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tel. (8 5) 212 36 26

ar šis kartas donatui  
bus sėkmingas?



Ringailė Stulpinaitė

- Saule, šiuo metu Lietuvoje tave 
sutikti gana sunku. Kur esi dingusi? 
Apie ką pastaruoju metu sukasi tavo 
gyvenimas?

- Visų pirma mano gyvenimas pasisuko 
visai netikėta linkme - šiuo metu gyvenu ne 
Lietuvoje, o Šveicarijoje. Čia esu jau kiek 
daugiau nei pusę metų nedideliame mieste-
lyje, netoli Austrijos sienos.  Beje, kai manęs 
kas paklausia, kur tiksliai gyvenu, mano at-
sakymas visada tas pats: „In the middle of 
nowhere“ (velniai žino kur - red. past.). Juk, 
išskyrus kelis didesnius miestus, Šveicarija 
yra kaimas. Tikrai. Mes gyvename tarp kar-
vių ir avių, didelių gražių, žalių laukų, kalnų, 
o dauguma gyventojų yra fermeriai. Tai yra 
kontrastų šalis. Smagu tai, kad kasdien žiūriu 
į Austrijos Alpes.

Trumpai tariant, galima sakyti, kad dabar 
mano gyvenimas sukasi apie tikrą meilę, ku-
rios visada laukiau (meilė mane čia ir atvilio-
jo), ir naujas perspektyvas, kurių galbūt anks-
čiau nė neįsivaizdavau. Viskas susiklostė la-
bai natūraliai, bet pasikeitė kardinaliai. Seniau 
vis sakydavau, kad niekada nepaliksiu Lietu-
vos. Bet žinote, kaip su ta meile būna... Ji 
atsirado ir aš nenorėjau jos paleisti.

- Tai iš Lietuvos pabėgai meilės ke-
liais. Meilė nugali visas kliūtis ir ištrina 
pasaulio ribas? 

- Nelygu kokia ta meilė. Tikra meilė gali 
viską. Tas atstumas - labai sąlygiškas reikalas. 
Viena vertus, važinėjimas vienam pas kitą 
turi savų pranašumų - pasiilgsti vienas kito 
labiau ir stipriau, kiekviena akimirka yra 
brangi, graži ir džiuginanti. Tačiau tikras san-
tykių ir meilės tvirtumo išbandymas praside-
da apsigyvenus kartu. Bet reikia viską pa-
sverti ir apgalvoti, aklai nerti į meilę, kartais 
beatodairišką, tikrai neverta. Vienu keliu su 
meile turi eiti ir sveikas protas, neužtenka 
įsimylėti. Reikia gerai apgalvoti, ar su tuo 

žmogumi nori dalytis viena erdve, ne tik 
džiaugsmais, bet ir rūpesčiais, ne tik juoktis, 
bet kartais ir pasiginčyti, ir t.t. Jei tai būtų ne 
Žiuljenas ir ne ta tikra, užauginta mūsų mei-
lė, tikrai nebūčiau metusi gyvenimo Lietuvo-
je ir persikrausčiusi pas jį. Džiaugiuosi, kad 
sutikusi Žiuljeną supratau, kas yra tik meilės 
iliuzija ir kas yra tikra meilė su visais jos 
prieskoniais.

Tikra meilė yra protinga, ne akla. Santy-
kiai paremti vieno kitam pagarba ir pasitikė-
jimu, darnūs. Reikia vertinti žmogų tokį, koks 
jis yra, ir mylėti nebandant jo niekaip pakeis-
ti. Bet dar kartą kartoju, meilė turi būti įver-
tinama protu. Mes, moterys, ir vienos moka-
me gyventi. Su vyru gyventi ir kurti santy-
kius turi būti gera. Jei to nėra, bėkite ir ne-
gaiškite laiko.

- Kas jūsų širdies draugas, kaip susi-
pažinote?

- Trumpai - jis yra prancūzas, elektronikos 
inžinierius. Puikus vyras. 

Už pažintį su Žiuljenu turiu dėkoti vie-
nam draugui, kuris kadaise Lietuvoje mus 
pasodino į vieną baidarę. Tiesiog draugai 
rengė pasiplaukiojimą baidarėmis, pakvietė 
prisijungti ir mane, o Žiuljenas kaip tik sve-
čiavosi čia, pas savo draugus. Tai buvo mū-
sų pirmas susitikimas. Stebuklingas. Tai bu-
vo trijų dienų kelionė, per kurią tarp mūsų 
įsiplieskė pirmosios stiprios simpatijos žie-
žirbos. Po to Žiuljenas pas mane skraidė kas 
antrą savaitgalį ir dirbdavo viršvalandžius, 
kad turėtų laisvus penktadienius. Pas jį 
skraidydavau ir aš. Be to, kiekvieną dieną 
telefonu kalbėdavomės po porą valandų. Po 
aštuonių draugystės mėnesių nusprendėme, 

kad gana skraidyti, reikia kartu gyventi. Šį 
sprendimą man priimti nebuvo lengva, bet 
jis buvo apgalvotas ir labai tuo džiaugiuosi. 
Tai taip ir plaukiame iki šiol mes savo gyve-
nimo baidarėje. (Šypsosi.)

- Galbūt jau planuojate vestuves? 
- Moterys vestuves planuoja, iki joms 

sukanka trisdešimt. Po to jau neplanuoja. 
Tik jaunystėje atrodo, kad vestuvės - gyve-
nimo tikslas. Vėliau to nesureikšmini. Kuo 
daugiau metų, tuo labiau supranti, kad nei 
nuo vestuvių, nei nuo vyro asmeninė laimė 
nepriklauso. Kai tai supranti - ir vyras tin-
kamas ateina.  Žmogus pats yra savo laimės 
kalvis. Vestuvės bus, kada nors... Bet galiu 
pasakyti, kad vaikų be vestuvių nebus. Ne 
vestuvių ceremonija, o kasdienis Žiuljeno 
buvimas šalia man yra geriausias jo meilės 
ir noro būti kartu  įrodymas.  

- O kuo, be meilės židinio kurstymo, 
tu užsiimi Šveicarijoje?

- Noriu pasakyti, kad tikrai negyvenu 
emig rantės gyvenimo. Žinoma, iššūkių yra ir 
man tenka juos įveikti, tačiau tai nėra sunki 
emigranto dalia, greičiau savęs tobulinimas 
ir naujos galimybės. Neslėpsiu, Lietuvoje 
man buvo nelengva gyventi nuo algos iki al-
gos, nes nors koncertų ir darbų buvo pakan-
kamai, pinigai už tai nebuvo dideli. Tiesa, na-
mą pasistatyti aš sugebėjau. Ir nors man čia 
sekasi tikrai gerai, turiu galvoje finansinę pu-
sę, vis tiek ne dėl to išvažiavau. Jei ne Žiul-
jenas ir mūsų bendri ateities planai, būčiau ir 
toliau gyvenusi sau įprastu ritmu. 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Saulė Rinkevičiūtė: 
Tikra meilė yra protinga, ne akla

n Gimimo data: 1986 m. sausio 31 d.

n Karjera: trumpai tariant - smuikininkė, o dabar 

dar ir pradedančioji verslininkė

n Gyvenimo kredo: esi pats savo laimės kalvis

n Didžiausia svajonė: būti laimingai

Dosjė

4

Vienu keliu su 
meile turi eiti ir 
sVeikas protas, 
neužtenka 
įsimylėti

Lietuvoje puikiai žinoma smuikininkė, maestro Gintaro Rinkevičiaus dukra SauLė 
RinkevičiūTė (30) jau daugiau nei pusę metų Lietuvoje yra reta viešnia. Pati Saulė 
tvirtina niekad nemaniusi, kad teks palikti Lietuvą, bent jau kuriam laikui, bet į širdį 
pasibeldusi meilė dvejais metais vyresniam prancūzui Žiuljenui Sanžer (Julien Singer) 
ištrynė pasaulio ribas ir pakreipė gyvenimą netikėta linkme. 

manau, kad mano 
gyVenimas dabar 
tikrai primena 
pasaką, apie kurią 
Visada sVajojau
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Saulė tikina, kad tik sutikusi Žiuljeną 
suprato, kas yra tik meilės iliuzija ir kas yra 

tikroji meilė su visais savo prieskoniais
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Pora džiaugiasi, kad sutampa ne tik jų 
abiejų požiūris į gyvenimą ar šeimą, 
bet ir hobiai, laisvalaikio pramogos
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Dabar mano gyvenimas sukasi apie šunis. 
(Šypsosi.) Tikrai nemoku sėdėti vietoje ir nie-
ko neveikti, tad sugalvojau net tris sritis, ku-
riose galiu suktis, gyventi, dirbti ir kitaip sa-
ve realizuoti. Čia žmonės labai myli savo šu-
nis, jais visaip rūpinasi, prižiūri ir ieško pa-
galbos - nuo jų vedžiojimo iki dresūros, kir-
pimo ar kitokios priežiūros. Tai kadangi visą 
gyvenimą, be muzikos, mane lydėjo ir mano 
šunys, jų veisimas, turiu didelę patirtį, ne-
nuostabu, kad sugalvojau iš šio savo pomėgio 
sukurti kažką apčiuopiamo. Labai tikiuosi, 
kad ateityje visa tai virs rimtu verslu. Be to, 
papildomus kursus jau baigiau ir Šveicarijoje.

- Kokie pasirodė šveicarai? Buvo iš-
šūkių?

- Na, čia atvažiuoti be rimtos priežasties 
tikrai nėra lengva. Gerai, kad aš turėjau Žiul-
jeną, kuris čia dirba ir gyvena jau aštuonerius 
metus. Šis faktas man palengvino tiek atvy-
kimą, tiek savirealizacijos galimybių paieškas, 
tiek gyvenimą apskritai. Kokie šveicarai? Jie 
tikrai konservatyvūs, nacionalistai, nemėgs-
ta svetimų įsileisti į savo valstybę. Mentali-
teto skirtumas didžiulis. Viena vertus, jie at-
rodo gana uždari ir riboti, kita vertus, be ga-
lo išsilavinę, verslūs, keliantys ekonomiką. 
Dar vienas įdomus dalykas - čia galima susi-
kalbėti vokiečių, italų ir prancūzų kalbomis, 
nes tokios šveicarų kalbos nėra. Tad vienas 
iššūkių man yra susikalbėti su vietiniais. Ka-
dangi gyvenu vokiškojoje Šveicarijos pusėje, 
netoli Austrijos, čia kalbame vokiečių kalba. 
Bet ta vokiečių kalba visai kitokia nei Vokie-
tijoje ar Austrijoje. Galima sakyti, kad švei-
carų vokiečių kalba yra kaip lietuvių žemai-
čių. Šiuo metu mokausi vokiečių ir prancūzų 
kalbų, pirmoji gyvenimui čia, antroji - kad 
laisvai susikalbėčiau su Žiuljeno šeima. 

Kitas iššūkis - prasimušti darbo rinkoje. 
Siunčiau šimtus laiškų su pasiūlymais ir už-
klausomis, tačiau vos vienas kitas man atsa-
kė, mat aš nesu vietinė, o į savo tarpą, kaip 
minėjau, atvykėlius jie įsileidžia sunkiai.  

- Nebuvo šoko dėl kainų skirtumo ten 
ir Lietuvoje?

- Nebūčiau aš lietuvė. Kadangi gyvename 
prie Austrijos sienos, apsiperkame Austrijo-
je. Ten dvigubai brangiau nei Lietuvoje, bet 
dvigubai pigiau nei Šveicarijoje. Tai galite įsi-
vaizduoti, kokios kainos vyrauja maisto pre-
kių parduotuvėse. Šveicarijoje geros raudo-
nos mėsos kilogramas kainuoja apie 40 eurų.  

- Žiuljenas prancūzas. Pastebite kokių 
nors  gyvenimo, kultūros skirtumų? 

- Papirkęs mane savo vyriškumu, gerumu 
Žiuljenas mane stebina kasdien. Skirtumų 
yra, bet jie malonūs. Prancūzų vyrų auklėji-
mas galbūt kiek skiriasi nuo lietuvių - galan-
tiškas, švelnus, vyriškas. 

Kalbant apie kultūrą, susipažinusi su Žiul-
jenu, susipažinau ir su prancūziška valgymo 
kultūra, ji man paliko neišdildomą įspūdį. Pran-
cūzų ir lietuvių maisto kultūra labai skiriasi. 
Prancūzai skiria labai daug laiko valgymui. Bet 
turiu galvoje ne maisto kiekį, o tiesiog tam 
skiriamą laiką. Yra tradicijos, kurių jie laikosi 
nuolat. Viena pirmųjų - maistas turi būti su-
derintas. O tokio dalyko kaip persivalgymas 
nėra visai, nors vakarienę sudaro net kelios 
dalys. Iš pradžių yra patiekiamas užkandis, kur 
nors prie židinio, o tik po poros valandų vaka-
rienė. Vakarienę sudaro du arba trys patieka-
lai ir desertas. Šeimininkė būna kai ką paga-
minusi iš vakaro ir prieš vakarienę pašildo, o 
kiti patiekalai būna šviežutėliai. Patiekalai at-
nešami paeiliui ir stalas niekada nebūna nu-
krautas viskuo iš karto. Be to, įprasta rinktis 
sveiką, gurmanišką maistą ir nepadauginti ka-
lorijų. To laikosi daugelis prancūzų šeimų. Be-
je, vakarienė būna gana vėlyva, o dienos metu 
daug nevalgoma. Tiesa, mano draugas labai 
mėgsta picas ir mėsainius, bet tik pačių ga-
mintus, ne iš greitojo maisto restorano. Beje, 
galiu paneigti mitą, kad prancūzai minta var-
lėmis ir tai yra jų delikatesas. Žiuljenas, kaip 
ir dauguma prancūzų, jų nėra gyvenime raga-
vęs. Tai turistų išmonė. 

Kultūrinio gyvenimo skirtumų taip pat yra. 
Man teko susipažinti su Žiuljeno šeima, tai 
labai šilti, jaukūs, išsilavinę žmonės, turintys 
išlaikytas vertybes. Jie ne tik valgo, bet ir gy-
vena kaip gurmanai - lėtai, ramiai, po truputį, 
bet kokybiškai. Jie vėlai keliasi, viską gyveni-
me daro lėčiau ir ramiau, niekada niekur ne-
skuba. Man patinka, kad jie neturi jokio išpui-
kimo ir ten neįprasta demonstruoti savo turtų 
ar galimybių. Jie gyena taip, kaip yra įprasta 
gyventi viduriniam sluoksniui.  

- Gal antrąją pusę jau supažindinote 
su savo šeima, lietuviškais papročiais, 
virtuve ar ir pačia mūsų šalimi?

- Su šeima, žinoma, jau supažindinau. 
Kartais net kartu atostogaujame ir Lietuvoje, 
ir Šveicarijoje ar kur kitur. Kartais keliaujame 
ir po Lietuvą, kad parodyčiau, ką turime gra-
žiausia. Jau žino, kokios yra mūsų šventės, 
kokie papročiai. Su mūsų virtuve taip pat  

Jis negalėJo 
gyventi be kalnų, 
o aš - be šunų. 
Dabar Jis negali 
gyventi be šunų,  
o aš - be kalnų
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„LaisvaLaikio“ interviu

reikia vertinti 
žmogų tokį, koks 
Jis yra, ir mylėti 
nebanDant Jo 
niekaip pakeisti
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supažindinau. Jam buvo įdomu, kad per Kū-
čias pas mus ant stalo būna 12 patiekalų, ir 
visi vienu metu. Žiuljenui labai patinka cepe-
linai (ypač pašildyti keptuvėje) ir mano ga-
minti koldūnai. Tiesa, jis visiškai nesuprato 
grikių bei šaltibarščių ir kaip jie kitiems gali 
būti skanūs. 

Žiuljenui labai patiko lietuvių darbštumas 
ir operatyvumas. Viskas visada vyksta greitai 
ir kokybiškai, o Šveicarijoje viskas trunka 
baisiai ilgai, net jei tai koks elementarios pa-
slaugos užsakymas.  

- Kaip šiuo metu atrodo jūsų su my-
limuoju buitis? Kaip pasidalijate darbus 
ir atsakomybes? 

- Visada maniau, kad santykiuose bus sun-
kiausia buitis. Bet ir čia neturime nesutarimų. 
Praktiškai be žodžių pasidalijame darbus, abu 
tiek šunis vedžiojame, tiek namus tvarkome 
ar gaminame maistą. Kol kas dažniau gaminu 
aš, nes jis ilgiau dirba. Bet savaitgaliais virtu-
vėje pasireiškia jis ir džiugina mane savo ska-

niais mėsainiais arba didkepsniu. Kažkaip mū-
sų gyvenimo būdas sutampa be pastangų. Ne-
reikia ko nors dirbtinai klijuoti.

- Ką veikiate laisvalaikiu?
- Smagu, kad sutampa ne vienas mūsų 

hobis. Aš gyvenu muzika, jis turi puikią klau-
są ir muzika taip pat yra vienas iš daugybės 
jo pomėgių, moka groti keliais instrumentais. 
Abu mėgstame važinėtis motociklais, gyven-
ti aktyviai, mėgstame ekstremalų sportą su 
jėgos aitvarais, mėgstame slidinėti, ir dar ga-
lėčiau vardinti be galo. Jis skraido paraspar-
niu, aš jodinėju. Kai turime daugiau laisvo 
laiko, atostogaujame, mėgstame daug keliau-

ti, ir nesvarbu kur, svarbiausia, kad kartu. 
Manau, kad mano gyvenimas dabar tikrai pri-
mena pasaką, apie kurią visada svajojau.  

- O muzikinė karjera - ji nepririša 
prie konkrečios vietos? 

- Tuo ji ir puiki, kad nepririša prie kon-
krečios gyvenamosios vietos. Aš vis dar kon-
certuoju su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru. Šveicarijoje prasimušti su muzika 
kur kas sunkiau. Čia atrankos į orkestrus 
vyksta kas kelerius metus ir į vieną vietą 
pretenduoja žmonės iš viso pasaulio. Tad, ma-
no galva, būtų kvaila tik sėdėti kalnuose, nuo-
lat repetuoti, ruoštis ir vėliau mėginti prasi-
mušti į orkestrą, ir nebūtinai pasiseks. Žino-
ma, privačios pamokos, pavieniai solo kon-
certai, mano asmeninė muzikinė karjera tę-
siasi, tik lėčiau. Nenoriu dėl to stabdyti savo 
gyvenimo ar lėtinti tempo. Nusprendžiau gy-
venti čia ir dabar, šia minute, šia akimirka, 
išnaudoti visas gyvenimo duodamas galimy-
bes ir tuo mėgautis. Noriu gyventi kokybišką 
gyvenimą visomis prasmėmis. Muzika niekur 
nedingo, tiesiog ji nebėra pirmoje vietoje ir 
tai nebėra pastovi mano veikla. Nesergu 
žvaigždžių liga, kad bijočiau gyvenime užsi-
imti ir kuo nors kitu, be muzikos. Tiesa, bet 
kokią veiklą Šveicarijoje man reikia pradėti 
nuo nulio.

- Lietuvoje palikote namą, taip myli-
mus šuniukus. Kada planuojate sugrįžti? 

- Šuniukų aš nepalikau. Į Šveicariją atsi-
vežiau du šunis - ryzenšnaucerį ir spanielį - 
bei vieną katę. Čia buvo mūsų su Žiuljenu 
kompromisas. Jis negalėjo gyventi be kalnų, 
o aš - be šunų. Dabar jis negali gyventi be 
šunų, o aš - be kalnų. 

Į Lietuvą grįžtu dažnai, nes vis dar akty-
viai koncertuoju, aplankome mano šeimą ir 
draugus. Tiesa, savo namą noriu parduoti, 
mat gauti pinigai galėtų būti investicija į ma-
no naujus verslus arba į naujus namus Švei-
carijoje. Ir apskritai nesinori, kad jis tuščiai 
stovėtų negyvenamas. Į Lietuvą grįžtame la-
bai dažnai, tačiau šiuo metu apie gyvenimą 
čia daug negalvojame. Bet tai mano tėvynė, 
čia mano šeima, tad šios galimybės neatmetu. 
Jei tik Žiuljenas sutiks kada iškeisti kalnus į 
nuostabią Lietuvos gamtą. Mes juk nežinome, 
kas nutiks po metų ar dvejų. Bet man svarbu 
turėti gyvenime tikslą ir planuoti bent jau 
tiek, kiek įmanoma. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Nei Nuo vestuvių, 
Nei Nuo vyro 
asmeNiNė laimė 
Nepriklauso. kai 
tai supraNti - ir 
vyras tiNkamas 
ateiNa

Nesergu 
žvaigždžių liga, 
kad bijočiau 
gyveNime užsiimti 
ir kuo Nors kitu, 
be muzikos

Saulė (dešinėje) su seserimi pianiste Rūta Buškevics 
ir tėčiu - maestro Gintaru Rinkevičiumi
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„LaisvaLaikio“ interviu

Naują gyvenimo etapą Šveicarijoje pradėjusi Saulė 
sako, kad sėdėti sudėjus rankas visai ne jos būdui. 
Moteris stengiasi įsitvirtinti ir sukurti sėkmingą verslą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Pernai savo gimtadienį Raminta, kuri tuo 
metu dar pati vadinosi Bjelle vardu, taip pat 
minėjo scenoje. Tąsyk ji surengė solinį koncer-
tą, kuriame lankėsi artimiausi jos bičiuliai. Šie-
met gimtadienio šventė buvo kiek trankesnė, 
su gyvai grojusia grupe ir daugybe „Tamstoje“ 
susirinkusių gerbėjų. „Gimtadienis scenoje gal-
būt jau tampa tradicija, nors šiemet tai nutiko 
neplanuotai. Tiesiog su grupe norėjome su-
rengti koncertą klube „Tamsta“ ir mums pa-
siūlė būtent mano gimtadienio dieną. Likimas 
pats viską taip sudėliojo. Nuostabiausia šventė 
ir yra tada, kai darai tai, ką mėgsti, daliniesi su 
žmonėmis, o jie ateina švęsti“, - sakė Raminta. 

Šis gimtadienis tapo ir dar viena proga 
švęsti. Grupė, kuri vadinasi senuoju Ramin-
tos sceniniu vardu „Bjelle“, gyvuoja jau pen-
kis mėnesius. Simboliška, bet vienas pirmų-
jų grupės koncertų įvyko toje pačioje sceno-
je, tad po beveik pusmečio čia grįžę muzikan-
tai sako, jog šis klubas grupės nariams jau 
tapo ypatinga vieta. „Turiu nuostabią grupę, 
kurios nariai tiki ir kiekvieną rytą lengvai 
keliasi į repeticijas, vykstančias 8.30 val. Jie 
tiki dainomis ir idėjomis, rūpinasi ir kelia pa-
čius nuostabiausius rūpesčius, myli, groja, 
svajoja... Čia ir prasideda priklausomybė nuo 
muzikos!“ - džiaugėsi Raminta.

Gimtadienis scenoje

Praėjęs savaitgalis buvo dviguba šventė atlikėjai Ramintai naujanytei (25). 
Drauge su grupe „Bjelle“ savo gerbėjus ji pakvietė į muzikos klubą „tamsta“, kur  
surengė koncertą „Kas tu toks“ ir jo metu paminėjo net dvi svarbias progas - pirmąjį 
grupės gyvavimo pusmetį ir 25-ąjį savo gimtadienį.

Grupė „Bjelle“: Teresė Andrijauskaitė, Aleksandras Rogoža, Raminta Naujanytė, 
Mantas Zigmantas, Milda Andrijauskaitė, Kasparas Meginis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Grupės „Bjelle“ vokalistė 
Raminta Naujanytė

Veidai

Žinia apie nėštumą Gabrielei ir Ronaldui buvo laukta bei ti-

kėta - pora jau kurį laiką svajojo apie kūdikį. „Mes visada tai per 

daug jauni vaikams, tai - per seni. Tai labai užsiėmę, tai labai pa-

vargę... Jei nuolat galvosite apie idealų momentą kurti šeimą, jis 

galbūt taip niekada ir neateis. Todėl reikia labai vertinti tai, ką 

siunčia likimas“, - sakė laukimo džiaugsmą išgyvenanti Gabrielė. 

Koncertinę veiklą dainininkė tęs tol, kol gerai jausis, tačiau dabar 

jos prioritetas - šeima. Kol kas dainininkė dar nežino, kur rude-

nį įsikurs su mylimuoju - Lietuvoje, Latvijoje ar kitoje šalyje. 

