galbūt ji jaučia-
si taip pat. Tad jūsų išsiskyrimas išeis 
abiem į naudą. Galite gauti kelis naujus 
pasiūlymus. Laikotarpis itin tinkamas 
naujų darbų pradžiai.

VANDENIUI

Aktorė Redita Dominaitytė
1973 05 06

Aktorė Inga Norkutė
1972 05 03

Sporto komentatorius, laidų 
vedėjas Robertas Petrauskas
1976 04 29

Fotomenininkė  
Jurga Anusauskienė
1970 04 30

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: gegužės 1, 4 d. BLOGOS DIENOS: balandžio 30, gegužės 2 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Oklahoma. Kaulenis. 
Osaka. Reiklus. Kvaga. Rarotai. TG. 
Moka. Kokitas. Kar. Lyja. Hamakas. 
Nica. Ne. Moralas. Galis. Romenas. 
Pagijo. Soliteras. Paramos. Poteris. 
Satinas. Karelas. Tukanas. Doleris. 
Salakas. To. Atis. Trotilas. BAM. Ūsas. 
Kaluga. Iridė.
Horizontaliai: Kmynas. Ko. Lovoje. 
Opalas. Pasaka. Loreta. Haga. Riteris. 
Šoka. Motelis. Ma. Homeras. Kareris. 
TK. Romanas. Ra. Karakalas. Sol. 
Erikas. Tatu. Kiotas. Sulig. Aktas. 
Pakala. Šulas. Pataka. Lui. Garinasi. 
Es. Naganas. Kilimas. Bi. Pistacijos. 
Tad. Grasos. Lomė.
Pažymėtuose langeliuose: 
GalaKtiKa. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą  
(30 eurų vertės).

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 3 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Gabrielė Poškutė 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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l

Du klaipėdiečius aptaško pro šalį važiuo-
jantis automobilis.

- Toli mums dar iki Europos Sąjungos! - 
piktinasi vienas. - Va, jei Paryžiuje bent tru-
putėlį aptaško pravažiuojanti mašina, vai-
ruotojas parsiveža į savo namus, užsako 
prašmatnią vakarienę, nusiunčia drabužius 
į valyklą, nuperka naujus, paskui dar nusi-
veda į teatrą, o rytą nuveža į viešbutį.

- Ką, ar tu Paryžiuje buvai? - klausia ki-
tas.

- Ne. Žmona buvo.
l

Sovietų mokslininkai sukūrė mėnuleigį, 
atiminėjantį grunto mėginius iš amerikiečių.

l

Kalbasi du draugai:
- Prancūzai sako, kad nuo stalo reikia 

pakilti su lengvu alkio jausmu...
- O tu ką, prancūzas?
- Ne.
- Tada sėdėkim ir toliau valgykim cepelinus...

l

Vyras ir žmona žiūri siaubo filmą. Ekra-
ne pasirodo baisi šmėkla.

Žmona iš baimės: - Oi, mama!
Vyras: - Tai, vis dėlto, pažinai, ane?

l

- Brangusis, manai, jog mums pavyks 
apsigyventi šiame viešbutyje, kad niekas ne-
įtartų, jog mudu - nevedę?

- Visai paprastai, brangioji! Tu eik paskui 
mane ir nešk abu lagaminus.

l

Mokesčių inspektorius klausia naujojo 
lietuvio:

- Sakykite, o šitie, kur patikrinau, auto-
mobiliai, vilos, namai už sąžiningai uždirb-
tus pinigus įsigyti?

Naujasis lietuvis:
- Tai aišku! Sąžiningai dirbau kaip ark-

lys ir uždirbau.
- O man atrodo, kad jie yra gauti už žmo-

nių pinigus...
Naujasis lietuvis:
- Na tu, seni, ir pavarai! Iš kur pas žmo-

nes tiek pinigų!?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

PARODA. Antalijoje (Turkija) prasidėjo įspūdinga paroda „EXPO 2016“,
truksianti iki spalio 30 dienos. Gamtą ir augmeniją puoselėjančios parodos 
šūkis - „Žaliuojantis gyvenimas ateities kartoms“. 112 ha plotą užimančiose 
ekspozicijose gausu ir įspūdingų menininkų darbų - žaliųjų skulptūrų.