Viskas priklausys nuo to, su kuriuo klubu sutartį pasirašys bū-

simas tėtis. 
Šis vaikelis gims panašiu metu kaip ir Vashos mama, žinoma 

atlikėja Viktorija Mauručaitė, kuri juokaudama sakė pratinsianti, 

kad anūkė ar anūkas jos močiute nevadintų, o kreiptųsi vardu. 

„Kartais mamą paerzinu, jog teks įprasti prie žodžio „baba“, - šyp-

sodamasi atviravo Vasha. 

Veidai

Dainininkė Gabrielė GryGolaitytė-Vasha (21) neseniai 

įsiamžino fotosesijoje, kurioje virto autorių, kūrusių džiazuo-

jančios moters portretą, mūza. Papildomo žavesio Vashai pri-

dėjo ir tai, kad jaunoji atlikėja laukiasi ir jau spalį su mylimuo-

ju krepšininku ronaldu rutkausku taps tėvais.

Kuriant džiazo mūzos įvaizdį, Vashai 
padėjo ne tik  stiliaus specialistės, 

bet ir vaisių bei daržovių droži-
nėjimo meistrė Vita Brūzgienė, 
sukūrusi įspūdingą plaukų sa-
gę ir varlytę iš baltųjų ridikų. 
Tam jai prireikė trijų kilogramų 

žaliavos, per penkias valandas 
virtusios 350 gramų sveriančiu 

gėlės žiedu.

Džiazo mūza Vasha
rudenį taps mama
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Stilius: Olesia Les
Makiažas: Sandra Žukauskienė
Šukuosena: Liubovė Bondarenko
Nuotraukos: „Brice Barrett“
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NuomoNės

Tiesiog neįmanoma nepastebėti pastaruoju metu smarkiai išau-
gusių kainų. Kadangi maistą perkame dažniausiai, akivaizdu, kad 
vis daugiau išleidžiame būtent jam. Jau nestebina ir tai, kad prekė, 
kainavusi 0,29 Eur, jau kitą savaitę gali kainuoti 0,30 Eur, - taip po 
truputėlį apvalinant skaičius, kainos smarkiai šokteli. Pakilo ir dra-
bužių, ypač avalynės kainos, jas mintyse konvertavus į litus, atrodo, 
kad jos tiesiog neadekvačios. Viešėdama Vokietijoje, Berlyne, pastebė-
jau, kad nors vokiečių algos didesnės, per išpardavimus drabužių 
kainos mažiau gąsdina nei Lietuvoje. Maža to, kad ten pigiau, pasi-
rinkimas didesnis ir prekių kokybė geresnė. Nors dar neteko vykti į 
kaimyninę šalį pirkti maisto, manau, kad, ruošdamiesi didesnei 
šventei ar jubiliejui, šventiniam stalui ten išleistume kur kas mažiau. 
Auginant mažą vaiką dažnai tenka užsukti į parduotuvę neplanuo-
tai, ir nors tai gali virsti nemažu iššūkiu, stengsiuosi prisijungti prie 
socialiniuose tinkluose plintančios akcijos „Neisiu į prekybos centrą 
tris dienas“. Reikalingas bet koks visuomenės žingsnis, bandymas 
parodyti valdžios ir prekybos tinklų atstovams, kad nėra taikstomasi 
su tokiu kainų augimu ir tokiu požiūriu į vartotoją. 

aktorė Eglė Driukaitė

Ką manai? Apie lietuviškas kainas?

Kad kainos labai pakilusios, pastebėjau prieš porą mėnesių, 
kai drauge su Žygiu (Anželos vaikinu - red. past.) pradėjome 
sveikiau maitintis, pirkti daugiau įvairių daržovių. Šiuo metu 
kainos tiesiog absurdiškos, tarkim, kilogramas agurkų  kainuo-
ja apie 3,40 Eur. Dažniausiai stengiamės apsipirkti visai savai-
tei, ko nors pritrūkus į parduotuvę tenka užsukti ir dažniau. Vis 
dėlto galvojame jungtis prie akcijos „Neisiu į prekybos centrą tris 
dienas“. Nors nelengva parodyti valdžios vyrams ir prekybinin-
kams savo pasipiktinimą, taip bent jau galime išreikšti savo po-
ziciją. Pakanka mus laikyti marionetėmis. Jei pabrangę būtų tik 
drabužiai ar kiti daiktai, galėtume rinktis, ką įsigyti, o kam ver-
čiau pataupyti, tačiau maistas yra būtinybė. Negalima galvoti 
vien apie save, tarkim, pensininkų padėtis kur kas sunkesnė - 
esant tokioms kainoms dažnas negali leisti sau įsigyti tokių pa-
prastų dalykų kaip salotos, agurkai ar pomidorai ir yra privers-
ti maitintis vien kruopomis ar makaronais. Neseniai teko lan-
kytis Italijoje. Iš vienos ten esančios parduotuvės išėjau su pilnu 
maišu įvairių maisto produktų. Jei Lietuvoje būčiau pirkusi tą 
patį, veikiausiai būčiau išleidusi maždaug 20 eurų daugiau.

Dainininkė anžEla aDamovič

Diskusijos apie milžiniškas kainas ir jų spartų augimą žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose netyla iki šiol. Žinomi žmonės  
netgi ragina jungtis prie akcijos prieš kainų kilimą „Neisiu į prekybos centrą tris dienas“, rengiamą gegužės 10-12 d.  
Ką mano apie esamas kainas ir ar jungsis prie rengiamos akcijos, „Laisvalaikis“ pasiteiravo dainininkės ANŽeLos ADAmovič (28) 
ir aktorės egLės DriuKAitės (36).
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Veidai

Lietuvoje atidaryta pirmoji „Coca-Cola“ firminių prekių krautuvėlė. Šia proga buvo su-
rengta muzikos ir mados šventė, kurioje pristatyti nauji, dar nematyti dizainerės Agnės 
KuzmiCKAitės drabužių ir stilingų aksesuarų deriniai. tik šįkart modeliai žengė ne podiu-
mu, bet šaligatviu, o žaismingumo pristatymui suteikė televizijos projekte „Lietuvos talentai“ 
išgarsėjusių šokėjų grupės „Fem.me“ pasirodymas. Ant gatvės podiumo pasirodė ne tik pro-
fesionalūs modeliai, bet ir žinomos šalies moterys - dainininkė, buvusi grupės „Pinup girls“ 
narė ieva mackevičienė bei stilistė gabija Varnaitė. Viena garsiausių Lietuvos didžėjų simo-
na Albavičiūtė-Bandita pasirūpino gera nuotaika ir energingu muzikiniu užtaisu, o šio origi-
nalaus pristatymo režisūra rūpinosi mados renginių koordinatorė Renata mikailionytė. 

Žinomos moterys
suspindo mados šventėje
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Suknelė pasiūta iš panaudotos 
„Coca-Cola“ lauko reklamos

Radijo laidų vedėja ir DJ Simona 
Albavičiūtė-Bandita Atlikėja Ieva MackevičienėStilistė Gabija Varnaitė
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StiliuS

Dizaineriai Lilija Larionova ir Egidijus  
Rainys „Menų spaustuvėje“ pateikė 
dvigubą mados porciją - kiekvienas  
pristatė naujausias savo kolekcijas, skirtas 
2016-2017 metams. Kokias naujienas šis 
tandemas siūlo ateinantiems sezonams, 
susirinko pasižiūrėti gausus būrys mados 
gerbėjų, tarp kurių ir ne vienas mados, 
pramogų ir verslo pasaulio atstovas.  
Renginio svečiai ir patys demonstravo  
išmonę, originalumą bei stiliaus  
pajautimą. Vieni rinkosi klasiką, kiti  
nevengė drąsių įvaizdžio sprendimų - 
itin ryškių spalvų, netikėtų aksesuarų  
ir derinių.  

Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

Žinomų žmonių stiliaus variacijos

„Mis Lietuva 2010“, vizažistė Gritė 
Maruškevičiūtė-Tamošiūnė su vyru Andriumi

Dizainerė Jolanta TalaikytėOperos solistė  
Nomeda Kazlaus su bičiule

Verslininkė  
Irena Marozienė

Aktorė Gražina Baikštytė
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StiliuS

Žinomų žmonių stiliaus variacijos

Rašytoja Ugnė Barauskaitė su bičiuliuŽurnalistė Jolanta Svirnelytė 
(dešinėje) su drauge

Mados tendencijų 
prognozuotoja Marija 
Palaikytė

Dizaineriai Indra Dovydėnaitė 
ir Dovas Serapinas

Modelis Meda 
Jonaitytė

Stilistė Reda Mickevičiūtė

Televizijos  
ir radijo  

laidų vedėja  
Gabrielė 

Martirosianaitė
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StiliuS

Drabužių dizaineriai LiLija Larionova ir EgiDijus 
rainys surengė įspūdingą mados vakarą, kurio 
metu pristatė naujausias savo kolekcijas. nors jos 
visiškai skirtingos, dizainerių kūrinius vienijo bend
ras bruožas  savaip išreikštas subtilumas.

Naujausia L.Larionovos kolekcija susideda iš 30 
modelių, kurie, kaip būdinga dizainerės kūrybai, turi 
klasikos, minimalizmo ir modernizmo bruožų. Mane-
kenės podiumu žengė pasipuošusios suknelėmis ir prie 

Dviguba mados dozė ir subtilumo paieškosLilijos Larionovos 
kolekcijoje vyravo 

modernus minimalizmas, 
o katiliukai - aliuzija į 
siurrealistinę tapybą, 

šiemet tapusią dizainerės 
įkvėpimo šaltiniu
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StiliuS

Dviguba mados dozė ir subtilumo paieškos

jų derančiais švarkais bei katiliukais - aliuzija į siurrea-
listinę tapybą, ypač Renė Magrito (René Magritte) kū-
rybą, kuri šįkart tapo dizainerės įkvėpimo šaltiniu. 

Elegancija ir subtili prabanga jau tapo sąvokomis, 
dominuojančiomis E.Rainio kūryboje. Ir artėjantiems 
sezonams jis siūlo prabangius apdarus, tinkančius ir 
kasdienai, ir žengiant raudonu kilimu ar einant prie al-
toriaus savo vestuvių dieną. Šiemet dizaineris siūlo 
improvizuoti ir žaisti drabužių deriniais.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Elegancija ir 
subtilia prabanga 

alsuojanti 
Egidijaus Rainio 
kolekcija šiemet 

labai ryški ir 
spalvinga
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Verslo žmonės

Greta AlišAuskAitė

- Kaip gimė projektas „Night Light“? 
- Prieš metus Marija gavo iš draugų dova-

nų dviratį. Ir suprato, kad reikės dėvėti „tas“ 
liemenes. Vieną pavakarį besišnekučiuodamos 
stebėjome pro šalį važiuojančius dviratininkus. 
Ir tada pamąstėme, kaip būtų smagu rinktis ir 
dėvėti stilingas šviesą atspindinčias liemenes. 
Mariją užvaldė mintis, kad reikia būtent tokias 
ir sukurti. Visiems draugams ir pažįstamiems 
ši idėja labai patiko, todėl nusprendėme nieko 

nelaukti ir imtis darbo. Kad žodis taptų kūnu, 
idėjinę komandą papildė dar viena narė Vilma. 
Štai tada mūsų idėja įgijo formą ir 2015 metais 
balandžio 24 d. gimė „Night Light“.

- Dažnai sakoma, kad savo idėją ir 
verslą reikia kurti vienam siekiant išsau-
goti originalumą, o jūs esate net trys. 
Kaip pasidalijate darbus? 

- Jei nebūtų mūsų trijų, galbūt nebūtų tokio 
prekės ženklo, koks yra dabar. Stilingas, madin-
gas ir rūpinasi žmonių saugumu. Todėl kūrėjos 

dirba kartu ir kurdamos naujus gaminius, ir gal-
vodamos apie ateities darbus. Bet vis tiek dau-
giausiai darbų atliekame toje srityje, kurioje esa-
me stipriausios. Vilma kuria gaminius, Marija 
užsiima rinkodaros ir plėtros darbais, o Indrė 
daugiausiai dirba pardavimo ir vadybos srityje. 

- Kas kėlė didžiausią nerimą prista-
tant Lietuvos rinkai savo prekės ženklą 
ir produktą? 

Gyvybę apsaugoti galima ir stilingai atrodant

Dažnai kyla klausimas - rinktis patogumą ar stilių? Ši būtinybė rinktis pastūmėjo tris 
jaunas aktyvias moteris - Mariją Pinkutę (33), VilMą kaŠkonaitę-Deksnienę 
(39) ir inDrę tabaraitę (30) - suvienijant naudą ir grožį, sukurti išskirtinio dizaino 
atšvaitines liemenes. Po kurių sekė šviesą atspindinčių aksesuarų linija. trys medicinos, 
verslo vadybos ir kostiumo dizaino žinias panaudojusios moterys „laisvalaikio“ skaity-
tojams pristato „night light“ prekės ženklą.

Marija Pinkutė
n Gimimo data: 1983 02 06

n Gyvenimo kredo: „Galimybė įgyvendinti 

svajonę - štai kas gyvenimą daro įdomų“, P.Kueljas 

n Laisvalaikio pomėgiai: laikas gamtoje, 

pasivaikščiojimai po naktinį Vilnių

ViLMa kaškonaitė-Deksnienė

n Gimimo data: 1976 07 17

n Gyvenimo kredo: „Ar ne geriau būtų, užuot 

smerkus blogį, skleisti gėrį?“, A.de Sent Egziuperi 

n Laisvalaikio pomėgiai: vegetariško maisto 

gaminimas, joga, filosofija, kelionės su šeima

inDrė tabaraitė
n Gimimo data: 1985 06 15

n Gyvenimo kredo: „Tikėk savimi, ir ateis diena, 

kai kitiems neliks nieko kita, tik taip pat patikėti 

tavimi“, K.Kersi
n Laisvalaikio pomėgiai: aktyvus laisvalaikis 

gamtoje, kelionės, įkvepiančios naujiems darbams

DOsJĖ

Vilma Kaškonaitė-Deksnienė  
ir Marija Pinkutė

irmanto sidarevičiaus nuotr.
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Verslo žmonės

- Nerimauti nėra kada, reikia tiesiog imti 
ir bandyti, kitaip stovėsi vietoje ir nieko ne-
sukursi. Manome, jog bet kokia patirtis yra 
gera. Tomas Edisonas lemputę juk taip pat 
ne iš pirmo karto sukūrė. (Šypsosi.)

- Su kokiais sunkumais susidūrėte, 
kurdamos šį projektą?

- Vienu metu namie net sulaukdavome prie-
kaištų, kad per daug dirbame. Ypač kai buvo 
kuriamas pirmasis produktas - liemenės. Tada 
su merginomis per naktis svarstydavome, de-
rindavome ir ginčydavomės dėl visų niuansų, kol 
rasdavome tinkamiausią išeitį, gražiausią dizainą 
liemenėms ar kitiems gaminiams. Žinoma, būna 
ir taip, kad motyvuojame viena kitą, turbūt tai 
vienas pagrindinių pranašumų dirbant komando-
je, bet būna ir taip, kad sunkumus įveikti padeda 
palankiai susiklostančios aplinkybės. 

- Kas dažniausiai perka jūsų prekes?
- „Night Light“ pirkėjas yra tas žmogus, 

kuris nori būti stilingas, išsiskirti iš kitų, ku-
ris ieško kažko naujo bei, svarbiausia, rūpi-
nasi savo ir kitų saugumu. Produktais domi-
si be išimties visi. Tiek aktyvų laisvalaikį 
mėgstantys verslininkai, tiek jaunimas ar ma-

mos, kurios puošia save ar įsigyja gaminius 
savo atžaloms. Tiesa, neabejingos pirkėjos 
yra ir močiutės, labai smagu, kai prie žalva-
rinės, gintaru padabintos apyrankės jos sega-
si atšvaitinę ir rodo draugėms mėgaudamosi 
pirkiniu arba palepina anūkus. (Šypsosi.) 

- Kokių ateities lūkesčių turite?
- Mūsų lūkesčiai siekia toliau nei Lietu-

va ar Europos šalys. Jau užmegzti ryšiai su 
Anglija, Australija, Vokietija. Tikime, kad 
anksčiau ar vėliau „Night Light“ sėkmingai 
įžengs į užsienio rinkas. Taip pat stengia-
mės pritraukti pirkėjų ir investuotojų dė-
mesį. Be to, turime produktų ir idėjų, dar 
neišvydusių dienos šviesos, bet tikime, kad 
tai greitai įvyks.

- Prabėgo metai po prekės ženklo 
„Night Light“ įkūrimo. Kokie tie metai?

- Pirmi žingsniai buvo sunkūs, bet idėja ir 
azartas vedė toliau. Kurti rūbus, aksesuarus ar 
kitus gaminius tikrai nėra taip lengva, kaip iš pir-
mo žvilgsnio gali atrodyti. Yra įvairių niuansų ir 
keblumų, bet mes esame stiprios, susitvarkome.

- Ar yra bandančių pamėgdžioti? 
- Lietuvoje yra daug kūrėjų, tikrai vieni 

iš kitų kažką „pasiskolina“ ar pamėgdžioja. 
Mes linkime kiekvienam surasti savo idėją ir 
būti unikaliems. Nes dar tikrai yra nereali-
zuotų idėjų, kurios sklando aplink.

- Norisi klausti, kaip viską spėjate.
- Paroje yra 24 valandos. Jei tiki savo idėja 

bei viską gerai susiplanuoji, galima dar ir ne tiek 
spėti. (Šypsosi.) Kol kas sekasi suderinti mūsų 
visų trijų bendrą papildomą veiklą - „Night 
Light” projektą - su pagrindiniais darbais.

- Pasidalinkite patarimu būsimiems 
verslininkams.

- Tikėkite savo idėja, kalbėkite apie ją garsiai! 
Įdėkite pastangų, kad žodžiai įgautų formą. Ir būti-
nai raskite savitumą bei mėgaukitės tuo, ką darote. 

Gyvybę apsaugoti galima ir stilingai atrodant

Nerimauti Nėra 
kada, reikia 
tiesiog imti ir 
baNdyti, kitaip 
stovėsi vietoje ir 
Nieko Nesukursi

„Night Light“ gaminiai besirūpinantiems savo grožiu ir 
saugumu suteikia išskirtinumo dieną, o naktį atkreipia 
dėmesį atlikdami apsaugos funkciją. 
Rinktis galima tarp: 
● dviejų pusių dėvimų liemenių - moterims ir vyrams;
● kepurių, gobtuvų-šalikų - moterims, vyrams ir 
vaikams;
● apyrankių - merginoms ir moterims, jaunimui bei 
vyrams. 
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a Gegužės pradžioje, kaip ir kasmet, Niujorko metro-
politeno meno muziejuje surengtas didžiulis mados 
ir labdaros pokylis „Met Gala“, kuriame susirinko tik 
garsiausios pramogų pasaulio įžymybės. Ir žinoma, 
turtingos, nes bilietas į renginį kainavo 30 tūkst. 
dolerių. Svečių piniginę paplonino ir prabangūs ap-
darai, kuriuos reikėjo rinktis pagal vakarėlio temą - 
„Technologijų amžiaus mada“ („Manus x Machina: 
Fashion in an Age of Technology“). Tad futuristinės 
improvizacijos buvo gana ryškios: blizgūs apdarai, si-
dabro ir metalo spindesys. Kai kas improvizuodamas 
gerokai peržengė ribas: Lady Gaga atėjo be sijono, 
Madona (Madonna) apnuogino krūtis ir sėdmenis.

Madonai (Madonna), pasirinkusiai 
„Givenchy“ apdarus, kompaniją palaikė 
dizaineris Rikardas Tiši (Riccardo Tisci)

EPA-Eltos  nuotr.

Aktorė Nikolė 
Kidman (Nicole 
Kidman) su 
„Alexander 
McQueen“ 
suknele

Bijonsė (Beyonce) pasirinko 
perlais puoštą „Givenchy“ 

suknelę iš latekso

Bijonsės sesuo  
Solandž Knoules (Solange Knowles) 

itin išsiskyrė iš minios
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ŽvaigŽdės

Kim Kardašian (Kim Kardashian) ir jos vyras 
Kanjė Vestas (Kanye West) taip pat  
pasirinko „Balmain“ drabužius

Modelis Kaili  
Džener (Kylie Jenner)  

su „Balmain“ suknia

Po permatomu audiniu modelis Džidži Hadid 
(Gigi Hadid) vilkėjo metalo korsetą, o jos draugas 

Zajanas Malikas (Zayan Malik) buvo riteris 
spindinčiais šarvais tikrąja to žodžio prasme

Modelio Džordan 
Dan (Jourdan 

Dunn) metalinė 
„Balmain“ suknelė

Modelio Popi Delevin 
(Poppy Delevingne) 
„Marchesa“ 
suknelė žaižaravo 
brangakmeniais

Atlikėja  
Ciara pasipuošė 
„H&M“ suknia

Metalu spindinti Lady Gaga 
į renginį atėjo be sijono ir 
įspūdingais batais

Teilor Svift (Taylor Swift) 
su „Louis Vuitton“

Parengė  
Jurga DRUNGILAITĖ
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Grožio paletė

Jaunesnė per
Sostinės grožio salono „Bomond“ plaukų stilistė,  
tarptautinių seminarų dalyvė ir dėstytoja 
Lena DuDinSkaja prisidėjo prie kardinalių 
58 metų vilnietės janinos įvaizdžio pokyčių.  
Pasak profesionalios meistrės, vizažistas, plaukų 
ir drabužių  stilistai į šį pasikeitimą įdėjo vienodai 
darbo ir pastangų, nors pirmiausiai į akis krenta 
pasikeitusi janinos šukuosena. „Tai klasika su  
modernumo elementais“, - trumpai savo  
sprendimą apibūdino L.Dudinskaja.

Šukuosena: Lena Dudinskaja  
(BOMOND grožio salonas) 
Makiažas: Justina Gafaro 
Drabužiai: Agnes Flick 
Nuotraukos: Kristina Sereikaitė

prieš
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Grožio paletė

pusdienį
Lenos DuDinskajos komentaras

Plaukų ilgis. Kadangi Janina norėjo kardinalių pokyčių, parinkau jai tinkantį trumpų 

plaukų kirpimą, išryškinantį ir padailinantį veido bruožus bei vizualiai jauninantį. Nors tai 

nėra tendencija, vyresnės moterys dažniausiai renkasi trumpus plaukus. Žinoma, šukuo-

sena turi derėti su bendru įvaizdžiu, tikti prie figūros ar veido bruožų, tačiau moterys, 

turinčios ilgesnius plaukus, yra linkusios juos surišti ar susegti. Nereikia pamiršti ir to, 

kad sulaukus 40 ar 50 metų keičiasi ir plauko struktūra, mažėja apimtis, tad palaidi trum-

pesni plaukai atrodo stilingiau, kaip ir Janinos atveju, vizualiai jaunina.

sPalva. Parinkome santūrią, natūralią plaukų spalvą su kiek pilkšvu atspalviu, derančiu 

prie odos spalvos ir atveriančiu akis. Ši spalva yra ganėtinai praktiška - kiek ataugus plau-

kams nebus ryškaus skirtumo ir kontrasto tarp plaukų šaknų ir galiukų, tad moteris galės 

kiek ilgiau apsieiti be plaukų stilisto pagalbos.

po
Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

 Vidutiniškai žmogus turi daugiau kaip 
100 tūkst. plaukų. Paprastai plauko sto-
ris siekia 0,02-0,04 mm, todėl 50 plauko 
gijų šalia viena kitos sudaro 1 milimetrą. 
 Plaukas vidutiniškai „gyvena“ 2-4 me-
tus, per parą paauga maždaug 0,35 mm, 
o per mėnesį 1-1,5 cm. Kasdien galvos oda 
pagamina po 35 metrus plaukų pluošto.
 Pirmoje dienos pusėje ir vakare plau-
kai auga greičiau nei likusią paros dalį. 
Naktį plaukai beveik neauga. Vyrų plau-
kai auga greičiau nei moterų. 
 Plaukai ant veido auga greičiau nei 
ant bet kurios kitos kūno dalies. 
 Blakstiena vidutiniškai gyvena 100 
dienų. 
 Šviesiaplaukių plaukai yra ploniausi, 
juodaodžių gali būti 3 kartus storesni už 
šviesius.
  3 proc. plauko sudaro vanduo, liku-
sieji 97 proc. - tai baltyminė medžiaga 
keratinas, taip pat yra geležies, vario, 
cinko, chromo, vitaminų A, B, C, T, P ir 
kitų mikroelementų. Todėl norint turėti 
sveikus plaukus labai svarbu su maistu 
gauti pakankamai proteino.
 Sveiki plaukai yra lankstūs: plaukas 
nenutrūkdamas gali išsitempti iki 30 proc.
 Vienas plaukas gali atlaikyti iki 100 g 
svorio. Žmogaus plaukas yra tvirtesnis nei 
tokio pat storio varinis laidas, o jei visus 
ant galvos esančius plaukus suvytumėte į 
virvę, ji galėtų atlaikyti du Afrikos dramb-
lius, kaip ir aliuminio arba kevlaro lynas.
 Normalu, jei per dieną išslenka 100 
plaukų. Per dieną vaikai netenka 90 
plaukų, o garbaus amžiaus žmonės - iki 
120-ies. 
 Priešingai, nei dažnai manoma, plau-
kų kirpimas neturi jokios įtakos jų au-
gimo greičiui.
 Iš vieno plauko mokslininkai gali 
daug apie jus pasakyti, pavyzdžiui, apie 
jūsų dietą praėjusį mėnesį arba aplinką 
ar regioną, kuriame gyvenote, tačiau ne-
gali nusakyti lyties. 
 Tik 4 proc. Žemės gyventojų yra rau-
donplaukiai, daugiausia jų yra Škotijo-
je ir Airijoje. Raudoni plaukai - genetinė 
mutacija. 
 Natūraliuose ruduose plaukuose yra 
rekordinis kiekis pigmentų, todėl juos 
sunkiausia perdažyti. 
 Azijiečių plaukai auga šiek tiek grei-
čiau ir jų elastingumas didžiausias iš 
visų, o štai afrikiečių plaukai yra kur 
kas trapesni nei mūsų ir auga lėčiau.  
 Jei norite turėti stiprius ir sveikus 
plaukus, jūsų mitybos racione turėtų bū-
ti kiaušinių, morkų, lašišos, žalių dar-
žovių, vitamino C ir D.

Įdomūs faktai apie plaukus
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SveikatoS kodaS

„Skoliozė - tai stuburo iškrypimas į šoną. 
Esant nežymiems pakitimams žmogus ar ap-
linkiniai gali net nepastebėti matomų pokyčių. 
Esant rimtiems pakitimams žmogaus stuburas 
iškrypsta į šoną, jis įgauna „C“ arba „S“ formą. 
Dėl ligos išprovokuotų slankstelių sukimosi, 
kartu sukasi ir prie jų prisitvirtinę šonkauliai, 
deformuojasi krūtinės ląsta, atsiranda kupra, 
įdubos. Žmogus kenčia dėl išvaizdos pakitimų, 
o esant pažengusiai skoliozei sutrinka plaučių 
ir net širdies ir kraujagyslių darbas“, - pasa-
koja gydytojas R.Machninas.

ligą lydi daug mitų

Dažnai manoma, kad trumpalaikės stuburo 
apkrovos, pavyzdžiui, sėdėjimas susikūprinus, 
kuprinės nešiojimas ant vieno peties, miegoji-
mas ant vieno ar kito šono, gali daryti įtaką 
skoliozei atsirasti ir ligai progresuoti. Tačiau 
daugybė tyrimų įrodė, kad tai mitas, pasakoja 
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

„Kitas populiarus mitas, kad skolioze ser-
gantiems vaikams reikia riboti arba visiškai 
nutraukti fizinį aktyvumą. Toks judėjimo ri-
bojimas klaidingas, nes moksliniai tyrimai 
rodo, kad fizinis aktyvumas tikrai neblogina 
skoliozės“, - tvirtina R.Machninas.

Dažniausiai skoliozė yra pastebima prabė-
gus keleriems metams nuo jos pradžios. Todėl 
rekomenduojama profilaktiškai tikrinti visus 
vaikus, o ypač sparčiausiu augimo laikotarpiu. 
Pasak mediko, didžiausias išbandymas stubu-
rui - vaiko 10-16 gyvenimo metai, kai jie ima 
labai sparčiai augti. „Mergaitėms augimo šuo-
lis paprastai būna apie 10-12 metus, berniu-
kams - apie 12-14 gyvenimo metus. Beje, 
mergaitėms skoliozė nustatoma du kartus 
dažniau nei berniukams“, - paaiškina jis.

Išskiriami trys pagrindiniai skoliozės gy-
dymo metodai: stebėjimas, konservatyvus 
(kineziterapija, įtvaras) ir operacinis.

Tėvams verta įsidėmėti, jei skoliozė pasi-
reiškė dar prieš lytinį brendimą, yra didelė 
tikimybė, kad augimo spurto metu ji progre-
suos. Laiku negydant, gali atsirasti rizika, kad 
iš potencialiai pagydomo stuburo iškrypimo 
gali išsivystyti nelanksti stuburo deformacija, 
kuri grės plaučių ir kitų vidaus organų funkci-
jų sutrikimais. Negydoma skoliozė gali turėti 
įtakos psichologiniams sutrikimams, komplek-
sams ir kt. Anot pašnekovo, geriausia kreiptis 
profilaktiškai iki prasidedant lytiniam brendi-
mui, net nematant akivaizdžių pakitimų. Ta-
čiau, primena gydytojas, netaisyklinga laiky-
sena ne visuomet yra skoliozė. Norint tikslios 
diagnozės geriausia kreiptis į medikus.

vokiečių metodika -  
viena efektyviausių

Bene dažniausiai idiopatinei skoliozei gy-
dyti Europoje ir JAV taikomas Šrot (Schroth) 
metodas. Šį metodą pirmieji Lietuvoje pradė-
jo taikyti „Gemma“ sveikatingumo centre dir-
bantys specialistai. Jis taikomas įvairaus laips-
nio idiopatinei skoliozei, tačiau efektyvumas 
priklauso nuo daugelio veiksnių: nuo pacien-
to amžiaus, progresavimo rizikos, esamo Ko-
bo kampo ir kt. Šrot metodo esmė - stuburo 
„hiperkorekcija“, t.y. tam tikrų pozicijų, prie-
šingų natūralioms kreivėms, pritaikymas bei 
specialiais pratimais gautos hiperkorekcijos 
įtvirtinimas. Taip pat didelis dėmesys kreipia-
mas į stuburo bei krūtinės ląstos mobilumą, 
raumenų balanso atkūrimą. Labai svarbus ir 
paciento bei šeimos narių mokymas, kokybiš-
kos informacijos suteikimas, nes didelę šio 
metodo dalį sudaro namų darbai. Skoliozės 
gydymas šiuo metodu sukurtas 1927 m. Vo-
kietijoje Katerinos Šrot (Katherina Schroth), 
kuri ieškojo būdų paleng vinti savo pačios sko-
liozės būseną. 1960 m. Šrot metodas tapo 
standartinis ir toliau buvo tobulinamas Kate-
rinos dukters Kristės Lehnert-Šrot (Christa 
Lehnert-Schroth). Šis metodas taikomas vi-
soje Europoje ir JAV.

Parengė Anželika Voinė

Skoliozė: iškrypęs 
stuburas savaime neišsities
Gydytojai vieningi - skoliozės profilaktikai skiriama per mažai dėmesio. O juk ankstyva 
diagnozė ne tik palengvina gydymą, bet ir padeda išvengti didesnių bėdų, pavyzdžiui, 
plaučių ir kitų vidaus organų funkcijų sutrikimų. Sveikatingumo centro „Gemma“ fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ROmanO machninO duomenimis, nuo skolio-
zės Lietuvoje kenčia apie 3 proc. vaikų.

Gydytojas  
Romanas Machninas

„Gemma“ nuotr.
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Vis dažniau girdimas terminas - ne-
rimo sutrikimai. Kas tai yra?

- Nerimo sutrikimai yra specifiniai su-
trikimai, priskiriami psichikos sutrikimų 
grupei. Jie pasireiškia labai išreikštu, užsi-
tęsusiu - patologiniu nerimu, trikdančiu 
bendrą gyvenimo kokybę. Tai vienas daž-
niausių psichikos sutrikimų, pasitaikantis 
beveik trečdaliui žmonių bent kartą gyve-
nime. Tiesa, reikia pasakyti, kad nerimas 
yra normali emocija. Tai jausmas, kuriuo 
žmonės reaguoja į kylančią įtampą ar stresą, 
kai neatitinka mūsų galimybės ir aplinkos 
iššūkiai. Nerimu organizmas ir smegenys 
reaguoja į tam tikrą situaciją: kai laukia koks 
nors svarbus pokalbis, reikia skaityti pra-
nešimą didelei auditorijai, einame į pokalbį 
dėl darbo, prieš egzaminus, atlikdami sudė-
tingą užduotį, susipažindami su naujais žmo-
nėmis ir t.t. Toks nerimo jausmas yra visiš-
kai normali emocija, kuri net šiek tiek sti-
muliuoja ir mobilizuoja žmogų - paskatina 
kažkam geriau pasiruošti, planuoti iš anks-
to. Tad nerimas gali būti tiesiog normali 
reakcija į įtampą, gali būti įvairių ligų (pa-
vyzdžiui, širdies, skydliaukės, virškinimo 
sutrikimų, depresijos) simptomas, bet gali 
būti ir specifinis sutrikimas. 

- Kada nerimas laikomas normaliu, o 
kada patologiniu dalyku?

- Nerimas tampa nerimo sutrikimu, kai 
jis yra toks stiprus, dažnas, ilgai trunkantis, 
kad stipriai pablogina savijautą, trukdo bend-
rauti ir atlikti įprastas kasdienio gyvenimo 
užduotis. Specifiniams nerimo sutrikimams 
priskiriamos ir įvairios fobijos. Viena daž-
nesnių - agorafobija, vadinamoji atvirų erd-
vių baimė. Tokią fobiją turintis žmogus vi-
saip atidėlioja ėjimą į miestą, darbą, nemėgs-
ta viešų susibūrimo vietų, nejaukiai ten jau-
čiasi, bijo eiti ar keliauti vienas ir pradeda 
tų situacijų vengti. Jeigu nerimas užsitęsia 
ir jau trukdo gyventi, tuomet tai laikoma 
nerimo sutrikimu. Jeigu nerimas kiek ilges-
nį laiką trunka dėl to, kad žmogus daro kaž-
ką naujo, neįprasto, važiuoja į kelionę ir nė-
ra tikras, ar viskas pasiseks (bus saugu, ras, 
kur apsistoti), tuomet čia nieko patologiško 
nėra. Tačiau kai į kelionę važiuojama šimtą-

jį kartą, be ypatingų sunkumų, tuomet neri-
mas lyg ir nėra pagrįstas. Ir vis dėlto prob-
lema tai bus tik tuomet, jei trukdys tam as-
meniui, kuris patiria nerimą. Tuomet jam 
reikėtų kreiptis pagalbos pas psichiatrą, psi-
chologą, psichoterapeutą, išmokti kitokio 
elgesio, atsipalaidavimo. Kita vertus, yra 
žmonių, kurie emociškai jaudindamiesi ir 
nerimaudami planuoja, pergalvoja reikalus 
ir tai jiems tiesiog įprasta, gyvenimo kokybei 
netrukdo. 

- Kokiais atvejais ir kaip pasireiškia 
panikos priepuoliai?

- Panikos priepuoliai yra viena nerimo 
sutrikimų formų ir dažniausiai kyla netikėtai. 
Evoliuciškai esame užprogramuoti į pavojų 
reaguoti dviem būdais - bėgti arba kautis. Abi 
reakcijos sukelia organizmo pasirengimą 
grėsmei: išsiplečia vyzdžiai, pakyla kraujos-
pūdis, greitėja širdies plakimas, kraujas nu-
kreipiamas į smegenis ir raumenis, kad ga-
lėtume greitai reaguoti, tai yra - bėgti arba 
kautis. Panikos priepuolio simptomai atitin-
ka įprasto pasirengimo didelei grėsmei po-
žymius, tačiau be realaus pavojaus. Stipri 

baimė, širdies plakimas, išbalimas, prakai-
tuoti delnai, silpnumas, svaigulys - labai ne-
malonūs pojūčiai. Pamažu žmonės pradeda 
vengti situacijų, kurios sukelia panikos prie-
puolius, atsiriboja nuo aplinkinių ir jų prisi-
taikymas įprastame gyvenime, darbe bei šei-
moje sutrinka. 

Dauguma panikos priepuolių praeina per 
penketą minučių, tik retais atvejais užtrun-
ka ilgiau. Po panikos priepuolio žmogus jau-
čiasi išsekęs, kartais net užmiega. Tai grei-
ta, galinga, bet palyginti trumpa, visą kūną 
supurtanti reakcija. Tą priepuolį galima šiek 
tiek suvaldyti, jei žmogus supranta panikos 
ir nerimo mechanizmą, nes apie tai skaitė 
arba lankė psichoterapiją, žino tam tikrus 
pratimus, kaip suvaldyti kvėpavimą ir nura-
minti save racionaliomis mintimis. Nežinan-
čiam, kas tai yra, priepuolis yra labai gąsdi-
nantis. 

- Kaip įveikti nerimą?
- Nerimas, kaip ir minėjau, dažnai kyla dėl 

įtampos, streso ar mums naujų, nežinomų 
situacijų. Tarkime, žmogus karjeros pradžio-
je gali labai bijoti viešo kalbėjimo. Bet kuo 
dažniau jam tenka su tuo susidurti, tuo dides-
nį imunitetą jis įgyja, įpranta, sukaupia reika-
lingų įgūdžių, tai nebebūna nauja situacija, 
kuri keltų nerimą. Kita verus, yra atvejų, kai 
žmonės pakeičia darbą ir jiems nebereikia 
kalbėti viešai, taigi, nebelikus nerimą kelian-
čių aplinkybių, nebelieka ir nerimo. Jeigu ne-
rimas kartojasi ilgą laiką, trukdo gyvenimo 
kokybei, jis gydomas vaistais arba kognityvi-
ne elgesio psichoterapija.

- Ar miego sutrikimai taip pat susiję 
su nerimu? 

- Nebūtinai, bet nerimas gali būti viena 
iš miego sutrikimų priežasčių. Prasta miego 
kokybė savaime nereiškia konkrečios ligos 
ar sutrikimo. Miego sutrikimai dažni, jie ly-
di daug ligų - tiek psichikos sutrikimus, tiek 
somatines kūno ligas. Tiesa, jeigu žmogus 
neužmiega arba lieka budrus tik kelias nak-
tis iš eilės, tai dar nėra miego sutrikimas. 
Jeigu žmogus nemiega keletą savaičių, pa-
bunda nepailsėjęs, miega labai blogai ir tai 
jau tikrai trukdo pačiam žmogui, - tai jau yra 
sutrikimas, kurį būtų galima gydyti. 

Tačiau ir miego sutrikimų gali būti labai 
įvairių. Gana dažna vadinamoji miego apnė-
ja, lydima garsaus knarkimo, kai miegant 
protarpiais nutrūksta ir vėl atsinaujina kvė-
pavimas. Tuomet žmogus pabunda ir vėl už-
miega. Miego sutrikimų gali atsirasti ir dėl 
sutrikusios hormonų pusiausvyros, miego 

Nerimas. Kada tai tik emocija, o kada sutrikimas?
Nerimą viena ar kita forma yra ne kartą jautęs kiekvienas. Tačiau ilgai trunkantis ir vis 
pasikartojantis nerimas gali būti ženklas, kad žmogus turi nerimo sutrikimą, kuris gali 
sumenkinti gyvenimo džiaugsmą ir kokybę. Apie tai „Laisvalaikiui“ pasakojo psichiatrė 
NijoLė GošTAuTAiTė-MidTTuN.

Jeigu žmogus  
turi nerimo 
sutrikimą, gali 
sutrikti ir  
miegas, mat Jis  
dėl nerimo ar 
baimės išlieka 
budrus

Psichiatrė Nijolė 
Goštautaitė-Midttun
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Psichologijos kodas

režimo pažeidimų (dirbama paromis, pamai-
nomis, slenkančiu grafiku), dėl depresijos, 
šizofrenijos.

Jeigu žmogus turi nerimo sutrikimą, ga-
li sutrikti ir miegas, mat jis dėl nerimo ar 
baimės išlieka budrus - dėl juntamos (ne-

būtinai sąmoningai) grėsmės mobilizuoja-
mas visas organizmas. Mūsų organizme to-
kiu atveju išsiskiria tam tikrų hormonų, 
adrenalino, suaktyvėja visi biologiniai pro-
cesai ir esant padidinto budrumo būsenai 
kūnui tiesiog sunku užmigti. Kai jaučiame, 
kad miegą trikdo būtent nerimas ir nubun-
dame, rekomenduojama ne gulėti lovoje, o 
atsikelti, išgerti arbatos, užsiimti raminan-
čia veikla. Dėl minėtų biologinių priežasčių, 
patiriant nerimą, kūnas reikalauja veikti - 
gintis arba kautis, tad nuveikdami kažką 
atsikėlę tarsi apgauname organizmą, kad 
užduotį įvykdėme ir vėl galime ramiai už-
migti.

- Ar tiesa, kad vienas miego trikdymo 
faktorių - telefonų, kompiuterių naudo-
jimas prieš miegą?

- Visiškai teisingai. Miego kokybei už-
tikrinti svarbūs keli dalykai. Pirmiausia - 
visiška tamsa kambaryje, nes tuo metu ga-
minasi melatoninas. Jeigu būna šviesu dėl 
monitoriaus ar kokių modemų, telefonų 
švieselių, tai trukdo gamintis melatoninui 
ir trikdo miegą. Antras faktorius - tyla, to-
dėl miego metu ir prieš pat miegą neturė-
tų būti klausomasi muzikos. Turi būti tin-
kama patalpos temperatūra - ne per vėsu 
ir ne per karšta. Taip pat svarbus miego 
režimas. Žiūrėjimas į ekraną, nesvarbu, 
kompiuterio ar telefono, pakelia budrumo 
lygį ir po to staiga užmigti labai sunku. 
Rekomenduojama bent pusvalandį ar va-
landą iki miego nesinaudoti telefonais ir 
kompiuteriais, kad organizmas tinkamai 
atsipalaiduotų ir pasiruoštų miegui. Tuos, 
kurie neketina atsisakyti minėto įpročio 
naudotis elektroniniais įrenginiais prieš 
miegą, galima nuraminti - nuo miego su-
trikimų nemirštama. Kiekvienas pasirenka, 
kas jam vertingiau - miego kokybė ir svei-
kata ar darbas ir pomėgiai.

Nerimas. Kada tai tik emocija, o kada sutrikimas?

SpecifiniamS 
nerimo 
SutrikimamS 
priSkiriamoS  
ir įvairioS  
fobijoS. viena 
dažneSnių - 
agorafobija, 
vadinamoji  
atvirų erdvių 
baimė
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Andalūzijos autonominės srities Tomare-
so mieste rasta apie 600 kilogramų IV am-
žiaus bronzinių monetų. Ekskavatorininkas 
praėjusį trečiadienį vykstant statybos dar-
bams viename iš miesto parkų užtiko 19 se-
novinių romėniškų amforų, kurios buvo pilnos 
monetų. Ispanijos archeologai pavadino šį ra-
dinį unikaliu.

Pranešama, kad priekinėje monetų pusė-
je iškalti Romos imperatorių - Diokletiano 
(245-313), Maksimiano (250-310) ir Konstan-
tino I Didžiojo - atvaizdai. Iš 19 aptiktų amfo-
rų 10 yra puikiai išsilaikiusios. Manoma, kad 
jos sąmoningai buvo paslėptos po žeme. Lobis 
jau perduotas Sevilijos Archeologijos muzie-
jui. Pagal vieną iš hipotezių, šiais pinigais tu-
rėjo būti sumokėti mokesčiai imperatoriui.

KaleidosKopas

Kenijos gamtos apsaugos tarnyba per trumpą laiką konfiskavo 105 tonas dramblių ilčių ar 
dirbinių iš dramblio kaulo. Prie Nairobio nacionalinio parko buvo sukrauti kalnai dramblio kau-
lo ilčių ir dirbinių iš jų - visa tai buvo sudeginta balandžio 30 dieną. Laužuose taip pat atsidūrė 
ir beveik pusantros tonos raganosių ragų. Tai buvo didžiausia dramblio kaulų naikinimo akcija 
ne tik Kenijoje, bet ir visame pasaulyje. Taip Gamtos apsaugos tarnybos pareigūnai siunčia ži-
nią brakonieriams ir nelegaliems dramblio kaulo prekiautojams, kad su dramblių žudymu ar 
žalojimu dėl jų ilčių bus griežtai ir principingai kovojama. Dramblių medžioklė Kenijoje drau-
džiama. Mat šie gyvūnai būtent dėl brakonierių Afrikoje sparčiai nyksta.

Nairobyje - dramblio 
kaulo laužai

JaponiJoJe katės dirbs  
iki 22 valandos

Japonijoje katėms oficialiai leista 
dirbti iki 22 valandos, kad nesutriktų 
kačių kavinių darbas, Kačių darbo die-
na pailginta dviem valandomis. Pagal 
taisykles, galiojančias nuo 2012 metų, 
gyvūnus zoologijos parduotuvėse drau-
džiama demonstruoti po 20 valandos.

Kačių kavinių darbo valandos pratęstos 
po to, kai ekspertai ištyrė naktinio gyvenimo 
poveikį kačių sveikatai. Tyrėjai priėjo išvadą, 
kad tai neturi jokios įtakos gyvūnų streso 
lygiui. Japonijoje populiarios kačių kavinės.

italiJoJe našlės 
laimingesnės už žmonas

Italijoje našlės laimingesnės už tas 
moteris, kurių vyrai dar gyvi. Tai pra-
nešta remiantis Padujos universiteto ir 
Nacionalinės tyrimų tarybos specialistų 
atlikto tyrimo rezultatais.

Našlės patiria mažesnį stresą nei žmo-
nos. Tyrime dalyvavo beveik 1,9 tūkstančio 
vyresnių kaip 65 metų amžiaus vyrų ir 
moterų iš Veneto regiono. Jie buvo stebimi 
ketverius metus.

Pasak ekspertų, pagyvenusios našlės 
rečiau patiria stresą, kadangi joms nebe-
reikia rūpintis vyrais. Be to, tokioms mo-
terims padeda giminės ir draugai. O štai 
vyrų sveikatos būklė po žmonų mirties pa-
blogėja. Be to, našliai palyginti su našlė-
mis būna labiau izoliuoti.

moteris grąžino bibliotekai 
knygą po 67 metų

Naujosios Zelandijos gyventoja grą-
žino bibliotekai prieš 67 metus paimtą 
knygą. Moteris, kurios pavardė neskel-
biama, pasiėmė Oklando bibliotekoje 
knygą „Maorių mitai ir legendos“ 1948 
metais, kai ji buvo dar moksleivė. Visai 
neseniai moteris grąžino knygą. Ji taip 
pat pasiteiravo, kokią baudą turi sumo-
kėti už pradelstas 24 605 dienas.

„Ji sakė, kad paėmė knygą dar vaikys-
tėje ir visus šiuos metus ruošėsi ją grąžinti. 
Jai buvo truputį nesmagu, o man buvo ma-
lonu išgirsti, kad per praėjusius dešimtme-
čius ji daugybę kartų perskaitė knygą“, - 
papasakojo bibliotekos darbuotoja. Moteriai 
nereikės mokėti už pradelstas dienas - mat 
jei knygą pasiima vaikas, tai iš jo baudos 
nereikalaujama. Jeigu 1948 metais ji būtų 
buvusi pilnametė, tai bauda jau būtų pa-
siekusi 24 tūkstančius Naujosios Zelandijos 
dolerių (17 tūkstančių JAV dolerių).

Įdomu
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Andalūzijos autonominės srities Tomare-
so mieste rasta apie 600 kilogramų IV am-
žiaus bronzinių monetų. Ekskavatorininkas 
praėjusį trečiadienį vykstant statybos dar-
bams viename iš miesto parkų užtiko 19 se-
novinių romėniškų amforų, kurios buvo pilnos 
monetų. Ispanijos archeologai pavadino šį ra-
dinį unikaliu.

Pranešama, kad priekinėje monetų pusė-
je iškalti Romos imperatorių - Diokletiano 
(245-313), Maksimiano (250-310) ir Konstan-
tino I Didžiojo - atvaizdai. Iš 19 aptiktų amfo-
rų 10 yra puikiai išsilaikiusios. Manoma, kad 
jos sąmoningai buvo paslėptos po žeme. Lobis 
jau perduotas Sevilijos Archeologijos muzie-
jui. Pagal vieną iš hipotezių, šiais pinigais tu-
rėjo būti sumokėti mokesčiai imperatoriui.

KaleidosKopas

Ispanijoje rasta 600 kilogramų  
IV amžiaus bronzinių monetų
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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NaujieNos

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno bota-
nikos sode esančio tvenkinio salos namelyje 
atidaryta paroda „Tulpės gamtoje, buityje ir 
mene“. Taip Botanikos sode pradėta Tulpių žy-
dėjimo savaitė, kuri tęsis iki gegužės 8 dienos.

Šios savaitės metu sodo lankytojai ne tik 
turės progą pasigrožėti ryškiaspalve gėlių eks-
pozicija, bet dar bus pakviesti į seminarą, ku-
riame savo žiniomis su jais dalinsis „gyvąja tul-
pių enciklopedija“ vadinama Kauno botanikos 
sodo vyr. kolekcijų kuratorė Rita Maršelienė.

„Nors didysis tulpių žydėjimas prasideda tik 
gegužės pradžioje, mūsų tulpės žiedus pradeda 
skleisti jau nuo antrosios kovo pusės. Nutirpus 
sniegui, VDU Kauno botanikos sodo ekspozi-
cijoje pradeda dygti ir lapoti ankstyvosios Kauf-
mano, Fosterio, Greigo grupės tulpių veislės 
bei hibridai. Daug šių grupių tulpių veislių dau-
ginasi negreitai ir žydi anksti, todėl yra mažiau 
žinomos. Beje, verta jas pamatyti ir dar tik 
dygstančias, nes šių tulpių ypač gražūs jauni 
lapai. Gamta juos papuošė įvairiais dryžiais, taš-
keliais, štrichais, o ir lapų atspalvis - vis kitoks, 
kraštelis - dažnai su rausvu apvadėliu“, - akcen-
tuoja tulpių kolekcijos kuratorė R.Maršelienė.

„Laisvalaikio“ inf.

Tulpių žydėjimo savaitės renginiai

EPA-Eltos nuotr.
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NaujieNos 

„Tai ne tik pradedantiesiems skirti mo-
kymai, bet ir fotografuojantiesiems jau kurį 
laiką. Fotografijoje visada yra ko mokytis, nes 
ji tobulėja kasmet, keičiasi kartų požiūris į 
vaizdą, stilių. Sieksime, kad fotografijos rin-
koje dalyvaujantys fotografai ar svajojantieji 
į ją patekti akademijoje įgytų profesionalių 
žinių ir lavintų savo įgūdžius“, - sako T.Kau-
neckas.

Pasak jo, kitaip nei SNAP fotofestivalyje, 
akademijoje nebus didelio žmonių srauto ir daug 

renginių per vieną dieną, o bus siekiama mak-
simaliai susikoncentruoti į konkrečias temas.

„Mokymai orientuoti į praktiką, kuri yra 
svarbiausia norint tobulėti. Todėl daug dėme-
sio skirsime konkrečioms užduotims. Jose 
akademijos dalyviai galės praktiškai išbandy-
ti, kaip veikia teorija, čia pat tartis su lekto-
riumi, stebėti savo klaidas ir kartu rasti 
sprendimus“, - sako T.Kauneckas.

Akademijos lektorių komanda - tie, iš ku-
rių ne tik verta mokytis, bet ir sužinoti apie 
jų įdomią fotografų patirtį, - kai kurie šioje 
srityje dirba dešimtmečius. Dėstyti pakvies-
ti įvairiems žanrams atstovaujantys pripažin-
ti Lietuvos fotografai: Algimantas Aleksan-
dravičius, Jonas Staselis, Ignas Maldžiūnas, 
Marla Singer, Jūras Duo, Edgaras Marozas, 
Svetlana Batura, Algimantas Kriščiūnas.

Lektoriai dėstys apie savo sritis, į kurias 
yra labiausiai įsigilinę, - tai portretinė, studi-

jinė, dokumentinė, komercinė, vestuvių fo-
tografija ir mados fotografija.

Mokymus ves ir akademijos sumanytojas 
T.Kauneckas. Jis padės gilintis į fotografijos 
pagrindą - šviesos suvokimą ir jos šaltinių 
panaudojimą, taip pat į reklamos ir portreto 
studijoje kūrimą.

„Mokymai sugrupuoti į atskiras temas ir 
skirti arba pradedantiesiems, arba jau turin-
tiems praktikos fotografijoje. Jie prasidės šį 
mėnesį ir tęsis iki rudens. Vienas užsiėmimas 
vyks kelias valandas, kad užtektų laiko įsigi-
linti į temą ir asmeniškai konsultacijai su lek-
toriumi“, - sako T.Kauneckas.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Tomas Kauneckas 
įkūrė SNAP fotografijos akademiją

Informaciją apie visus mokymus, lektorius, 

mokymų kainas, datas ir laiką rasite tinklalapyje 

http://www.snap.lt/lt/akademija/akademija

Kelerius metus organizuojantis SNAP  
fotofestivalį žinomas fotografas TomAS 
KAuNecKAS ėmėsi naujo projekto - įkūrė 
akademiją. Į praktiką orientuotus foto-
grafijos mokymus veda patyrę lektoriai - 
žinomi ir pripažinti Lietuvos fotografai.

Tomo Kaunecko asmeninio 
albumo nuotr.



laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  632

Dalyvių gabumus vertino profesionalūs 
choreografai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš už-
sienio šalių. Šiais metais į finalą pateko daug 
profesionalių šokių kolektyvų. Vieno geriau-
sio išrinkti komisija nesugebėjo, tad po ilgų 

diskusijų ir apmąstymų „Grand Prix“ pasi-
dalijo du kolektyvai! Kolektyvas „Menada“ 
iš Baltarusijos laimėjo „Grand Prix“ 500 eu-
rų piniginį prizą, kurį įteikė nekilnojamojo 
turto agentūros „Nam pro“ direktorius Edu-
ardas Gaulia, o šokių studijai „Megusta“ iš 
Kauno, kolektyvui „V-Team“ atiteko „Grand 
Prix“ taurė, kurią įsteigė apsaugos sistemos 
„Signis“ direktorius Maksimas Jangulovas. 
Pieno gaminių „Danone“, kukurūzų „Royal 
popcorns“ gamintojai ir Lietuvos automobi-

lių kelių direkcija prie Susisiekimo ministe-
rijos savo prizais džiugino visus dalyvavu-
sius kolektyvus.

Renginys pasibaigė finaliniu koncertu, ku-
riame pasirodė geriausi šokių kolektyvai ir 
konkurso organizatorės Viktorijos Nenartovič 
šokėjai „Modus Dance“ kartu su įkurtos Vai-
kų ir jaunimo mados studijos „modusFAS-
HION“ modeliais, kuriuos gražino „Felicia 
Make Up“. Buvo pristatytos ZIY, „Tavi Fas-
hion“ ir „Made by Daine“ kolekcijos.

Scena

Apdovanoti šokių revoliucijos nugalėtojai
Organizatorių nuotr.

Neseniai „Compensa“ koncertų salėje, Vil-
niuje, įvyko VII tarptautinis šokių konkur-
sas „Dance Revolution 2016“, kuriame da-
lyvavo daugiau nei 2 tūkst. dalyvių!
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Scena

„Naujoji daina „Nuodai“ yra apie 
įsimylėjimą, apie tą niekam nesvetimą 
jausmą, kai moterys jaučia savyje 
plazdančius drugelius, o vyrams ap-
temsta protas. Todėl nenuostabu, kad 
daina yra be galo švelni ir jausmin-
ga“, - kalbėjo „Biplan“ gitaristas Ole-
gas Sejevas.

„Kai pirmą kartą išgirdome Ievą 
atliekant šią dainą, iškart pagalvo-
jome, kad iš jos lūpų ji skamba kur 
kas jausmingiau. Matyt, todėl, kad 
moterys iš prigimties yra švelnes-
nės ir jausmingesnės nei vyrai. O 
galbūt Ieva dabar pilna tų plazdan-
čių drugelių? Bet kuriuo atveju bu-
vo smagu bendradarbiauti su tokiu 
puikiu žmogumi ir nuostabia daini-
ninke.“

Rudenį dvidešimtmetį atšventę 
„biplanai“ liko ypač sužavėti dainos 

„Nuodai“ skambesio su jų koncertų 
viešnia I.Narkute, todėl prieš pri-
statydami savo koncertinį albumą 
„Bip lan 20!“ nusprendė šį kūrinį iš-
leisti atskiru radijo singlu.

Praėjusiais metais grupės duetas 
„Kino filmai 2015“ su A.Ditkovskyte 
pasiekė aukščiausias vietas įvairiuo-
se Lietuvos radijo stočių topuose, o 
radijo stoties M-1 tope išsilaikė net 
21 savaitę, ilgiau už nemirtingus hi-
tus „Labas rytas“ ir „Amore“.

Gegužės mėnesį CD ir DVD for-
matu pasirodys albumas „Biplan 20!“, 
kuriame skambės garsiausi „Biplan“ 
kūriniai, tarp jų ir duetai su A.Dit-
kovskyte bei I.Narkute. Originali dai-
nos „Nuodai“ versija buvo įrašyta 
2008 metais ir išleista albume „Nuo-
dai P.S. Lyg paskutinį kartą“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Biplan“ nustebino 
nauju duetu su moterimi
Pozityviojo roko grupė „BiPlan“ radijo 
stotims pristatė naująjį radijo singlą, 
įrašytą kartu su ieva narkute (28), 
pavadinimu „nuodai“. tai antrasis iš ei-
lės „Biplan“ duetas su moterimi. Praė-
jusiais metais grupė išleido sėkmingą 
singlą „kino filmai 2015“, įrašytą su ak-
tore agne Ditkovskyte.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Biplan“ lyderis - 
Maksas Melmanas

Stasio Žumbio nuotr.
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Internetas

Kaip užkirsti kelią vairavimui išgėrus? Ar 
įmanomos kelionės po Marsą mokyklos 
autobusu? Kaip parodyti savo produkto 
pranašumus ir priminti, kad naudojant jį 
„sustabdomas laikas“? Visus atsakymus 
rasite čia.

Vietoj IšVadų

n Apie alkoholio žalą gali papasakoti net kalėjime 

sėdintis buvęs vairuotojas.  

Pokalbis su veidrodžiu 

Kas?
„We Save Lives“.

Kokia situacija?
Vairavimas išgėrus yra amžina šių 

laikų problema. Su ja kovoti bandoma 
įvairiausiomis priemonėmis - nuo baugių 
plakatų iki įstatymų griežtinimo. Nors 
tokių įvykių dažnis taip, kaip norėtume, 
nemažėja, visi sutinka, kad reikia kuo 
daugiau socialinės reklamos, kuri nuola-
tos primintų apie galimas pasekmes.

Ką padarė?
Šįkart vieno Los Andželo baro vyrų 

tualete įprastas veidrodis pakeistas mo-
nitoriumi. Bežiūrint į jį vaizdas dingsta 
ir atsiranda į jus besikreipiantis vyras. 
Tai realus personažas - vaikinas, visai 
neseniai 15 metų sėdęs į kalėjimą už vai-
ruojant išgėrus sukeltą avarinę situaci-
ją, kurios metu žuvo keletas žmonių. Jis 
kalbina baro lankytojus, pasakoja savo 
istoriją ir klausia, kaip jie žada šiandien 
vykti namo.

rezultatai?
Didžiausia auditorija buvo ne sau-

jelė baro lankytojų, o tie, kurie vėliau šį 
vaizdo klipą pamatė internete.

https://goo.gl/ZG9Pfi

rubriką Pristato „Gaumina“

  El. reklama: įtaigus žodis
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Internetas

kaip sustabdyti laiką? 

Kas?
„No7“.

Kokia situacija?
Kosmetikos bei įvairios grožiui 

skirtos produkcijos gamintojų begalė. 
Dar didesnė gausa jų kuriamos pro-
dukcijos, tad kaskart į rinką išleidus 
naują gaminį kyla didžiausias klausi-
mas - kaip jį pristatyti tikslinei audi-
torijai. „No7“ šiam tikslui pasikvietė 
Alesandrą Feri (Alessandra Ferri).

Ką padarė?
Tiems, kurie nežino, - A.Feri yra 

garsi baleto artistė, einanti 53 metus. 
Su ja susuktas vaizdo klipas, kuria-
me matome šokėją, judančią ant tuš-
čios scenos. O šalia projektuojamas 
vaizdas, kaip ji tą patį pasirodymą 
atliko prieš 34 metus. Na, ir pabai-
goje primenama - kad naudojant 
naują produktą sustabdomas senėji-
mo procesas, ką patys ką tik puikiau-
siai matėte.

rezultatai?
Vaizdo klipas pasirodė vos prieš ke-

lias dienas, bet jau šiuo metu sugene-
ruota beveik 100 tūkst. peržiūrų.

https://goo.gl/BHJ6pz

  El. reklama: įtaigus žodis Po Marsą autobusu 

Kas? 
„Lockheed Martin“.

Kokia situacija?
„Lockheed Martin“ sritis - lėktuvų ir kitų 

aviacijos bei kosmonautikos aparatų gamyba. 

Įmonė su fiziniais vartotojais nedirba, tačiau 

kodėl mokslo nepavertus smagia pramoga ir 

nepriartinus arčiau paprastų žmonių. Ypač 

vaikų, nes jei juos laiku sudominsi, užaugę 

jie gali tapti potencialiais tavo kolegomis.

Ką padarė?
Išrinko vieną pradinukų klasę, ją susodino 

į mokyklinį autobusą ir... išvežė į Marsą. Iš tik-

rųjų vietoj langų čia buvo sumontuoti ekranai, 

per kuriuos nuotoliniu būdu transliuota vaizdi-

nė medžiaga. Įranga fiksavo autobuso judėjimo 

greitį, posūkius ir kitą informaciją, pagal tai 

reguliuodama vaizdą „už lango“. Kalbinti vaikai 

tikino, kad važiuodami tikrai jautėsi, lyg būda-

mi nežemiškoje planetoje.

rezultatai?
Vaizdo klipas - tik reklama edukaciniam 

tinklalapiui, kuriame detaliai galima susipa-

žinti su Marsu. Kūrėjai tikina, kad pasiro-

džius šiai reklamai tinklalapio lankomumas 

smarkiai šoktelėjo.

https://goo.gl/1HOJvk
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n Vedybos
Dž.Klunis 1989-1993 metais buvo vedęs 

aktorę Talią Balzam (Talia Balsam). Po to, kai 
su ja išsiskyrė, buvo pareiškęs, kad daugiau 
niekada gyvenime nesituoks. 2014 metais jis 
Venecijoje iškėlė apie 4,6 milijono JAV dolerių 
kainavusias vestuves su advokate Amal Ala-
mudin.

n VAiKAi
Kadangi aktoriui jau 55 metai, o vaikų vis 

dar neturi (Amal yra 38 metai), savo pirmųjų 
vedybų metinių proga pora įsigijo ketverių 
metų basetų veislės šuniuką. Tiesa, vienu me-
tu geltonojoje spaudoje šmėžavo žinutės apie 
galimą Amal nėštumą, tačiau kol kas tai nepa-
sitvirtino. Porai neva artimas šaltinis teigė, 
jog Džordžas tikrai norėtų su Amal susilaukti 
atžalų.

n MėgsTAMiAusiA DAinA
Dinos Vašington (Dinah Washington) - 

„Destination Moon“.

n DrAugAi
Artimi aktoriaus draugai - kolegos, su ku-

riais kartu filmavosi ne vienoje kino juosto-
je - Bredas Pitas (Brad Pitt) ir Džulija roberts 
(Julia roberts).

n ĮPročiAi
Aktorius mėgsta kirptis pats. negana to, 

jis nemėgsta filmuotis su grimu.

n KVePAlAi
Mėgstamiausi aktoriaus kvepalai: „green 

irish Tweed“ ir „Carthusia Mediterraneo“.

n sPorTAs
labiausiai aktoriui patinkančios sporto 

šakos - futbolas, beisbolas ir krepšinis.

n MAisTAs
Aktorius pats labiausiai mėgsta gaminti 

tik patiekalus ant grotelių, o vakarėlių metu 
pageidauja, kad užkandžiai būtų vieno kąsnio 
ir be svogūno ar česnako.

n MėgsTAMiAusiA sPAlVA
Juoda.

n soCiAliniAi TinKlAi - 
     nesąMonė

Dž.Klunis yra sakęs, jog mieliau ryžtųsi 
gyvai tiesiosios žarnos tyrimo transliacijai, 
nei susikurtų paskyrą socialiniame tinkle 
„Facebook“.

n AMžius
Aktorius pripažįsta, kad amžius atsispin-

di jo veide, bet senti jis visai nebijo. Pasak jo, 
geriau jau senatvė nei mirtis.

n sAnTuoKinis gyVeniMAs
Dž.Klunis tikina, kad santuokinis gyve-

nimas nėra lengvas, kai jį kartu kuria garsi 
advokatė ir visame pasaulyje žinomas akto-
rius. Jų tvarkaraščiai gana įtempti, bet akto-
rius tikina radęs sprendimą, kaip kuo mažiau 
laiko praleisti atskirai. Tai naujosios techno-
logijos. Džordžas mano, jog per ilgas laikas 
atskirai ir visai nebendraujant labai kenkia 
santykiams ir žmonės tolsta. Kad taip nenu-
tiktų, laisvomis minutėmis pora stengiasi 
bent pasikalbėti telefonu.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė 

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

Aktorius, dėl kurio alpsta visos
Garsusis DžorDžas Klunis (George Clooney) jau kiek daugiau nei metus gyvena vedybinį 
gyvenimą, nuo kurio bėgo kone pusė amžiaus. Dėl jo alpo tikriausiai pusė Holivudo mote-
rų, o suvystė ne mažiau savo darbais garsi advokatė amal alamuDin (amal alamuddin). 
Būtent ji gegužės 6-ąją savo mylimąjį galės sveikinti gražaus 55 metų jubiliejaus proga.
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Antras Donato MontvyDo 
kartas bus sėkmingas?

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Plačiau apie „Euroviziją“ - 39 p.

2016 m. gegužės 6-12 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV8 4,3%
TV1 4%
TV6 3,7%
NTV Mir Lietuva 3%

PBK 2,1%
Info TV 1,8%
REN Lietuva 1%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,3%

Lietuvos rytas TV 4,1%
TV8 3,8%
TV6 3,4%
TV1 3,4%
NTV Mir Lietuva 3,3%

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

LNK 15,7%

TV3 14%

BTV 6,2%

LNK 19,2%

TV3 16,1%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 NUO...IKI LNK 9,0

2 MOTERYS PRIEŠ VYRUS LNK 8,6

3 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,5

4 VALANDA SU RŪTA LNK 8,3

5 KK2 LNK 7,7

6 TV3 ŽINIOS TV3 7,5

7 FARAI TV3 7,2

8 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,1

9 LNK ŽINIOS LNK 6,4

10 PAKARTOK  TV3 6,1

Duomenys: TNS LT, 2016 m. balandžio 25 - gegužės 1 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 25,8%

Kiti 
kanalai 29,7% BTV 4,7%

LRT Televizija 
9,1%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,7%

✔ Dažniausiai žiūriu...
Gyvenimo būdo laidas, kelionių, informacines laidas.

✔ MėgstaMiausia laiDos veDėja...
Nijolė Pareigytė. (Šypsosi.)

✔ tv įsijungiu taDa, kai noriu...
Pailsėti, pažiūrėti gerą filmą. 

✔ jeigu būtų galiMybė kurti ir vesti laiDą, ji būtų apie...
Apie keliones, laisvalaikį. 

✔ Manau, kaD labiausiai televizijoje trūksta...
Mano manymu, trūksta mokomojo pobūdžio, intelektualesnių laidų. 

Nors dabar yra daug madingų šou, bet norėtųsi ne mažiau ir pažintinių. 

✔ vaikystėje Man televizija neatroDė...
Stebuklas, nes mane auklėjo, kad tai nėra tas vienintelis ir pats 

geriausias laiko praleidimo būdas.  Nuo pat vaikystės nesėdėdavau prie 
televizoriaus, turėjau kitos veiklos, daug laiko skirdavau sportui, dai-
navimui, mokslams, šokiams. Galbūt dėl to ir dabar nesu prie jo pri-
sirišusi bei taip auklėju ir dukrytę. Gyvename aktyviai, sportuojam, 
todėl dažnai iškeičiame televizorių į pasivaikščiojimą. 

✔ įsiMintiniausios reklaMos...
Man atrodo tokios, kurios sukrečia, šokiruoja, nes jos labiausiai 

atkreipia dėmesį. Galbūt tuo remiantis ir kuriamos socialinės reklamos. 
Kartais būna ir tokios, kur iš pradžių nesupranti, kas norima pasaky-
ti, bet kai įsigilini, dar girdi, kad visi apie tai kalba, tai tikrai išlieka 
tokia reklama ilgiau ir poveikį padaro. Vienos konkrečios dabar išskir-
ti negalėčiau, bet tikrai esu mačiusi ne vieną.

✔ žiūrėti televiziją verta, kai...
Atsirenki naudingas ir vertę turinčias laidas. Pavyzdžiui, aš mėgs-

tu žiūrėti laidas apie keliones, vietas, kuriose dar nebuvau, bet norėčiau 
aplankyti. Žinoma, visko aplankyti neįmanoma, bet galima jas pama-
tyti būtent per televiziją. Manau, svarbiausia, kad iš televizijos būtų 
gaunama nauda, galima pasimokyti, prisiminti, kažką naujo sužinoti. 

Parengė Greta AlišAuSKAitė

Esu... NAUDINGOS televizijos žiūrovė
Grupės „69 danguje“ narė INGRIDA MARTINKėNAITė (37) nesle-
pia, kad neturi įpročio laisvą laiką leisti prie televizijos ir daug mie-
liau renkasi kitas veiklas. Ji mano, kad tai galėjo lemti vaikystėje 
suformuotas požiūris bei nuolatinis darbas televizijoje. Vis dėlto 
moteris „Laisvalaikiui“ pripažino, kad žiūri kelionių laidas ir semiasi 
žinių apie nematytas, bet norimas aplankyti vietas.
Mintimis apie televiziją dalijosi Ingrida Martinkėnaitė.

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  6 39

Dar kovo viduryje paaiškėjo, kad gegužę 
Lietuvos garbę Švedijoje 61-ą kartą  
vyksiančiame „Eurovizijos“ dainų konkur-
se gins kol kas vienintelis mūsų šalies  
atstovas, dalyvausiantis antrąjį kartą, -  
Donatas MontvyDas (28). atlikėjas, 
Europoje geriau žinomas kaip Donny 
Montell, vėl bandys užkariauti europiečių 
širdis ir parvežti pergalę į Lietuvą.  
„Laisvalaikis“ domėjosi, kaip nugalėti  
nusiteikusiam Donatui sekasi paskutinė-
se repeticijose bei kokios naujovės laukia 
„Eurovizijos“ žiūrovų.

Greta AlišAuskAitė

Dvi „Eurovizijos“ pusės

Šiemet nacionalinę atranką D.Montvydas 
laimėjo su daina „I’ve been waiting for this 
night“. Konkursas išsiskiria ne tik įspūdin-
gais pasirodymais, bet ir kaina. Dainininkas 
ne kartą akcentavo, kad atlikėjui reikalingas 
emocinis palaikymas, todėl tikisi ir savo tau-
tiečių mintimis siunčiamos stiprybės ir tikė-
jimo. Praėjusią savaitę D.Montvydas išlydė-
tuvėse teigė, kad jau yra išleista daugiau kaip 
50 tūks. eurų, planuojama panaudoti dar apie 
20-30 tūkst. eurų: „Be abejo, į šią sumą įskai-
čiuota daina, apranga, pasiruošimas, vykimas 

l Data: gegužės 10, 12, 14 dienos

l Vieta: Švedija, Stokholmas, „Globe“ arena 
(telpa iki 16 tūkst. žmonių), kurioje vyko ir 2000 metų 
dainų konkursas

l Simbolis ir šūkis: kiaulpienė, kurią sudaro maži 
pūkai, susirinkę iš visos Europos; „Come together“ 
(liet. „Susiburkime kartu“)

l Vedėjai: 2015 metų „Eurovizijos“ nugalėtojas 
Monsas Zelmerliovas (Mans Zelmerlow)  
bei 2013 metais dainų konkursą vedusi Petra Medė

l Dalyviai: 42 šalių atstovai (nepasirodys 
Portugalija, po pertraukos sugrįžta - Bosnija ir 
Hercegovina, Bulgarija, Kroatija ir Ukraina)

l Pasirodymų eiliškumas: šalys buvo 
suskirstytos į du pusfinalius, pasirodymo tvarką finale 
nulems renginio režisieriai, o finalo eiliškumas bus 
paskelbtas likus dienai iki jo, gegužės 13-ąją 

l Naujovės: pertvarkyta balsavimo sistema, bus du 
atskiri taškų rinkiniai (valstybės komisijos ir žiūrovų 
balsų lentelės); šiemet pasirodymai bus verčiami į 
gestų kalbą, viena iš penkių šalių vertėjų yra lietuvė

„Eurovizijos“ faktai ir skaičiai 

TELEVIZIJAeterio žmonės

Ar šiemet Lietuva jau gali tikėtis 
sėkmės „Eurovizijoje“?

Donatas Montvydas teigia, kad privalu tikėti 
savo sėkme, kitu atveju net neverta bandyti

irmanto sidarevičiaus nuotr.

į Stokholmą repetuoti, pasirodymui skirti 
efektai, batutas ir panašiai.“ Donatas neslėpė, 
kad žiūrovai išvys jo salto, kuriam ir reikalin-
gas specialus batutas, o jis reikalauja specia-
laus pasiruošimo jį įnešti ir išnešti.

stokholme, Donatas atvažiuoja

Dainininkas į Švedijos sostinę išvyko ge-
gužės 2-ąją. Į kelionę Donatas pasiėmė net 20 
drabužių komplektų. Pasak jo, sėkmę lemia ne 
tik gerai atliktas pasirodymas, daug kas pri-
klauso ir nuo švedų bei kitų aplinkybių. Dona-

tą konkurse palaikys ir žmona su dukrele, ku-
rios į Stokholmą atvyks gegužės 9-ąją. Atlikė-
jas neslėpė, kad į konkursą vyksta itin opti-
mistiškai nusiteikęs: „Tikiuosi laimėti. Reikia 
atskirti, kur arogancija, o kur pasitikėjimas 
savimi. Aš ir komanda daug dirbame, todėl 
negalime savimi netikėti. Net pralaimėjimo 
galimybė neatgraso nuo šio tikėjimo.“ Lietu-
vos pasirodymą bus galima stebėti antrajame 
pusfinalyje, Donatas dainuos devintas. Vilties 
dėl palaikymo teikia tame pačiame pusfinalyje 
pasirodysiančios artimos Lietuvai šalys: Lat-
vija, Lenkija, Baltarusija, Airija, Ukraina.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 16.25  Ginčas 18.50   Klausimėlis.lt 17.25  24 valandos 15.30   „Aistra ir valdžia“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija. 9.40 Teletabiai. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Neišsiųstas laiškas“ (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 „Moterys meluoja geriau. 
Kristina“ (N-7). 23.20 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 1.15 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Diagnozė: valdžia. 11.50 Beatos virtuvė. 12.40 
Nuo... Iki. 13.25 Pagalbos skambutis (N-7). 
14.15, 16.15 24 valandos (N-7). 15.10 „Ja-
ponijos Tsunamis 2011“. 17.00 Info diena. 
21.00 Diagnozė: valdžia. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.00 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 Tegul 
kalba. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.50 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 „Geriausias 
šefas“. 23.30 „Mes iš džiazo“. 1.30 „1 in City“. 

 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 Tiesio-
ginis eteris. 21.00 „Išeiti, kad sugrįžtum“. 23.50 
„Pavasarinis paūmėjimas“. 3.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 8.15 
Tinkama priemonė. 9.05 Šeimos dramos. 11.00 
„Senovės pranašystės galia“. 11.55 Pati naudin-
giausia programa. 12.55 „Kitas“. 13.55 Čapman 
paslaptys. 14.40 Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.50 
Tinkama priemonė. 16.40 Šeimos dramos. 18.30 
„Lobių medžiotojai“. 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums 
net nesisapnavo. 24.00 „Rizikingi žaidimai“. 

 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 Prisie-
kusiųjų teismas. 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 „Jūrų velniai. 
Viesulas. Likimai 2“. 21.30 „Sūnaus skola“. Iš 
ciklo „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 23.20 
„Laimė“. Aleksejaus Čumakovo solinis koncer-
tas. 1.20 Susitikimo vieta. 2.30 „Medžiotojas 2“. 
4.25 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Buvo, nepraėjo 
- istorijos tyrinėtojų kronika. 8.30 Animacinis 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 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Dingusi“. 16.20 Ore 
galima buvo justi gegužę. 16.55 Paprastai. 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. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.25 
Myliu tave, Lenkija. 2.00 Miško bičiuliai. 

 TV1000
8.10 „Nemiegantys Sietle“. 10.10 „Gataka“. 
12.10 „Šnipų žaidimas“. 14.20 „Mano gyveni-
mo žuvis“. 16.25 „Mergišiaus praeities vaiduo-
kliai“. 18.10 „Auklė Makfi“. 20.10 „Lengvabūdė 
pirmūnė“. 22.10 „Sala“. 0.30 „Rizikos riba“. 

 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 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Nepaprasti 
inžinierių sprendimai. 14.30 Didžiosios statybos. 
21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 22.00, 3.40 Vyrai, 
moterys, laukinės stichijos. 23.00, 4.30 B.Grilsas. 
Sala. 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 gel-
bėtojai. 10.00, 16.00, 22.00, 3.00 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 maistas. 23.00, 4.00 Vyrų irštvos. 

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 Farai (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 Animacinis f. 

„Monstrų biuras“ 
(N-7).

21.20 Fantastinis trileris 
„Iksmenai.  
Pradžia. Ernis“ 
(N-7).

23.40 Nuotykių f. 
„Einantis per ugnį“ 
(N-7).

1.45 Mokslinės 
fantastikos f.  
„Audrų karas“ 
(N-14).

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).

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

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

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

„Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Didžioji nesantaika“ 
(N-7).

22.55 Kriminalinis trileris 
„Nepageidaujamas 
kaimynas“ (N-14).

1.00 Veiksmo f. 
„Gimęs sukelti  
pragarą“ (N-14).

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 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
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.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.20 „Brolių Grimų 

pasakos“. 17 s. 
„Žvaigždžių taleriai“.

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

„Sienų paslaptys“ 
(N-14).

0.10 Trumposios žinios.
0.15 Pinigų karta.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Išgyvenk, jei gali.
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 Pasaulio 

profesionalų  
imtynės.

19.30 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Logano karas. 
Susaistytas garbės“ 
(N-14).

23.15 „Kortų namelis“
(N-14).

1.10 Mistinės istorijos 
(N-7).

1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.45 Veiksmo f. 

„Pražūtinga audra“ 
(N-7).

4.50 Kalbame ir rodome 
(N-7).

5.35 Pričiupom! (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (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 Ginčas (N-7).
17.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 Muzikinis 

gimtadienis.
23.00, 2.45 

Siaubo f.  
„Nakties vaikai“  
(S).

1.10, 4.15 
Nuotykių f. 
„Žvaigždžių kariai 2. 
Federacijos didvyris“ 
(N-14).

5.45 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.35 „Jaunikliai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Šnibždė, žvėrelių 

draugė“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.50 Linas Adomaitis. 

15 metų scenoje.
14.40 Kelias į namus.
15.10 „Purpurinis vakaras 

2015“. Koncertuoja 
D.Kavaliauskaitė, 
J.Krivickas ir 
I.Luckutė, D.Žvirblis, 
A.Kukaitis.

16.00 „Kaip atsiranda 
daiktai 10“.

16.30 Anapus čia ir dabar.
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 Karinis trileris 

„Žalioji zona“ (N-7).
23.45 Muzikos savaitė.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Koncertuojanti Europa.

 12.50    Linas Adomaitis
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 15.55  „Sekundės 
 iki katastrofos“.

 17.00  „Kobra 11“ 1.15  „Karadajus“

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 „Foilo karas. 

Palūžusios sielos“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.50 „Širdele mano“ 
(N-7).

18.55 „Nebylus liudijimas. 
Giminystės ryšiai“ 
(N-7).

21.00 „Prieblanda. Nant 
Vortigerno legenda“ 
(N-14).

22.55 Snobo kinas. 
„Nežinomas“ (N-14).

0.30 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.15 „Karadajus“ (N-7).
2.00 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

2.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

3.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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.
22.30 Nakties TOP 

(N-14).
23.00 „Vilką mini, 

vilkas čia (N-7).
0.45 „30 tamsos dienų 

(S).
2.40 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 Kas paleido 
šunis?

11.30 „Pasimatysime 
rugsėjį“  
(N-7).

13.15 „Virtuvės 
karaliai“.

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

14.45 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

15.55 „Sekundės 
iki katastrofos“.

16.55 „Degustacija“ 
(N-7).

18.30 Reidas.
19.00 „Šimtas

pasaulio  
stebuklų“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Prancūziška 
apgaulė“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Šešėlis 
Šiaurėje“ 
(N-7).

„VILKĄ MINI, VILKAS ČIA“
Komedija. Rusija. 2014.
Režisierius: Jevgenij Abysov.
Vaidina: Garik Charlamov, Kristina Asmus, Jekaterina Vasiljeva.

Jaunam nekilnojamojo turto agentui Pavlui, sudariusiam nemažai pu-
siau legalių sandėrių, būtina gauti pirkimo ir pardavimo leidimą senam 
ir prabangiam dvarui. Gudragalvis sumano prisigerinti dvaro šeiminin-
kei, vienišai pagyvenusiai poniai. Jo planas suveikia. Tačiau švęsti dar 
anksti, šį kartą žmones mulkinantis vyrukas bus kaip reikiant pamokytas.

TV6
23.00

rekomenduoja

„IKSMENAI. PRADŽIA. ERNIS“
Fantastinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Gavin Hood.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Liev Schreiber, Ryan Reynolds.

Iksmenų trilogijos priešistorė, at-
skleidžianti, kaip pagrindinis isto-
rijos herojus Ernis tapo aštriais it 
skustuvas nagais apdovanotu ir 
stebuklingų išgijimo galių turin-
čiu mutantu.

„GIMĘS SUKELTI PRAGARĄ“
VeiKsmo Filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Lauro Chartrand.
Vaidina: Darren Shahlavi, 
Cosmina Pasarin, Steven Seagal.

Interpolo agentas Bobis Singeris 
dalyvauja operacijoje prieš Rytų 
Europos ginklų ir narkotikų pre-
keivius. Operacijos metu nužudo-
mas vienas iš agentų. Degdamas 
kerštu, Singeris prisiekia atkeršyti 
už draugo mirtį...

„NEPAGEIDAUJAMAS 
KAIMYNAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Neil LaBute.
Vaidina: Samuel L.Jackson, 
Patrick Wilson, Kerry Washington.

Kaukazietis Krisas Matsonas ir jo 
žmona Liza Matson įsikelia į saugioje 
vietoje esantį butą. Tačiau jų kaimy-
nas LAPD pareigūnas Abelis Terneris 
paverčia jų gyvenimą pragaru.

TV3
21.20

LNK
22.55

LNK
1.00

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 8.15, 12.50 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 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, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 22.00, 
23.50, 1.40, 5.49 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Šam-
varis. Teisė gyventi laisvam. 0.45 Žmogus-auka. 

 SPoRT1
6.00, 16.00 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Finalas. 
2016-05-01. 8.00 Čempionai LT.Grappling. Klai-
pėda 2016. 4 d. 8.30 „Road to glory“. Su Pikaso. 
9.00 „NBA Action“. 9.30, 22.00 KOK World series. 
Bušido kovos. Moldova. 12.00, 2.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. Hjustono „Rockets“ - Ouklen-
do „Warriors“. 2016-04-24. 14.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Ural“ - CSKA. 2016-04-28. 18.00 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė 2016 m. 
Roma. 3 etapas. 19.00 Čempionai LT.Grappling. 
Klaipėda 2016. 5 d. Premjera. 19.30 Tiesioginė 
transliacija. Rusijos „Premier league“. „Rostov“ 
- „Lokomotiv“. 21.30 „NBA Action“. 24.00 „M1 
Iššūkis“. Brazilija - Pietų Korėja. Kovinis sportas. 
1.00 „M1 Iššūkis“. Rusijos „Team imperial“ - JAV 
vakarai. 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Bilbao Basket“ - „FC Barcelona“. 2016-05-01. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 
11.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas 
dėl 3 vietos. 13.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
nato finalas. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. JAV - Kanada. Tiesioginė transliacija. 19.00 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Čekija - Rusija. Tiesioginė transliacija. 
22.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija 
- Latvija. 0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Suomija - Baltarusija. 2.45 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. JAV - Kanada. 5.05 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Čekija - Rusija. 

 EURoSPoRT
6.30, 12.00, 24.00 FIFA futbolas. 6.55, 11.00, 
12.25 Pasaulio futbolo apžvalga. 7.00, 12.30, 
20.20, 5.30 Sporto linksmybės. 8.00, 22.30, 2.30 
Futbolas. UEFA Europos jaunių (iki 17 metų) 
čempionatas. 9.30 Dviračių sportas. Lježas - 
Bastonjė - Lježas. 11.05 JAV futbolo lyga. 13.00, 
19.00, 1.00 Dviračių sportas. Šiaurės Prancūzijos 
regiono lenktynės „4 jours de Dunkerque“. 14.15, 
15.30, 21.30, 1.30, 4.00 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 15.15, 18.30 Dviračių sportas. TBA. 18.45 
Dviračių sportas. 20.10, 23.55 Sporto naujienos. 
21.15 Dviračių sportas. Azerbaidžano turas.
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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 „Tarzanas“.
12.55 Komedija 

„Blondinės“  
(N-7).

14.50 Drama 
„Negražios įseserės 
išpažintys“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Drama 

„Mes nusipirkome 
zoologijos sodą“.

22.00 Karinė drama 
„Perl Harboras“ 
(N-7).

1.40 Nuotykių f. 
„Į dienos šviesą“ 
(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 „Ponas Bynas“.
9.30 „Trejetas iš 

Rūgpienių kaimo“.
10.00 „Stebuklingas 

nuotykis“.
11.40 Veiksmo ir nuotykių 

komedija  
„Nelydimi  
nepilnamečiai“.

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

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda.
18.30 Žinios. 
19.30 Komedija „Ciucikas“.
21.10 Veiksmo komedija 

„Mis Slaptoji  
agentė 2.  
Ginkluota ir žavinga“ 
(N-7).

23.20 „Vampyrai užkniso 
juodai“ (N-14).

0.55 Komedija 
„Didžioji nesantaika“ 
(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.
12.00 „Įstabūs laukinio 

pasaulio gyventojai“. 
„Afrikos plėšrūnai“.

13.00 „Akistatos“. „LVMH 
prieš Kering. Pra ban-
gos milžinų karas“.

14.00 „Daktaro Bleiko 
paslaptys 3“ (N-7).

16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
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 Nacionalinis gailes-

tingumo kongresas. 
Koncertas „Aš čia“. 
Tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus 
Katedros aikštės.

22.35 Trumposios žinios.
22.40 „90 dainų - 90 

legendų“.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Komedija 

„Kad ir kas nutiktų“ 
(N-7).

 18.50   Bėdų turgus 10.30  Skonio lenktynės

ŠeŠtadienis

 „MIS SLAPTOJI AGENTĖ 2. GINKLUOTA IR ŽAVINGA“
Veiksmo komedija. JAV, Australija. 2005.
Režisierius: John Pasquin.
Vaidina: Sandra Bullock, William Shatner, Regina King.

Greisė vis daugiau laiko pradeda leisti grožio salonuose nei šaudykloje, 
dalyvauja visuose televizijos šou ir intensyviai reklamuoja savo knygą. 
Kai jos naujosios draugės - grožio konkurso „Mis Amerika“ nugalėtoja 
Šeril ir konkurso vedėja Sten - pagrobiamos Las Vegase, Greisė Hart ban-
do sugrįžti į buvusį darbą ir dalyvauti draugių gelbėjimo operacijoje...

rekomenduoja

„PERL HARBORAS“
karinė drama. JAV. 2001.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Ben Affleck, 
Josh Hartnett, Kate Beckinsale.

Du draugai nuo vaikystės svajojo 
apie lėktuvus. Užaugę abu tapo ge-
riausiais pilotais. Vieną dieną Reifas 
sutiko merginą Evelin. O Europoje 
jau prasidėjo karas ir nuotykių bei 
garbės trokštantis Reifas pasisiūlė 
savanoriu į Angliją. Įsimylėjėliai iš-
siskyrė, tačiau nuolat vienas kitam 
siuntė laiškus. Kartą iš Anglijos atėjo 
baisi žinia - Reifas žuvo...

„TIKRAS TEISINGUMAS 2. 
KRUVINI PINIGAI“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Steven Seagal, 
Sarah Lind, Meghan Ory.

Filmas iš „Tikro teisingumo“ serijos. 
Netikėtai užpuolama pareigūno 
Elaidžo Keino vadovaujama nuo-
vada, ir jis privalo imtis žaibiškų 
priemonių. Palaidojęs kolegas, 
Keinas suformuoja naują koman-
dą ir seka nusikaltėlių pėdsakais, 
o šie veda į Kanadą, Vankuverį. Ar 
keršto planas pavyks?

 „SLAPTASIS AGENTAS“
komedija. JAV. 1996.
Režisierius: Rick Friedberg.
Vaidina: Leslie Nielsen, Nicollette
Sheridan, Charles Durning.

Pamišėlis generolas grasina slap-
tu ginklu sunaikinsiąs visą pasaulį. 
Blogio misijai įgyvendinti jam te-
reikia mažos elektroninės scheme-
lės, kurią sukūrė žymus mokslinin-
kas prof. Ukrinskis. Slaptasis agen-
tas Dikas iš paskutiniųjų stengiasi 
sužlugdyti niekšingus planus...

TV3
22.00

TV6
22.30

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 „Moterų laimė“ 
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 12.00 „Namų dekoravimas (N-7). 13.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 15.00 „Dauntono 
abatija“ (N-7). 16.25 „Gydytojos dienoraštis“ 
(N-7). 17.20 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.30 
Namų dekoravimas (N-7). 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 „Svajonių laivas. Kanada“ 
(N-7). 22.55 „Gyvenimo pavasaris“ (N-7). 0.40 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 18.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
19.30 „Agneta ir ABBA. Istorija“. 20.30 Valanda 
su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 22.30 Autopilotas. 23.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 1.00 24 valandos (N-7). 3.00 Bus visko. 
3.50 Valanda su Rūta. 5.30 Sveikatos ABC 
televitrina.

 

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
18.00 Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 
8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 
9.10 Užkalbėjimo teorija. 10.05 „Maša ir lokys“. 
10.25 Skanėstas. 11.30 „Jevgenij Malkin. Rusas 
tarp „pingvinų“ . 12.30, 15.30 „Likimo burtai“. 
16.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 17.45, 18.20 
„Briliantinė ranka“. 20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir 
laimingi 4. 22.35 Šiandien vakare. 0.10 „Vertėjas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00, 8.10 „Generolo žmona“. 7.40, 11.10, 14.20 Ži-
nios. Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 9.10 
Eismo taisyklės. 10.05 E.Bystrickaja. 11.25 „Vėjų 
pagairėje“. 13.40, 14.30 „Nepalik manęs, Meile“. 
16.00 „Šviesi bus diena“. 21.00 „Legenda Nr.17“. 
23.40 Šventinis Mokesčių tarnybų darbuotojų die-
nos koncertas. 1.10 „Buvo gegužės mėnuo“. 

 REN
7.20 Kviestinė vakarienė. 11.55 A.Čapman pa-
slaptys. 13.50 Pažink mūsiškius! 14.10 „Pranašas 
Olegas. Atrasta tiesa“. 16.40 „Auksas. Aukščiau-
sios prabos apgaulė“. 18.30 „Izmailovo parkas“. 
20.15 „Jumorina“. 21.50 M.Zadornovo koncertas. 
23.25 „Retromanija 2“. 1.20 Rusiškas vairavimas. 

BTV
22.00

 13.55   „Gyvenimo šukės“

LNK
21.10
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6.00 Pričiupom! (N-7).
6.25 Savaitės kriminalai 

(N-7).
6.50 „Policijos 

akademija“ (N-7).
8.30 Brydės.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų čem-

pionų lygos etapas 
Kroatijoje. 2015 m.

12.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

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

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

Supermiestas.
22.00 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Kruvini pinigai“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Paranormalūs  
reiškiniai 5“ (N-14).

1.15 „Kortų namelis“ (N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
10.00 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 Muzikinis gimtadie-

nis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28, 21.28 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 „Jaunikliai“ (N-7).
18.45 „Sparnuočių 

gyvenimas. 
Rūpinimasis  
kiaušiniais“.

19.50, 4.50 
„Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

21.30, 3.15 
Kriminalinis trileris 
„Atidaryti langai“ 
(N-14).

23.45 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

1.45 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

6.35 „Jaunikliai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
7.00 Atspindžiai.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.30 „Kuba. Laisvės sala“.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 ARTi. Piešinys.
12.00 Lietuva skaito! 

Tiesioginė translia-
cija iš „Akropolio“ 
„Pegaso“ knygyno.

13.00 „Naisių vasara“.
14.00 Muzikos talentų lyga 

2016. Laureatų  
vakaras. 3 d.

15.30 „Knygnešiai“.
16.40 „Laisvė kurti“.
17.45 Žinios.
18.00 IV Vilniaus fortepijo-

no muzikos festivalis 
„Tandemai“.

19.35 Muzikos savaitė.
20.00 ARTS21.
20.30 Drama „Nuoširdumas“.
22.00 Drama „Knygnešys“.
22.40 Panorama.
23.10 Koncertuojanti Europa.
23.55 „Sekmadienis toks, 

koks yra“ (N-7).
0.25 Dabar pasaulyje.

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 Turkiški skanėstai.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
14.00 Kas namie 

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

ir šuo“ (N-7).
19.05 „Šviesos žemė“ 

(N-7).
21.00 „Tiltas“ (N-14).
23.15 „Seksas ir miestas“ 

(N-14).
1.40 „Derenas Braunas. 

Įvykiai“ (N-7).
2.30 Nekenčiu žvaigždės 

(N-7).
3.10 „Nežinomas“ (N-14).
4.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Nuo amato iki verslo.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio 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 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Numatomos Lietuvos 

krepšinio lygos 
rungtynės. Prienų-
Birštono „Vytautas“ - 
Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 „Pi gyvenimas“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 „Slaptasis agentas“ 

(N-7).
0.05 „Tikroji auka“ 

(N-14).
1.50 „Tironas“ (N-14).
2.40 „Pavojingiausias 

karys“ (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. 

Andrius  
Sniadeckis.

14.30 „Virtuvės 
karaliai“.

15.00 „Ozo legendos. 
Sugrįžimas į 
Smaragdo  
miestą“.

16.45 „Meilės virtuvė“.
18.30 „Rifo pasaka 2. 

Potvynis“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.
20.30 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

21.30 „Bėk!“ 
(N-7).

23.10 Klaipėdos 
savaitė.

23.40 Reidas.
0.10 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

 0.25  Dabar pasaulyje 18.45  „Sparnuočių 
   gyvenimas“

 9.30  Apie žūklę  14.30  „Virtuvės karaliai“ 14.30  Gražiausi žemės
  kampeliai

 8.00  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAgegužės 7 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Ir 
vėl sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 
„Laimingas bilietas“. 10.25 Pagrindinis ke-
lias. 11.05 „Gyvas ir negyvas maistas“. 
S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 12.05 Buto 
klausimas. 13.10 Vysockaja Life. 14.05 „Vei-
drodis herojui“. 15.10 Važiuosime, pavalgysi-
me! 16.20 „Tardytojas“. 18.05 Tyrimą atliko... 
19.25 „Kraštas“. 21.55 „Saltykovo - Ščedrino 
šou“. 22.50 „Skambutis“. 23.20 Leonido Der-
benevo jubiliejinis koncertas. 1.50 „Mūsų kos-
mosas. Mėnulio lenktynės“. 2.50 „Medžiotojas 
2“. 4.45 „Sutuoktiniai“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 15.20 Myliu tave, Lenkija. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00 TV ekspresas. 
18.25, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.30 Publicistinė 
laida. 21.05, 2.45 Animacinis f. 21.20, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 22.05, 3.40 Sodyba. 
23.05, 4.40 Išganytojo aikštė. 0.55 Žvaigždės, 
hitai, istorijos. 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
6.35 Opolė bisui. 

 TV1000
8.20, 3.50 „Sala“. 10.40, 2.15 „Lengvabūdė pir-
mūnė“. 12.20 „Rizikos riba“. 14.15 „Nemiegantys 
Sietle“. 16.10 „Gataka“. 18.10 „Flinstounai“. 20.10 
„King Kongas“. 23.20 „Džo Bleko viešnagė“.  

 DiscoVery 
8.15 Ieškant ginklo. 9.10 „Fantom Works“ dirbtu-
vės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 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, 2.50 Gatvių lenktynės. 
22.00, 3.40 Laukinės vairuotojų gentys. 23.00, 
4.30 Sandoriai, ratai ir vagystės. 23.30, 4.55 Da-
laso automobilių rykliai. 24.00, 5.20 Likvidatorius.

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo būsto 
paieška. 9.05 Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 Vieš-
bučių verslas. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 
19.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 21.00 Revo Runo 
šeimos kelionė aplink pasaulį. 22.00, 4.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 23.00 Įkaušęs keliautojas.

 aNiMal PlaNeT
7.25 Namai medžiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55, 
21.05, 22.55 Pavojingiausios JAV gyvatės. 12.50, 
17.25, 1.40, 5.49 Begemotai. 13.45, 2.35 Di-
džiausi ir blogiausi. 14.40, 3.25 Afrikos medžiai. 
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 Kaimo veterinaras. 

 sPorT1
5.45 KOK World series. Bušido kovos. Vilnius. 
8.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 2016-
04-30. 10.00, 19.00 NBA krepšinio lyga. Atkrin-
tamosios. 2016-05-01. 12.00 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Finalas. 2016-05-01. 14.00 Rusijos 
„Premier league“ 26 turo apžvalga. 14.30 Tiesio-
ginė transliacija. Rusijos „Premier league“. CSKA 
- „Terek“. 16.30 „Road to glory“. Su Pikaso. Kovi-
nio sporto žurnalas. 17.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. „Rostov“ - „Lokomotiv“. Vakar. 21.00 KOK 
World series. Bušido kovos. Vilnius. 23.30 NBA 
visų žvaigždžių savaitgalis. Šeštadienio nakties 
konkursai. 2.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 2.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 3.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepši-
nio lyga. Konferencijų pusfinalis. 5.30 „Road to 
glory“. Su Pikaso. Kovinio sporto žurnalas 

 ViasaT sPorT BalTic
9.35 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 
11.40 Premier lygos apžvalga. 12.10 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Slovakija - Vengrija. Tie-
sioginė transliacija. 14.40 Anglijos Premier lyga. 
„Norwich“ - „Manchester United“. Tiesioginė trans-
liacija. 16.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Prancūzija - Vokietija. Tiesioginė transliacija. 18.55 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.25 Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „Everton“. Tiesioginė 
transliacija. 21.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Latvija - Čekija. 23.30 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Baltarusija - JAV. 1.30 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Kazachstanas. 

 eurosPorT
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 15.30, 4.00 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 7.00 Dviračių sportas. „4 
jours de Dunkerque“. 9.30 UEFA Europos jaunių 
čempionatas, Azerbaidžanas. 12.00, 18.45 Dvira-
čių sportas. „4 jours de Dunkerque“. 13.00, 13.55 
Pasaulio futbolo apžvalga. 13.05 Pietų Amerikos 
futbolo apžvalga. 13.30, 5.30 FIFA futbolas. 15.15, 
18.30 Dviračių sportas. TBA. 19.55, 23.55 Sporto 
naujienos. 20.00 Automobilių lenktynės. 21.45 
Dviračių sportas. Azerbaidžano turas. 22.00, 2.30 
Kovos menai. 24.00 Jojimas. 1.45 Motosportas. 
FIA Europos ralio varžybos Graikijoje.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kortų namelis“  20.00  Euromaxx 8.30  Ryto suktinis su 
 Zita Kelmickaite

 19.30  Moterys prieš 
  vyrus

 10.00  Svajonių sodai

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Mote-
rų laimė“ (N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 
„Nuovada“ (N-7). 11.00 „Apie mus ir Kaz-
lauskus“ (N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 
Namų dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji gy-
dytojai“ (N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 
16.30 „Gydytojos dienoraštis“ (N-7). 17.30 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.35 Namų dekoravi-
mas (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Meilės romanas“ (N-7). 22.55 „Sva-
jonių laivas. Kanada“ (N-7). 0.45 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00, 
19.30, 0.30 Diagnozė: valdžia. 7.50 KK2 (N-
7). 10.00 Brydės. 10.30 Dviračio šou. 12.00 
Valanda su Rūta. 13.40 Beatos virtuvė. 14.30 
24 valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 
20.30 A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ sa-
vaitė. 21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pa-
saulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 „Agneta 
ir ABBA. Istorija“. 23.35 Nuo... Iki. 1.20 Ne 
vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio 
šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 „Jeru-
zalė. Pas Dievą į svečius“. 7.35 Vaikų klubas: 
animacija. 8.00 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos 
(su subtitrais). 9.10 Atspėk melodiją. 9.45 „Maša 
ir lokys“. 10.25, 11.30 Be apsaugos. 13.00 „Di-
versantas“. 17.05 „Idealios poros nuosprendis“. 
21.00 Laikas. 21.20 „Kelias į Berlyną“. 22.55 
„Vertėjas“. 0.40 „Perėmimas“. 2.05 EURONEWS. 
2.35 Pasverti ir laimingi 4. 4.25 „Jumorina“. 
Juoko festivalis. 5.50 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Diversantai“. 8.20 Pats sau režisierius. 9.10 
J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 
10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 
11.15 Juoktis leidžiama. 12.15, 14.15 „Susveti-
mėjimo laikotarpis“. 21.00 „Paskutinė riba“. 0.15 
„Pirmas po Dievo“. 2.05 „Torpednešiai“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Retromanija. 1988 metai. 
8.30 „V ir M“. 9.15 Rusiškas vairavimas. 9.35 
Žiūrėti visiems! 10.30 „Jumorina“. Juoko fes-
tivalis. 12.10 „Izmailovo parkas“. 13.55-21.30 
„Jūros patruliai 2“. 0.10 „Druska“. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.30 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00, 21.10 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 
8.55 Naujos rusiškos sensacijos. 10.25 Pirmoji 
pavara. 11.00 Technikos stebuklai. 11.55 Sodi-
ninkų atsakas. 12.55, 16.20 „Aperkotas Hitleriui“. 
17.00 „Tardytojas“. 19.20 „Aš - mokytojas“. 21.30 
„Sevastopolis. 44-ųjų metų gegužę“. 22.30 „Troš-
kulys“. 0.30 „Pergalės altorius. Šalies skydas ir 
kalavijas“, „Pergalės altorius. Partizanai“, „Pergalės 
altorius. Taranas, „Pergalės altorius. Pulko sūnūs“. 

 TV PolonIa
7.25 Lenkijos pradžios paslaptys. Kryžius ir ka-
rūna. 8.30 Studentiškos dainos festivalis. 9.20, 
18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 Lenkija 
1050. 10.00 „Drakono Polo nuotykiai“. 10.20 
Grūdas. 10.50 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 
11.00 Šv.Mišių transliacija. 13.10 Persirengėliai. 
14.20 Laisvas ekranas. 14.35 Silezijos sukilimo 
95-metis. 15.40 Lenkų@lenkų žodynas. 16.25 
Okrasa laužo taisykles. 16.55 Šeimynėlė.pl. 17.55, 
0.55 Valstybės interesai. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 
20.25, 2.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 22.40, 5.10 TV 
teatras. 0.20 Koncertas „Tų miestelių jau near“. 

 TV1000
8.05 „King Kongas“. 11.10 „Džo Bleko viešnagė“. 
14.10 „Sala“. 16.30 „Lengvabūdė pirmūnė“. 18.10 
„Despero nuotykiai“. 20.10 „Karalienės sesuo“. 
22.10 „Turistas“. 0.10 „Geriausias pasiūlymas“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Auto-
mobilių 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. 17.15 Automobilių ko-
lekcininkai. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 
Sunkiausios profesijos pasaulyje. 20.00 Vyrai, 
moterys, laukinės stichijos. 21.00 Įveikti baimes 
su B.Grilsu. 22.00 Bear Grilsas. Misija - išgyventi. 

 TRaVel
6.00, 21.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 9.05, 16.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Revo 
Runo šeimos kelionė aplink pasaulį. 11.00 Karai 
dėl bagažo. 12.00 Pamiršta ir palaidota. 13.00, 
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Vyrų irštvos. 
15.00 Gyvenimas ant ežero. 17.00, 24.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 19.00 Viešbučių verslas. 
20.00 Nežinoma ekspedicija. 22.00 Pilies paslaptys.  

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(1) (N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukų 
istorijos“.

8.30 Padėkime augti.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės 

istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Trys didvyriai. 

Ėjimas žirgu“.
12.30 Komiška 

drama „Gražiosios 
salos paslaptis“ 
(N-7).

14.50 Filmas šeimai 
„Flika 3“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Komedija „Planas 
tėčiui“.

21.50 Veiksmo f. 
„Medžioklės  
sezonas“ (N-14).

23.35 Nuotykių f. „Mobis 
Dikas“ (N-14).

1.25 Mokslinės 
fantastikos f.  
„Audrų karas“ 
(N-14).

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 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Atostogos 

Rūgpienių kaime“.
9.55 „Na, palauk!“
10.15 Nuotykių f. „Knygų 

valdovas“.
11.40 Komedija „Sugrįžęs 

iš praeities“ (N-7).
13.40 Pričiupom! (N-7).
14.10 Nuotykių filmas šei-

mai „Tomas Sojeris 
ir Heklberis Finas“.

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

(N-7).
21.30 Nuotykių komedija 

„Sveiki atvykę į 
džiungles“ (N-14).

23.20 Kriminalinis trileris 
„Įspėjantis praneši-
mas“ (N-7).

1.50 Kriminalinis trileris 
„Nepageidaujamas 
kaimynas“ (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 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 2016“.
12.45 Europos irklavimo 

čempionatas. Finalai. 
14.30, 1.10 „Panelė 

Makginti mirė“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Auksinis protas.
17.25 Klausimėlis.lt.
17.40 Istorijos detektyvai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 2“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 „Princesė de 

Monpansjė“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 „Afrikos plėšrūnai“.
2.45 Koncertas „Aš čia“.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų čem-

pionų lygos etapas 
Kroatijoje. 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. 

„Rykliai“.
12.00 BBC dokumentika. 

„Ledo žemė“.
13.00 Savaitės kriminalai.
13.30 Sveikinimų 

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

mas“ (N-7).
17.55 „44-as skyrius“ 

(N-7).
18.55 Pričiupom! (N-7).
19.20 Veiksmo komedija 

„Medalionas“ (N-7).
21.00 „Kortų namelis“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo f. „Sąmokslo 

teorija“ (N-7).
0.30 Veiksmo f. „Logano 

karas. Susaistytas 
garbės“ (N-14).

2.05 Siaubo trileris 
„Paranormalūs reiš-
kiniai 5“ (N-14).

3.30 Veiksmo komedija 
„Medalionas“ (N-7).

5.00 „Rykliai“.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

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

mas. Žūklautojai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Žemė iš paukščio 

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

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28, 21.28 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.30 24/7.
18.30 „Jaunikliai“ (N-7).
18.45 „Sparnuočių gyve-

nimas. Tėvystės 
rūpesčiai“.

19.50 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

21.30 „Gaujos“ (N-7).
23.50 „Merfio dėsnis“.
2.00, 4.45 24/7.
2.45 Vantos lapas.
3.05 „Sparnuočių gyve-

nimas. Signalai ir 
giesmės“.

3.55 „Sparnuočių gyve-
nimas. Partnerių 
paieška“.

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
7.00 Prisiminkime. Arijos 

iš D.Verdžio operų.
7.20 Skambantys pavasariai. 
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 ORA ET LABORA. 
12.30 Nacionalinis gailes-

tingumo kongresas. 
Procesija ir šv. Mišios. 

15.00 Šventadienio mintys.
15.30 Kelias į UEFA EURO 

2016.
16.00 „Pavojingi jausmai“.
16.55 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Koncertas, skirtas 

Vytauto Laurušo 
85-mečiui. 

19.30 Kelias į namus.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
24.00 ...formatas. Poetas 

Jonas Liniauskas.
0.15 Dabar pasaulyje.

 10.30  Ekovizija

45laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  6

gegužės 8 d.

 9.30  „Kai šaukia širdis“ 9.00  Tavo augintinis 10.25  „Gyvenimas su 
  liūtais“

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Šunų TV. 8.15, 
18.20, 22.00, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 
19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 11.55, 20.10, 
22.55 Pavojingiausios JAV gyvatės. 12.50 Mu-
tantų planeta. 13.45, 17.25 Neištirtos salos. 14.40 
Kinija žurnalisto akimis. 15.35 Pasiplaukiojimas 
su pabaisomis. 16.30 Gyvenimo greitis. 21.05 
Kaimo veterinaras. 

 SPort1
6.00, 3.00 Rusijos „Premier league“. „Rostov“ - 
„Lokomotiv“. 2016-05-06. 8.00 Čempionai 
LT.Grappling. Klaipėda 2016. 5 d. 8.30, 18.00 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 8.45, 
18.15 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
Vakar. 11.00 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. Vokietija. Hockenheimas. 13.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 30 turo 
apžvalga 13.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Unicaja“ - Madrido „Real“. 15.30 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „De Graafschap“ - „AFC 
Ajax“. 17.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Valencia Basket“ - „FC Barcelona“. 22.30 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Konferencijų pusfinalis. 1.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - Madrido „Real“. 

 ViASAt SPort BAltic
8.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ 
- „Everton“. 10.10 Premier lygos apžvalga. 11.10 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apž-
valga. 12.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Vengrija - Kanada. Tiesioginė transliacija. 14.55 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 15.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ 
- „Southampton“. 17.30 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Manchester City“ - „Arsenal“. 20.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija - 
Slovakija. 22.45 Dviračių sportas. Pasaulio tau-
rės etapas. Olandija. 23.50 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Rusija - Kazachstanas. 

 euroSPort
6.00 Kovos menai. „Super Kombat“. 8.00, 10.30, 
15.30, 1.00 Dviračių sportas. Italijos turas. 9.00, 
22.00 Motosportas. FIA Europos ralio varžybos 
Graikijoje. 9.30, 20.00 Dviračių sportas. Šiaurės 
Prancūzijos regiono lenktynės „4 jours de Dunker-
que“. 11.30, 22.30, 2.30 JAV futbolo lyga. 13.00, 
18.45 Motosportas. Žiedinės lenktynės Marakeše, 
Marokas. 15.00 Dviračių sportas. 15.15, 18.30 
Dviračių sportas. TBA. 19.55, 0.25 Sporto naujie-
nos. 21.00 Dviračių sportas. Azerbaidžano turas. 
21.15 Sporto linksmybės. 0.30 FIFA futbolas. 

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

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

gydytojo patarimai.
10.25 „Gyvenimas su liūtais“.
10.55 „Miesto zoologijos 

sodas“.
11.25 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
12.00 Turkiški skanėstai.
12.30 Saldžioji Reičelės 

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

šeimininkas?
15.05 „Superauklė“ (N-7).
16.00 „Būrėja“.
17.10 Mirtini triukai.
17.45 „Tėvas Motiejus“.
18.55 Nemarus kinas. 

„Lenktynininkas Ho“.
21.00 „Tiltas“ (N-14).
23.15 „Pasmerktieji“ (N-14).
1.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
2.05 Nekenčiu žvaigždės 

(N-7).
2.45 „Seksas ir miestas“ 

(N-14).
5.00 „Gyvenimas su liūtais“.
5.25 „Miesto zoologijos 

sodas“.
5.50 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.

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 pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Numatomos Lietuvos 

krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Šiaulių 
„Šiauliai“.

19.00 „Namas, kuriame 
vaidenasi“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
22.30 Pasiutę šunys (N-14).
23.30 Jokių kliūčių! (N-7).
0.40 Visureigiais per 

Aliaską (N-7).
1.35 „Tironas“ (N-14).
2.30 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 Diagnozė 
bibliofilija. 
Žygimanto Augusto 
biblioteka.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos s

avaitė.
13.30 Kas paleido 

šunis?
14.00 „Vienos 

šeimos  
istorija“ (N-7).

15.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

16.50 „Holivudas 
mirė“.

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Sekundės 
iki katastrofos“.

21.00 „Arnas: riteris 
tamplierius“  
(N-7).

23.30 Klaipėdos 
savaitė.

24.00 „Kulkos virš 
Brodvėjaus“  
(N-7).

„ĮSPĖJAntiS PrAneŠimAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2002.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Cruise, Max Von Sydow, Steve Harris.

2054 metais žmogžudysčių nebeįvyksta, nes nusikaltėliai sulaikomi dar 
prieš tai, kai jie nusikalsta. Ateitį nuspėja trys hibridai, kurie niekuomet 
nesuklysta. Tai tobula sistema, sauganti žmoniją nuo piktadarių. Džonas 
Andertonas ja tiki ir nuolankiai tarnauja visuomenei. Hibridų pranašystė-
mis jis neabejoja, kol vieną gražią dieną pats tampa ieškomu įtariamuoju.

lnK
23.20

rekomenduoja

„meDŽioKlĖS SeZonAS“
VeiKsmo filmas. Belgija. 2013.
Režisierius: Mark Steven Johnson.
Vaidina: Robert De Niro, John 
Travolta, Milo Ventimiglia.

Kai kurių vyrų galvose karas nie-
kada nesibaigia. Kadaise Bosnijos 
kare kovojęs amerikietis Bendža-
minas Fordas, norėdamas pamiršti 
visus baisumus, gyvena atsiskyręs 
Apalačų kalnuose. 

„PASmerKtieJi“
VeiKsmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Scott Wiper.
Vaidina: Steve Austin, Vinnie 
Jones, Christopher Baker.

Džekas Konradas - pavojingas kali-
nys, laukiantis mirties nuo sprendžio 
vykdymo. Bet netikėtai jis patenka 
į turtingo televizijos prodiuserio 
rankas. Džekas ir dar devyni kaliniai 
išvengia mirties bausmės. Tačiau jie 
nugabenami į negyvenamą salą.

„SĄmoKSlo teoriJA“
VeiKsmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Mel Gibson, Julia 
Roberts, Patrick Stewart.

Džeris Flečeris - paranojiškas taksi 
vairuotojas, sugeriantis visą išgirstą 
informaciją. Keisčiausias ir netikėčiau-
sias sąmokslo teorijas vyrukas skelbia 
internete ir didžiuojasi turįs penkis 
nuolatinius puslapio skaitytojus. 

tV3
21.50

BtV
22.00

tV1
23.15



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

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

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

praktika“ (N-7).
11.00 Drama „Mes nusi-

pirkome zoologijos 
sodą“.

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. 

TV3 sportas. TV3 orai.
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“ (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 komedija 

„Mirtinas ginklas“ 
(N-7).

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

1.15 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 TV serialas „Jos isto-

rija. Moterų galia“.  
1 d. „Valdžia“.

23.25 Trumposios žinios.
23.30 Durys atsidaro.
24.00 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.

 10.10  „Čikagos 
  policija 2“

 10.00  „Privati praktika“  2.00   „Strėlė“ 

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35, 16.00 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 
10.05 Senoji animacija. 11.05 „Meilės romanas“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Tobula kopija“. 
15.00, 0.50 „Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00, 
22.55 „Tai - mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Antroji proga“. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Pagalbos skambutis. 8.00, 12.50 „Alfa“ savaitė. 
8.30 „Penktoji pavara“. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... 
Iki. 11.15 Valanda su Rūta. 13.20 Yra, kaip yra. 
15.25 KK2. 16.10 24 valandos. 16.55 Žodis - ne 
žvirblis. 17.00 Info diena. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasauly-
je. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.50, 11.00 Naujienos. 
6.40 „Diversantas. Karo pabaiga“. 10.00 Maskva. 
Raudonoji aikštė. Paradas, skirtas Pergalės dienai. 
11.15 „Diversantas. Karo pabaiga“. 15.00 „Nemir-
tingas pulkas“. 18.05 „Diversantas. Karo pabaiga“. 
21.00 Laikas. 22.00 Lietuvos laikas. 22.30 „O auš-
ros čia tykios...“ 1.50 „Mūšin eina vieni „seniai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.00 Pergalės diena. 10.00 Karinis paradas. 11.00, 
18.00, 20.30, 23.30 „Naikintuvai“. 13.00, 20.00 
Naujienos. 15.00 „Nemirtingas pulkas“. 22.00 
Šventinis saliutas. 22.15 Karinių metų dainos. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.05 Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 
10.45 „Brangenybių medžiotojai“. 11.40 Pati nau-
dingiausia programa. 12.55 Dar ne vakaras. 13.50 
Čapman paslaptys. 14.45 Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 15.40 Tinkama priemonė. 16.35 „Šei-
mos dramos“. 18.30 „Angelai - sargai“. 19.25 Pa-
saulio paslaptys su A.Čapman. 21.25 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 23.25 Žiūrėti visiems!

 nTV MIR
7.00, 8.15 Naujas rytas. 8.00, 9.30, 11.00, 15.00, 
1.02 Šiandien. 10.00 Maskva. Raudonoji aikštė. 
Paradas, skirtas pergalės dienai paminėti. 11.15 
„Nemirtingas pulkas. Krymas“. 12.30 „Sevastopo-
lio valsas“. 13.25 „Rževas. Nežinomas Georgijaus 
Žukovo mūšis“. 15.20 „Ordinas“. 18.55 „Šviesi 
atmintis kritusiems kovoje prieš fašizmą“. 19.50 
„Jūrų velniai. Viesulas-2“. 21.35 „Perkėlimas“. 
23.30 Šventinis koncertas Pergalės dienai paminėti. 

„ŽIaURIaI BaISI naKTIS“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Craig Gillespie.
Vaidina: Anton Yelchin, Colin Farrell, Toni Collette.

Prie paauglio Čarlio namų atsikrausto gyventi charizmatiškas vyriškis. 
Neilgai trukus Čarlis visas pastaruoju metu nutikusias mirtis susieja su 
naujakuriu. Tačiau niekas, net jo mama, netiki pasakojimais, kad kaimy-
nas Džeris - vampyras. Kartą Čarlis įsliūkina į kaimyno namus ir pamato 
šiurpių dalykų. Viskas taip paprastai nesibaigs. Čarlis stoja į kovą.

TV6
23.00

„anTRojI PRoGa“
MelodraMa. Vokietija, Austrija.
1997.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Rita Russek, Thomas 
Fritsch, Sandra Speichert.

Mailsas, baigęs perspektyvias stu-
dijas universitete, atsisako karje-
ros, kurią jam buvo suplanavęs jo 
globėjas, ir sėkmingai įsidarbina 
Kornvalio grafystės pakrantėje 
avių ūkyje, kuris priklauso poniai 
Lizai. Ši, palikta vyro, gyvena su 
vėjavaike paaugle dukra Džulija. 
Mailsas kaipmat ją įsimyli. 

„GoDZIla“
VeiksMo filMas. JAV. 1998.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Matthew Broderick, 
Jean Reno, Kevin Dunn.

Po prancūzų branduolinių bom-
bų tyrimų Ramiajame vandenyne 
pastebėtas į rytus judantis nežino-
mas padaras. Ištirti šį įvykį kviečia-
mas mokslininkas Nikas Tatopolas. 
Jis padaro išvadą, kad milžiniškas 
driežas atsirado dėl branduolinių 
sprogimų. Godzila nuplaukia iki 
Manhatano ir ima jį griauti. Jo ne-
gali sulaikyti net kariuomenė.

„MIRTInaS GInKlaS“
VeiksMo koMedija. JAV. 1987.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Gary Busey, Danny 
Glover, Mel Gibson.

Užduotis - atrasti narkotikų preky-
bos tinklą. Skiriami du policininkai. 
Martinas Rigsas dalyvavo Vietnamo 
kare, buvo specialiai treniruojamas 
ir tapo „žudymo mašina“, gavo Mir-
tino ginklo vardą. Rodžeris Martas - 
penkiasdešimtmetis žmogžudysčių 
skyriaus detektyvas. 

TV8
21.00

lnK
22.15

rekomenduoja

BTV
21.30
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5.50 „Pasaulį pakeitusios 
civilizacijos. Kaip vikin-
gai pakeitė pasaulį“.

6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

9.15 Mistinės istorijos (1).
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“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. „Godzila“.
0.05 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Kruvini pinigai“.

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

2.35 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

3.30 Išgyvenk, jei gali.
4.20 Farai (N-14).
4.45 Kalbame ir rodome.
5.30 „Policijos akademija“.

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 „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 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50, 23.15 Rio 2016.
19.00 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.25 Vaivos pranašystės 

(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 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daik-

tai 10“.
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.
13.35 „Laisvė kurti“.
14.45 „Knygnešiai“.
16.00 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.30 „Naisių vasara“.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Lilehameris 3“ (N-7).
21.00 Dokumentinis f. 

„Lietuvos generalinis 
konsulatas Vilniuje“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija „Kad ir kas 

nutiktų“ (subtitruota).
24.00 Ansamblis „Estradinės 

melodijos“.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių festi-

valis 2013.
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 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Detektyvė Rizoli“.
11.30 „Didingasis amžius“.
13.45 „Būrėja“.
14.20 „Nebylus liudijimas. 

Giminystės ryšiai“ 
(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 „Velvet“ (N-7).
22.35 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.40 „Detektyvė Rizoli“ 

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

(N-7).
3.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.55 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.00 „Širdele mano“ (N-7).
5.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Nuo amato iki 

verslo.
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 „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 Ugniagesiai 

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

baisi naktis“ (S).
1.05 „Baltoji grafienė“ 

(N-7).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

10.30 „Sekundės 
iki katastrofos“.

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

12.30 „Kitoje lovos 
pusėje“.

14.10 Kas paleido 
šunis?

14.40 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

15.10 Klaipėdos 
savaitė.

15.40 „Virtuvė“ (N-7).
16.10 „Šešėlis Šiaurėje“ 

(N-7).
18.00 „Virtuvės 

karaliai“.
18.30 Klaipėdos 

savaitė.
19.00 „Kai šaukia 

širdis“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
21.30 „Džesmina“ 

(N-7).
23.15 Balticum TV 

žinios.
23.45 „Rosso 

San Valentino“ 
(N-7).

 19.20  „Lilehameris 3“ 12.30  „Vandens žiurkės“ 11.20  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 21.30  „Džesmina“ 16.00  „Daktaras 
  Hausas“

 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAgegužės 9 d. 

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.05 „Drakono Polo nuotykiai“. 8.25, 
2.15 Mūsų kiemelis. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Kelionės su istorija. 12.35 Kultūros 
laida. 13.25, 18.20, 3.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 3.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Merginos iš Lvovo“. 15.20 Akis į akį. 
15.50 TV teatras. 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.25 
Lenkijos pradžios istorija. Kryžius ir karūna. 
1.25 Laisvas ekranas. 6.45 Iki pasimatymo 
Krokuvoje. 

 TV1000
6.10 „Įbroliai“. 8.10 „Turistas“. 10.10 „Ka-
ralienės sesuo“. 12.15 „Geriausias pasiūly-
mas“. 14.45 „King Kongas“. 18.10 „Matilda“. 
20.10 „Aš esu Semas“. 22.25 „Mis slaptoji 
agentė 2. Ginkluota ir žavinga“. 0.25 „Norė-
čiau būti čia“. 2.15 „Karalienės sesuo“. 4.20 
„Turistas“. 

 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 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 Auto-
mobilių 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, 24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 14.40 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamto-
je. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 
Pavojingos žemės. 23.00, 4.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 

 animal PlaneT
7.25 Akiplėšos katės. 8.15, 12.50, 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuo-
se. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.00 Protingi gyvūnai. 11.55 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 18.20, 22.00, 
1.40 Šunų TV. 20.10 Begemotai. Nusikaltėlių pa-
saulio žudikai. 0.45 Ryklių įkandimų vasara. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Konferencijos pus-
finalis. Vakar. 9.00 Pasaulio sporto apdova-
nojimai. 9.30 „Road to Glory“. Su Pikaso. 
Kovinio sporto žurnalas. 10.00, 23.45 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - Madrido 
„Real“. Vakar. 12.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Terek“. 2016-05-07. 14.00, 21.30 NBA 
krepšinio lyga. Cleveland „Cavaliers“ - Atlanta 
„Hawks“. Vakar. 16.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „De Graafschap“ - „AFC Ajax“. Vakar. 
18.00 NBA krepšinio lyga. Konferencijos pus-
finalis. 2016-05-07. 20.00 Abu Dabio dyku-
mos iššūkis. Premjera 20.30 „Road to Glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. Lietuvos Muay-Thai 
čempionatas. 21.00 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. Premjera. 1.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Nor-
vegija - Šveicarija. 9.00 Prancūzijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 10.20 Prancūzijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 11.40 Prancūzijos MotoGP 
lenktynės. 13.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Arsenal“. 15.05 Dviračių 
sportas. Pasaulio taurės etapas. Olandija. 16.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija -  
Rusija. 18.45 Golfas. Europos turo savaitės apž-
valga. 19.10 Premier lygos apžvalga. 20.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija - JAV. 
22.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šve-
dija - Čekija. 0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Baltarusija - Kanada. 

 eurosPorT
6.00, 10.00 Motosportas. Marokas. 6.30, 13.00 
JAV futbolo lyga. 9.30 Šaudymas iš lanko. 
Pasaulio taurė. Kinija. 10.45 Automobilių lenk-
tynės. Didžioji Britanija. 12.00, 16.45, 22.45 
Dviračių sportas. Italijos turas. 14.45, 18.45 
Futbolas. U17 Europos čempionatas. Azer-
baidžanas. 18.15 Jojimas. 20.40, 23.55 Sporto 
naujienos. 20.45 Dviračių sportas. „Fabian“ - 
„Spartacus“. 21.00 Sporto žvaigždės. 21.30 
Šuoliai į vandenį. Europos čempionatas. Di-
džioji Britanija. 23.45 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.30  „Ekspertė 
  Džordan“

 17.30  Lietuva tiesiogiai  12.45  Linija, spalva, 
  forma

 22.00  „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2016

 0.30  „Judantis 
  objektas“

 12.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35, 16.00 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 
10.05 Senoji animacija. 11.05 „Antroji proga“. 
13.00 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Tobula kopi-
ja“. 15.00, 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
18.00, 22.55 „Tai - mano gyvenimas“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Vilties vėjas“.  

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00 Dviračio šou. 11.30 KK2. 12.20 „Penktoji 
pavara“. 13.15 „Agneta ir ABBA. Istorija“. 14.20 
Yra, kaip yra. 15.25 KK2. 16.10 24 valandos. 17.00 
Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.00, 9.35 Labas rytas. 11.00 Gy-
venk sveikai! 12.00, 13.50, 17.00 Naujienos. 12.20, 
18.55 Tegul kalba. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su 
visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituo-
kime. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 
„Paskutinis karalienės ėjimas“. 23.00 „Vladas 
Listjevas. Gyvenimas greitesnis už kulką“. 23.55 
„Maršalas Bagramjanas. Meilė ugnies linijoje“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 
„MUR“. 15.00 „Grąžink mano meilę“. 18.15 Tie-
sioginis eteris. 21.30 „Daša“. 1.15 „Na, bobutės!“ 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20 Kviestinė vakarienė. 8.10 
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 10.50 
„Angelai - sargai“. 11.45 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.35 Rusiškas vairavimas. 12.50 Dar ne 
vakaras. 13.45 Čapman paslaptys. 14.50 Fantastika 
po grifu „Slaptai“. 15.35 Tinkama priemonė. 16.30 
„Šeimos dramos“. 18.25 „Visatos kvaišalai“. 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 „Briliantinės ašaros“. 23.25 Rusiš-
kas vairavimas. 0.15 „Rizikingi žaidimai“. 

 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 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „44 skyrius“. 14.50 Susitikimo vieta. 16.20 
„Tardytojas“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Jūrų velniai. Viesulas 2“. 23.30 Dienos apžvalga. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Cafe Historia“ - 
Janas Karskis. 8.25, 2.15 Karino. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 12.05, 0.10, 5.20 Polonija 24. 12.35 
Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Sodyba. 15.25 
Lenkijos pradžios istorija. Kryžius ir karū-
na. 16.25 Lenkija 1050. 16.55 Sekmadienis 
su... 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 
18.45, 1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Naszaarmia.pl. 19.20 Kelionės su istorija. 
20.25 250 metų Lenkijos teatrui. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas Stokhol-
me 2016 (1 pusfinalis). 0.40, 5.50 Šventasis 
rusų karas. 3.45 Paimtieji į dangų. 6.40 Prie 
Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.10 „Geriausias pasiūlymas“. 8.20 „Mis slap-
toji agentė 2“. 10.20 „Aš esu Semas“. 12.30 
„Norėčiau būti čia“. 14.20 „Turistas“. 16.05 
„Karalienės sesuo“. 18.00 „Geriausias pasiūly-
mas“. 20.10 „Ilgiausias jardas“. 22.10 „Marija, 
Škotijos karalienė“. 0.15 „Labai geros mergai-
tės“. 1.55 „Aš esu Semas“. 4.10 „Mis slaptoji 
agentė 2. Ginkluota ir žavinga“. 

 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, 2.50 Traukiniu į Aliaską. 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Nesėkmių garažas. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Stori ir įsiutę. Griausmas. 14.30 Automo-
bilių perpardavinėtojai. Aktyvi prekyba. 22.00, 
3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Paskutiniai 
Aliaskoje. 24.00, 5.20 Manai, kad išgyventum? 
1.00 Seklių pėdsakais. 1.55 Nepaaiškinami 
reiškiniai. 

 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, 22.00, 3.00 
Iškyla gamtoje. 18.00, 23.00, 2.00, 4.00 Neį-
prastas maistas. 

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

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

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

praktika“ (N-7).
11.00 Juokingiausi Amerikos 

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

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 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“.
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 dei-
mantai“ (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. „Apalūza“ 

(N-14).
0.30 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
1.20 TV serialas 

„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

2.05 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Komisaras Reksas 13“.
10.10 „Čikagos policija 2“.
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.20 TV serialas „Jos 

istorija. Moterų 
galia“. 1 d. „Valdžia“.

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.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Janina Miščiukaitė. 

Gyvenimas dainoje“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2016. 
Pirmas pusfinalis. 

0.15 Trumposios žinios.
0.20 „Kapitonas Alatristė“.
1.15 „Komisaras Reksas 13“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.

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

„Vasabis“ (N-14).
23.20 Veiksmo f. „Godzila“.
1.40 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
2.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
3.15 Mistinės istorijos (1) 

(N-7).
4.05 Išgyvenk, jei gali.
4.50 Farai (N-14).
5.10 Kalbame ir rodome 

(N-7).
5.55 Pričiupom! (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 Rio 2016.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Budelis“ (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 Vaivos pranašystės 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50, 23.20 Ar žinai, 

kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.25 Nuoga tiesa (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 Atspindžiai.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20, 16.00 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
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 „Lilehameris 3“ (N-7).
16.30 Gražiausia kamerinė 

muzika. 
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 „Naftos planeta“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2016. I 
pusfinalis. Transliacija 
iš Stokholmo su tarp-
tautine ženklų kalba.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Ispanų baleto trupė 

„Giralda de Sevilla“. 
1.20 Mikio Theodorakio 

baleto „Graikas Zorba“ 
finalas. 2001 m.
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gegužės 10 d. 

 12.00  „Rosso San 
  Valentino“ 

 12.30  „Kaip aš susipaži-
  nau su jūsų mama“ 

 22.55  „Bėgantis laikas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Protingi gyvū-
nai. 8.15, 12.50 Šunų TV. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 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 Karai dėl dramblio kaulo. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia Basket“ - „FC Barcelona“. 2016-05-08. 
8.00 „M1 Iššūkis“. Olandija - Vokietija. Kovinis 
sportas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 33 
turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. 
Miami „Heat“ - Toronto „Raptors“. 2016-05-07. 
12.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokie-
tija. Hockenheimas. 14.00 NBA krepšinio lyga. 
Cleveland „Cavaliers“ - Atlanta „Hawks“. 2016-
05-01. 16.00 Rusijos „Premier league“. „Rostov“ 
- „Lokomotiv“. 2016-05-06. 20.00 „M1 Iššūkis“. 
Olandija - Vokietija. Kovinis sportas. 21.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lygos 34 turo apžvalga. 24.00 
NBA krepšinio lyga. Cleveland „Cavaliers“ - 
Atlanta „Hawks“. 2016-05-08. 2.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Vokietija. Hockenheimas.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Bal-
tarusija - Kanada. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Čekija. 11.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija - JAV. 
13.00 Boksas. 14.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - Rusija. 16.10 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Slovakija - Vokietija. 
18.45, 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Šveicarija - Danija. 20.45 „Formulė-1“. Rusijos 
GP lenktynių apžvalga. 21.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Ham“ - „Manchester Uni-
ted“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Vengrija - Prancūzija. 

 euroSPort
6.00, 12.00, 18.50 JAV futbolo lyga. 7.25, 13.00, 
19.50 Šuoliai į vandenį. Europos čempionatas. Di-
džioji Britanija. 8.30, 11.00, 14.00, 15.30  Dviračių 
sportas. Italijos turas. 9.30 Sporto žvaigždės. 10.00 
Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. Kinija. 10.30, 
19.15, 23.00 Futbolas. „Vive la France“. 15.15, 
18.30 Dviračių sportas. „Giro Extra“. 18.45, 19.40 
Europos futbolo apžvalga. 19.45, 1.25 Sporto 
naujienos. 23.30 Automobilių lenktynės. Pasaulio 
čempionatas. Belgija. 24.00 Automobilių sportas. 
FIA pasaulio čempionatas. 0.30 Automobilių lenk-
tynės. Didžioji Britanija. 1.00 Ralis. ERC žurnalas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Detektyvė Rizoli“.
11.30 „Didingasis amžius“.
13.45 „Būrėja“.
14.20 „Tėvas Motiejus“ 

(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. 
Kruvinos vestuvės“ 
(N-7).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.05 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.55 „Karadajus“ (N-7).
2.40 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.25 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.20 „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 Lietuvos 

krepšinio lygos 
pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 „Skrydis“ 
(N-14).

0.50 „Juodas 
kadilakas“ (S).

2.25 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Ieškotojas“ 
(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 „Komediantas“ 
(N-7).

18.00 Diagnozė 
bibliofilija. 
Žygimanto  
Augusto  
biblioteka.

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 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.40 „Kai šaukia 

širdis“.

„VASABiS“
Veiksmo komedija. Prancūzija, Japonija. 2001.
Režisierius: Gerard Krawczyk.
Vaidina: Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller.

Hubertas - prancūzas policininkas, darbe taikąs gana aštrius metodus. 
Kai jiems nepritariantis bosas atleidžia Hubertą, šis iškviečiamas į Tokiją, 
kur miršta jo buvusi meilužė Miko. Ten jis sutinka buvusį kolegą Momo 
ir tik atvykęs sužino, kad turi tapti jo paauglės dukros Jumi, apie kurią 
nė nebuvo girdėjęs, globėju. Kai Hubertas galiausiai išsiaiškina, kodėl 
draugė jį paliko, tai tampa jo ir jo dukters problema.

BtV
21.30

„SKrYDiS“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Robert Zemeckis.
Vaidina: Denzel Washington, 
Nadine Velazquez, Don Cheadle.

Vipas Vitakeris yra tarpmiestinių 
skrydžių lakūnas. Beskrendant iš Or-
lando į Atlantą lėktuvui kažkas nu-
tinka ir jis ima nevaldomai kristi. Vi-
pas, sutelkęs visas žinias ir profesio-
nalumą, sugeba lėktuvą nutupdyti.tV6

22.00

„APAlŪZA“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Ed Harris.
Vaidina: Ed Harris, Viggo 
Mortensen, Renee Zellweger.

Šerifas Verdžilas Koulas ir jo pava-
duotojas dirba taip, kad net nepa-
stebėsi akimirksniu iššaunančio ir 
vėl užtaisomo gink lo. Jokių jausmų. 
Jausmai žudo. Į miestelį atvyksta 
moteris, teturinti dolerį kišenėje...lnK

22.15

„ViltieS VĖJAS“
drama. Vokietija. 1997.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Lara-Joy Korner, 
Frank Jordan, Patrik Fichte.

Mėnesių mėnesius Tomas gyvena 
savo senelio valdose. Kaimynų dukra 
Viki - taip pat visada šalia. Tiesa, žy-
dinčią poros meilę temdo jų šeimų 
pasipriešinimas. Viki motina kadaise 
turėjo romaną su Tomo tėvu... Ar 
įsimylėjėliai gali būti brolis ir sesuo? tV8

21.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“  
(N-7).

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“  
(N-7).

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

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

(N-7).
20.00 Pakartok! (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Fantastinis trileris 

„Sniego traukinys“ 
(N-14).

1.00 „Raitelis be galvos“ 
(N-14).

1.55 „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. 

„Sunku nužudyti“ 
(N-14).

0.15 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.05 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 „Strėlė“
(N-7).

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

Reksas 13“ (N-7).
10.10 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
11.00 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2016. 
Pirmas pusfinalis.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.05 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.
21.29 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 13“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

Trečiadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Džeimio Olive-
rio maisto revoliucija. 9.35 „Mano mažasis 
ponis“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Vilties 
vėjas“ (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 gyvenimas“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Visos 
upės teka“ (N-7). 23.10 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.20 Nuo... 
Iki. 13.15 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 Dviračio 
šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 
13.50, 17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 
9.35 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 
18.55 Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu 
su visais. 15.00, 23.35 Vyriška/Moteriška. 16.00 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Paskutinis 
karalienės ėjimas“. 23.00 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 Naujienos. 
11.55 „MUR“. 15.00 „Grąžink mano meilę“. 
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Nelengva 
laimė“. 22.55 Specialusis korespondentas. 0.40 
„Piratinė versija“. 2.25 „Skubiai į numerį“. 

 Ren
8.10 Tinkama priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“. 
10.50 „Visatos kvaišalai“. 11.45 Pati naudingiausia 
programa. 12.50 Dar ne vakaras. 13.45 Čapman 
paslaptys. 14.40 Fantastika po grifu „Slaptai“. 
15.35 Tinkama priemonė. 16.30 „Šeimos dramos“. 
18.25 „Bėgantys į dangų“. 19.25 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius.

 22.50  Pinigų karta 1.00  „Raitelis be galvos“  17.25   Yra, kaip yra

 

„KelYje“
Komedija. JAV. 2000.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Breckin Meyer, Seann William Scott, Amy Smart.

Studentas Džošas nufilmuoja savo vienos nakties nuotykį su gražuole 
Bete. Po kelių dienų Džošas sužino, kad jo bičiulis netyčia nusiuntė įrašą 
jo merginai. Draugai sėda į automobilį ir leidžiasi į kelionę pas Džošo 
merginą Tifanę, norėdami neleisti jai peržiūrėti įrašo. Betė irgi vyksta 
pas Tifanę, nes nori atimti iš jos Džošą.

rekomenduoja

TV6
22.00

„SUnKU nUŽUDYTI“
VeiKsmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius: Bruce Malmuth.
Vaidina: Steven Seagal, 
Kelly LeBrock, William Sadler.

Policininkas Meisonas Štormas su-
sekė, kad įtakingas politikas Tren-
tas įsakė mafijos parankiniams 
nužudyti jo konkurentą. Netrukus 
politiko užsakymu samdyti žu-
dikai įsiveržia į Meisono namus. 
Žuvo žmona, sūnus paslaptingai 
dingo. Meisoną nuo sužeidimų 
ištiko koma ir iš jos atsigavo tik 
po septynerių metų.

„SnIeGo TRaUKInYS“
fantastinis trileris. Čekija, JAV.
2013.
Režisierius: Joon-ho Bong.
Vaidina: Chris Evans, 
Jamie Bell, Tilda Swinton.

Amžinojo variklio varomas galin-
gas traukinys rieda aplink planetą. 
Galiniuose jo vagonuose įsikūrę 
žemesniosios klasės atstovai, o 
priekinius užėmusi aukštesnioji 
klasė. Tačiau trapi pusiausvyra tarp 
dviejų klasių pradeda svyruoti, kai 
paslaptingas pranešimas įžiebia 
maištą, kurio negalima nuslopinti.

 „BanDITĖS“
VeiKsmo Komedija. Prancūzija, 
Meksika, JAV. 2006.
Režisieriai: Joachim Roenning,
Espen Sandberg.
Vaidina: Penelope Cruz, 
Salma Hayek, Steve Zahn.

1888-ieji, Meksika. Likimas suveda 
bankininko dukrą Sarą ir tik su savo 
arkliu mokančią bendrauti kaimietę 
Mariją. Jos siekia atkeršyti amerikie-
čių bankininkui Džeksonui, nelega-
liais būdais besisavinčiam žemes.

lnK
22.15

TV3
22.30

BTV
21.30

laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  6 51

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“ (243) 
(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 Veiksmo komedija 

„Banditės“ (N-14).
23.20 Veiksmo komedija 

„Vasabis“ (N-14).
1.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
1.50 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
2.35 Mistinės istorijos 

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

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

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

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

Reporteris.
18.50, 23.20 

Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Budelis“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.25 Patriotai (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 Euromaxx.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
7.45 Auksinis protas.
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 10“.
16.30 „Naftos planeta“.

„Kaip mes tapome pri-
klausomi nuo naftos“.

17.25 Literatūra, prana šau-
jan ti Europos saulėlydį.

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

akademija.
20.35 Kelias į UEFA 

EURO 2016.
21.00 „Didžioji istorija“. 

13 d. „Iššifruotas 
slaptaraštis“.

21.22 „Didžioji istorija“. 
„Sidabrinė supernova“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Kriminalinė drama 

„Bevardžiai“ (N-14).
0.15 Dabar pasaulyje.

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

(N-7).
10.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.30 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.45 „Būrėja“.
14.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Kruvinos vestuvės“ 
(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. 
Šulinys“ (N-7).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

(N-7).
3.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.20 „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 „Kaulai“ (N-7).
19.00 Lietuvos krepšinio 

lygos pusfinalio 
rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 „Kelyje“ (N-14).
23.55 „Senmergės“ 

(N-14).
1.30 „Tironas“ 

(N-14).
2.25 „Pavojingiausias 

karys“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
11.10 „Meilės 

virtuvė“.
12.50 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
13.20 „Ramen mergina“ 

(N-7).
15.10 „Kulkos virš 

Brodvėjaus“  
(N-7).

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

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“
(N-7).

19.00 „Ieškotojas“ 
(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 11 d.

 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 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.50 „44 skyrius“. 14.50 Susitikimo 
vieta. 16.20 „Tardytojas“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.45 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 23.30 
Dienos apžvalga. 24.00 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 
2.00 Susitikimo vieta. 3.10 „Medžiotojas 3“. 
4.55 Buto klausimas. 

 TV PoloNia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Kas dainuoja, tas 
du kartus meldžiasi. 8.25, 2.15 Statau už Toliką 
Bananą. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35 Šventasis rusų karas. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Manimi nesirūpink“. 16.30 Kaip tai 
veikia. 17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 
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“. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.25 
Maršaleko Varšuvos adresai 1918-1935. 1.10 
A la show. 

 TV1000
8.10 „Marija, Škotijos karalienė“. 10.15 „Ilgiau-
sias jardas“. 12.15 „Labai geros mergaitės“. 
14.05 „Mis slaptoji agentė 2. Ginkluota ir 
žavinga“. 16.05 „Aš esu Semas“. 18.20 „Norė-
čiau būti čia“. 20.10 „Namas prie ežero“. 22.10 
„Sukti reikaliukai“. 0.20 „Golgota“. 

 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. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvida-
torius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 21.00, 
2.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Ieškant ginklo. 14.30 Mitų 
griovėjai. 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. Vaizdo 
įrašai. 23.00, 4.30 Dyzelinio pasaulio broliai. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Pilies paslaptys. 14.40 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Kelionė aplink 
pasaulį. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 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 veteri-
naras. 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. 

 sPorT1
8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. Roma. 
3 etapas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ lygos 30 turo apžvalga. 9.30 NBA krepšinio 
lyga. Miami „Heat“ - Toronto „Raptors“. 11.30 ATP 
250 Munich. Vyrų tenisas. Finalas. 14.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „De Graafschap“ - „AFC Ajax“. 
16.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 34 turo apžvalga. 
17.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier lea-
gue“. „Ufa“ - „CSKA“. 19.00 „NBA pasaulis“. 19.30 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 31 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio taurė. Vengrija. 4 etapas. Premjera. 21.00 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. 
23.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. 
Roma. 3 etapas. 24.00 NBA krepšinio lyga. San 
Antonijaus „Spurs“ - Oklahomos „Thunder“. 2.00 
Rusijos „Premier league“. „Rostov“ - „Lokomotiv“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slo-
vakija - Vokietija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Kazachstanas - Norvegija. 11.00 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vengrija 
- Prancūzija. 13.00 Boksas. 14.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Man-
chester United“. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Šveicarija - Latvija. Tiesioginė 
transliacija. 18.45, 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Slovakija - Baltarusija. 20.50 
Dviračių sportas. Pasaulio taurės etapas. Olan-
dija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliaci-
ja. 24.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Suomija - Vengrija. 2.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Kazachstanas. 

 eurosPorT
6.00, 10.30, 14.00, 15.30, 0.30 Dviračių spor-
tas. Italijos turas. 7.00, 10.00, 3.30 Sporto 
žvaigždės. 7.30, 13.00, 19.45, 20.30, 1.30, 4.00 
Šuoliai į vandenį. Europos čempionatas. Di-
džioji Britanija. 8.30, 0.15 Sporto linksmybės. 
9.30 Automobilių sportas. FIA pasaulio čem-
pionatas. 11.30 JAV futbolo lyga. 15.15, 18.30 
Dviračių sportas. „Giro Extra“. 18.45 Jojimas. 
FEI serija. 20.25, 0.10 Sporto naujienos.

 14.30  „Ten, kur namai 2“ 21.30  Ginčas 20.00   Išgyvenk, jei gali  11.10   „Meilės virtuvė“ 18.00  „Kaulai“ 22.55  „Bėgantis laikas“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  13.30  „Neprilygstamieji
  gyvūnai“

 0.45   Dabar pasaulyje 22.00  „Eurovizijos“ dainų
  konkursas 2016

 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 Senoji 
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 „Jei vyras gali, moteris juo 
labiau“ (N-7). 23.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Ne vienas 
kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 14.30, 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, 0.25 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, 
23.35 Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuos-
prendis. 17.50 Susituokime. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 „Leiskite tave pabučiuoti... 
jaunosios tėvas“. 23.00 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.55 „MUR“. 15.00 „Grąžink mano meilę“. 18.15 
Tiesioginis eteris. 21.30 „Kol gyvenu, myliu“. 
1.15 A.Pachmutova. 2.50 „Skubiai į numerį“.

 Ren
7.20 Kviestinė vakarienė. 8.10 Tinkama priemonė. 
9.00 „Šeimos dramos“. 10.50 „Bėgantys į dangų“. 
11.50 Pati naudingiausia programa. 12.40 „V ir 
M“. 12.55 Dar ne vakaras. 13.50 Čapman pa-
slaptys. 14.45 Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.40 
Tinkama priemonė. 16.35 „Šeimos dramos“. 
18.25 „Dievų buveinė“. 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
A.Čapman paslaptys. 23.20 „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 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „44 skyrius“. 14.50 Susitikimo vieta. 
16.20 „Tardytojas“. 18.00 Kalbame ir rodome“. 
19.45 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 23.30 Dienos 
apžvalga. 24.00 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 2.00 
Susitikimo vieta. 3.10 „Medžiotojas 2“. 5.00 
Sodininkų atsakas. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25, 2.15 „Saulės ietis“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 
0.10, 5.20 Polonija 24. 12.35 Sveika, Polonija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo 
egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 Maršaleko 
Varšuvos adresai 1918-1935. 17.35 Iki pasima-
tymo 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 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 22.00 „Eurovizijos“ 
dainų konkursas Stokholme 2016 (2 pusfinalis). 
0.40 XX a. sensacijos. Pasikėsinimas į popiežių. 
3.50 Nereikia bijoti tamsaus kambario. 

 TV1000
8.10 „Sukti reikaliukai“. 10.20 „Namas prie 
ežero“. 12.10 „Golgota“. 14.10 „Marija, Škotijos 
karalienė“. 16.15 „Ilgiausias jardas“. 18.15 „Labai 
geros mergaitės“. 20.10 „Gydytojas. Avicenos 
mokinys“. 23.10 „Domas Hemingvėjus“. 0.45 
„Dogtauno ekstremalai“. 2.30 „Namas prie ežero“. 

 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. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 1.55 Nesė-
kmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Laukinių kalnų karaliai. 14.30 
Nemėginkite pakartoti. 21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 
22.00, 3.40 Sandoriai, ratai ir vagystės. 23.00 Nekil-
nojamojo turto karai. 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, 5.00 Pilies paslaptys. 14.40 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas. 

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

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Komedija 

„Pikčiausias  
žmogus Brukline“ 
(N-14).

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

1.05 „Privati praktika“ 
(N-7).

2.00 „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 Veiksmo f. 

„Elektra“  
(N-7).

0.10 „Judantis 
objektas“  
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

Reksas 13“ (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 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2016. 
Antras pusfinalis. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Stokholmo.

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Gyvenimas.
1.10 „Komisaras 

Reksas 13“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.

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. 

„Greičio gatvės.  
Be taisyklių“  
(N-14).

23.45 Veiksmo komedija 
„Banditės“ (N-14).

1.30 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

2.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.05 „Policijos 

akademija“ (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“ (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 

(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 10“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Mokslo sriuba.
12.45 IV Vilniaus fortepijono 

muzikos festivalis 
„Tandemai“. 

14.30 Muzikos talentų lyga 
2016. Laureatų  
vakaras. 3 d.

16.00 „Kaip atsiranda 
daiktai 10“.

16.30 „Didžioji istorija“. „Iš  -
šifruotas slaptaraštis“.

16.55 „Didžioji istorija“. „Si   -
dabrinė supernova“.

17.25 Teatras.
18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas.
19.20 „Kapitonas Alatristė“.
21.05 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2016. 
Tiesioginė transliacija.

0.15 IQ presingas.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Geraldo Arpino bale-

tas „Slėpiniai“.
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 21.00   „Kai šaukia širdis“ 10.30  „CSI Majamis“ 11.30  „Didingasis
   amžius“

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

(N-7).
10.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.30 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.50 „Būrėja“.
14.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XI. 
Šulinys“ (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. 
Pavojus atšauktas“ 
(N-7).

22.55 „Begėdis“ (N-14).
0.05 „Ties riba“ (N-14).
0.55 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.45 „Karadajus“ (N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.10 „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 „Pagalbos 

šauksmas“  
(N-14).

23.55 „Kelyje“ 
(N-14).

2.30 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

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

11.00 Diagnozė 
bibliofilija. 
Žygimanto  
Augusto biblioteka.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 „Sekundės 
iki katastrofos“.

13.30 Reidas.
14.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.00 „Holivudas mirė“.
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“.
22.30 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
23.30 „Sekundės 

iki katastrofos“.
0.30 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Kaimo 
veterinaras. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 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 Ostinas Styvensas. 20.10, 3.25 Gyvūnų 
inspektoriai Pietų Afrikoje. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00 NBA krepšinio lyga. Miami „Heat“ - Toronto 
„Raptors“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio 
taurė 2016 m. Rio de Žaneiras. 9.00 Rusijos 
„Premier league“ turo apžvalga. 9.30 KOK World 
series. Bušido kovos. Moldova. 12.00 Rusijos 
„Premier league“. „Ufa“ - „CSKA“. Vakar. 14.00, 
21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
drido „Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. Vakar. 
16.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokietija. 
Hockenheimas. 18.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio taurė. Vengrija. 4 etapas. 19.00 Rusijos 
„Premier league“ 27 turo apžvalga. Premjera. 
19.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier le-
ague“. „Dinamo“ - „Rostov“. 22.30 KOK World se-
ries. Bušido kovos. Moldova. 1.00 „M1 Iššūkis“. 
Brazilija - Pietų Korėja. 2.00 NBA krepšinio lyga. 
Golden State „Warriors“ - Portland Trail „Blazers“. 

 ViASAt SPort BAltic
9.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 10.00 Anglijos 
premier lygos žurnalas. 10.30 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 11.00 Boksas. 12.20 An-
glijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Chelsea“. 14.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija - 
Latvija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
JAV - Prancūzija. Tiesioginė transliacija. 18.45 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 19.10 Pre-
mier lygos apžvalga. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Kanada - Vokietija. Tiesioginė trans-
liacija. 22.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Rusija - Danija. 0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Čekija - Norvegija. 2.45 „Formulė-1“. 
Rusijos GP lenktynių apžvalga. 4.55 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. JAV - Prancūzija. 

 euroSPort
6.00, 8.30, 11.00, 13.00, 14.00, 0.30 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 7.00, 18.45, 3.45 Sporto 
linksmybės. 7.30, 12.00, 20.30, 1.30, 4.00 Šuoliai 
į vandenį. Europos čempionatas. Didžioji Britanija. 
9.30 Jojimas. FEI serija. 10.30, 3.15 Sporto žvaigž-
dės. 13.45, 18.30 Dviračių sportas. „Giro Extra“. 
18.55, 20.20 Pasaulio futbolo apžvalga. 19.00 
JAV futbolo lyga. 19.25 Pietų Amerikos futbolo 
apžvalga. 19.55 FIFA futbolo apžvalga. 20.25, 23.55 
Sporto naujienos. 24.00 Futbolas. „Vive la France“.

„PAGAlBoS ŠAuKSmAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Brad Anderson.
Vaidina: Halle Berry, Evie Thompson, Abigail Breslin.

Veiksmas vyksta skubios policijos pagalbos skambučių centre. Skyriaus vete
ranė Džordan Terner savo darbą išmano puikiai. Tačiau vienąkart pakeldama 
ragelį ji nenutuokia, kad šis skambutis pakeis viską. Prislopintas merginos 
balsas ragelyje su siaubu pakužda, kad ją ką tik pagrobė. Džordan imasi veik
ti, tačiau jau netrukus ji supras, kad tai nėra paprastas pagalbos šauksmas.

tV6
22.00

rekomenduoja

„GreiČio GAtVĖS.  
Be tAiSYKliŲ“
Veiksmo filmas. Rusija. 2008.
Režisierius: Oleg Fesenko.
Vaidina: Aleksej Čadov, Marina
Aleksandrova, Lev Prygunov.

Stepanas grįžta po tarnybos kariuo
menėje. Jo tėvo automobilių dirbtu
vės dabar priklauso gatvės lenktyni
ninkų gaujai, kuriai vadovauja Doke
ris. Jo aistra nesvetima ir Stepanui...

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

Visiems būna blogų dienų, tačiau 
Henriui Altmanui bloga yra kiek
viena diena. Jis amžinai nelaimin
gas ir pyksta ant viso pasaulio. 
Nepatenkintas ir nekantrus Henris 
laukia gydytojo apžiūros...

„eleKtrA“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 
2005.
Režisierius: Rob Bowman.
Vaidina: Jennifer Garner, 
Will Yun Lee, Terence Stamp.

Persekiojama praeities košmarų 
Elektra už išgelbėjimą turi būti dė
kinga savo mokytojui. Tačiau netgi 
išminčius nesugeba numaldyti jos 
deginančio keršto troškimo. lnK

22.15

tV3
22.30

BtV
21.30
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Kinas su žvaigžde 

n Žanras: Komedija

n Režisierius: Ben Falcone

n Vaidina: Melissa McCarthy, Kristen 

Bell, Peter Dinklage ir kiti

„Bosė“

- Kuo patraukia filmas „Bosė“?
- Bene labiausiai - pagrindine aktore, nes 

šio filmo pagrindas - ryškaus vieno asmens  
personažas. Ji patraukia savo išvaizda, įspū-
dingomis formomis, išraiškingu būdu. Todėl 
buvo įdomu stebėti, kokia ji bosė, vadovė.

- Kuri scena įsiminė labiausiai?
- Visa komedija buvo smagi, todėl ir scenų 

daug įsiminusių. Galbūt išskirčiau paskutinę, 
kurioje bosė „nukrenta“ nuo dangoraižio kartu 
su jos didžiausiu priešu ir jie netikėtai pradeda 
bučiuotis, o visi susirinkę aplink sako: „Nedaryk 
šitos klaidos“. (Šypsosi.)

- Kaip vertinate filmo 
scenarijų ir režisieriaus 
darbą, ar kažką siūlytumėt 
keisti? 

- Tikrai nieko nekeisčiau, 
nes filmas kupinas amerikie-
tiško humoro, kai tau nereikia 
apie nieką galvoti, o tiesiog 
sėdėti, žiūrėti ir juoktis. Buvo 
tokių akimirkų, kur tikrai kvatojausi iš šir-
dies. Filme gerai perteiktas personažas, ne-
buvo monotoniškumo. Vienareikšmiškai galiu 
pasakyti, kad realybėje galima rasti atitikme-
nų, tokių kaip žinomą posakį „ko nepadaro 
pinigai, tą padaro dideli pinigai“.

- Kokius filmus pats dažniausiai ren-
katės laisvalaikiui?

- Komedijas, nes man kinas yra smegenų 
išsivalymas, kaip sporto klubas, tik kita forma. 
(Šypsosi.) Taip pat prancūziškas komedijas, ani-
macinius filmus. Kartais pažiūriu kulinarinius, 

kurie, galima sakyti, suteikia ir šiokią 
tokią naudą, leidžia pasimėgauti mais-
tu ar pasisemti idėjų. Nemėgstu trile-
rių ir fantastinių, o labiausiai - siaubo 
filmų - jie man juokingi, nes viskas su-
kurta kompiuterinės grafikos pagalba. 

- Kam rekomenduotumėte šį filmą?
- Kai kuriems vadovams, kad pasižiūrėtų 

į save iš šalies, nes personažai ar jų bruožai 
kartais kine irgi yra iš realybės. Mano darbo 
aplinkoje lyg ir nėra tokių bosių... (Šypsosi.)

Parengė Greta AlišAuskAitė

Arnas Mazėtis: filmą „Bosė“ 
verta pažiūrėti kai kuriems vadovams
LRT televizijos žurnalistas ir laidų vedėjas 
ARnAs MAzėTis (25) atskleidė, kad labiau-
siai mėgsta žiūrėti komedijas, nes jos yra 
tarsi „smegenų išvalymas“. Todėl intensyviai 
dirbantis jaunas vyras atsipalaidavimui ren-
kasi linksmus arba praktinę naudą turinčius 
filmus. Rasti tinkamus tarp didelės pasiūlos 
Arnas siūlo savo naudojamą metodą - atsi-
rinkti filmus pagal jų aprašymus, aktorius 
ir įvertinimus. „Laisvalaikio“ skaitytojams 
A.Mazėtis rekomenduoja pabėgti nuo kas-
dienybės ir sunkumų su komedija „Bosė“.

Filmo pliusai minusai

Filmas neprailgsta, labai gerai 

atskleistas personažas ir tinkamai 

pasirinkta aktorė. Nors istoriją kai kur 

gali nuspėti, pvz., kad gėris nugali 

blogį, to tiesiog nesureikšmini.

Jų tikrai nėra. Tai komedija, o jos 

dažnai būna tarsi spragėsiai kine: 

suvalgei ir pamiršai! 

Su „Laisvalaikiu“ į kiną ėjo  
Arnas Mazėtis su drauge 

dietologe Toma Eroglu
Stasio Žumbio nuotr.
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 10.40, 17.20 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 14.10, 20.40 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 13.50, 16.10, 18.50, 21.20 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 12 d. 
18.30 val. (DELFI premjera).
„sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
14, 16.20, 18.30, 21 val. (12 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 11.20, 13.40, 15.55 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 6-12 d. 11.30, 12.40, 15.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 6-12 d. 10.10, 13.30, 18.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6-12 d. 11.10, 
15.45 val.
„Medžiotojas ir ledo karalienė“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 12.25, 17.30, 20.10 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 6-12 d. 
10.30, 15, 20.50 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 
12.50, 18.20 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 6-12 d. 17.40, 20.20 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 6-12 d. 
15.20, 18 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 6-12 d. 10.50, 
21.10 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) -
 6, 8, 10, 12 d. 20.30 val.
„nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 7, 9, 11 d. 20.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 11.30, 18 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 14.45, 21.15 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 13.50, 16.10, 18.30, 20.45 val.
„Didesni purslai“ (kriminalinė drama, Italija, Prancūzija, 
N-16) - 6-12 d. 13.10, 16, 18.50, 21.35 val.
„Trumanas“ (komiška drama, Ispanija, Argentina, 
N-13) - 6-12 d. 18.30 val.
„Juoda“ (kriminalinė drama, Belgija, N-16) - 6-12 d. 21 val.
„Goja: kūno ir kraujo vizijos“ (dokumentinis f., V) - 
8 d. 18 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 
12 d. 19 val. (DELFI premjera).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 6-12 d. 11.10, 11.45, 13.15 val. (11.45 val. seansas 
vyks 7-8 d.).
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, N-16) - 
6-12 d. 15.45, 19, 21.40 val. (12 d. 19 val. seansas nevyks).
„sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
11.20, 16.20, 21.20 val.
„Medžiotojas ir ledo karalienė“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 13.40, 18.40 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6-12 d. 12.10, 
16.45 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 6-12 d. 11, 14.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 11, 14.15 val. (11 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 6-12 d. 
11.15, 16.10 val. (11.15 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 
13.45, 18.40 val. (8, 12 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 6-12 d. 11.50, 
18.10 val.

„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 6-12 d. 15, 
21.10 val.
„Garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija, 
Danija, N-13) - 6-11 d. 16.30 val.
„Praradimas“ (komiška drama, JAV, N-16) - 6-11 d. 19.20 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.45 val.
„nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 6-12 d. 21.25 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Trumanas“ (komiška drama, Ispanija, Argentina) - 
6, 8 d. 16.50 val. 7 d. 20 val. 11 d. 19 val.
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija) - 6 d. 19 val. 8 d. 
14.40 val. 11 d. 16.50 val. 12 d. 19 val.
„Praradimas“ (Jungtinės Valstijos) - 6, 11 d. 21.10 val. 
9 d. 18 val. 10 d. 17 val.
„Garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija, 
Danija) - 7 d. 14.10 val. 9 d. 15.50 val. 12 d. 16.50 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 7 d. 
16.20 val. 10 d. 21.15 val. 12 d. 21.10 val.
„Įvairių šeimų vaikai“ (dokumentinis f., Australija) - 
7 d. 18 val.
„nekalti burtininkai“ (drama, Lenkija) - 8 d. 19 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, D.Britanija) - 
8 d. 21 val. 9 d. 20 val. 10 d. 19 val.

MulTiKinO OZAs
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6 d. 12, 15.15, 18.30 val. 7, 9-12 d. 12, 15.15, 
18.30, 21.30 val. 8 d. 11.45, 14.45, 18, 21.15 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6 d. 13.45, 17.30 val. 7, 9-12 d. 14, 16.45, 20 val. 
8 d. 13.45, 16.30, 19.45 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6 d. 19 val. 7, 9-10, 12 d. 16.45, 19, 21.30 val.  
8 d. 16.30, 18.45, 20.45 val. 11 d. 16.15, 19, 21.15 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6 d. 11.45 val. 
7-12 d. 11.30 val.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Žaliasis 
kambarys“

„Green Room“

Šame išradingame siaubo filme kruvi-
nos smurto scenos gausiai gardinamos iro-
niškai šmaikščiomis situacijomis patiks ne 
tik trilerių, bet ir juodųjų komedijų gerbė-
jams.

Į koncertinį turą išsiruošusiai jaunai 
pankroko grupei „The Ain’t Rights“ sėk
mė nesišypsojo  kone tuščios salės, apa-
tiški klausytojai ir varginančios kelionės 
iš vieno miestelio į kitą neatnešė nei po-

puliarumo, nei pinigų. Nusivylę muzikan-
tai nusprendžia nutraukti nesėkmingą tu-
rą, tačiau netikėtai sulaukia pasiūlymo  
surengti koncertą nuošaliame Oregono 
miestelyje.

Neturėdami ko prarasti jie atvyksta į 
slegiančiai nykų skustagalvių muzikos klu-
bą. Pirmasis įspūdis jaunuolių neapgauna  
nejauki vieta ir bauginantys jos vietiniai 
netrukus taps didžiausiu jų košmaru.

Nelemto atsitiktinumo dėka grupės na-
riai tampa žmogžudystės liudininkais. Žiau-
rūs neonaciai tuo visai neapsidžiaugia ir nė 
nesiruošia jų paleisti gyvų, todėl pradeda 
negailestingą pankrokerių medžioklę.

Šis filmas pernai buvo pristatytas Kanų 
kino festivalio programoje „Dvi režisierių 
savaitės“ ir sulaukė gausybės kino kritikų 
bei žiūrovų liaupsių.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 6 d.

n siaubo trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Jeremy Saulnier

n Vaidina: Patrick Stewart, Anton Yelchin, 

Imogen Poots, Alia Shawkat, Joe Cole, Callum 

Turner, Mark Webber, Eric Edelstein, Macon Blair, 

Kai Lennox ir kiti

n iMDB: 7,7/10 „Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 6 d. 10.30, 12.45, 
16.45 val. 7, 9-10, 12 d. 10, 12.15, 16.30, 14.30 val. 8 d. 
10, 12, 16.15, 14.15 val. 11 d. 14.10, 16.45 val.
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija, N-13) - 6-7, 
9-10, 12 d. 19 val. 8 d. 18.20 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
6 d. 19.15 val. 7, 9, 11 d. 19.45, 21.45 val. 8 d. 17.10, 
21.15 val. 10, 12 d. 17.15, 21.45 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 6 d. 
17, 19.15 val. 7, 9-12 d. 17.15, 19.30, 21.45 val. 8 d. 
16.45, 19, 21.30 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 6 d. 16.45 val. 7, 9, 11 d. 17.15, 21.45 val. 8 d. 
19.10, 21.45 val. 10, 12 d. 19.15, 21.45 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 
6 d. 18.45 val. 7, 9-10, 12 d. 18.45, 21.15 val.  
8 d. 18.30, 21 val. 11 d. 18.45, 21.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 6 d. 14.15, 
15.50 val. 7, 9-12 d. 13.45, 15.45 val. 8 d. 13.30, 15.30 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 6 d. 
14.30 val. 7-12 d. 14.45 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 6 d. 12.10 
val. 7-12 d. 12.20 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 6, 8 d. 14 val. 7, 9-12 d. 14.15 val.
„Metų laikai“ (dokumentinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 6, 8-12 d. 11.45 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6 d. 10, 11.30 val. 7-12 d. 10.15, 11.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 6 d. 11, 13.30 val. 7 d. 11.45, 13.15 val. 8 d. 11, 
13.10 val. 9-10, 12 d. 11, 13.15 val. 11 d. 10.45, 13.15 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 7 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).

„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 11 d. 12 val. (specia-
lus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 6 d. 18 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 6 d. 20 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija šeimai, 
Prancūzija) - 7 d. 14 val.
„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 7 d. 15.40 val.
„Kai mes svajojom“ (drama, Vokietija) - 7 d. 17.40 val. 
12 d. 18 val.
„Maat“ (dokumentinis f., Lietuva) - 7 d. 17 val.
„Mano mama“ (drama, Italija, Prancūzija) - 7 d. 18 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 11 d. 
17.40 val.
„Sugarman“ (dokumentinis f., Švedija, Jungtinė 
Karalystė) - 11 d. 20 val.
„Igruški“ (dokumentinis f., Lietuva) - 12 d. 17 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 10.40, 17.30, 23.10 val. (23.10 val. sean-
sas vyks 6-7 d.).
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 13.40, 20.45 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 
15.40, 17, 19, 21.20, 23.35 val. (23.35 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Didesni purslai“ (kriminalinė drama, Italija, Prancūzija, 
N-16) - 6-12 d. 17.50, 20.30, 23.30 val. (23.30 val. sean-
sas vyks 6-7 d.).
„Goja: kūno ir kraujo vizijos“ (dokumentinis f., V) - 
8 d. 18 val.

„Mariupolis“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 12 d. 
18.30 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 6-12 d. 10.30, 11.10, 
15, 18.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6-12 d. 12.40, 
16.45 val. (8 d. 16.45 val. seansas nevyks).
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
6-12 d. 16.15, 18.45, 21, 23.50 val. (23.50 val. seansas 
vyks 6-7 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 6-12 d. 10.15, 12.30, 14.40 val. (10.15 val. 
seansas vyks 7-8 d.).
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
6-12 d. 19.20, 21.40, 23.45 val. (8 d. 19.20 val. seansas 
nevyks; 23.45 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 11.20, 14, 18.30 val.  
(12 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 
6-12 d. 11, 15.50 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 
13.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 6-12 d. 10.50, 13.15 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 6-12 d. 
20.20 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 6-7 d. 
23.20 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 6-12 d. 16.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 6-12 d. 13.20 val.
„Aukšta klasė“ (veiksmo drama, Jungtinė Karalystė, 
N-16) - 6-12 d. 21.10 val.

„Captain America: Civil War“

Ypatingų galių turintys superherojai gy-
vena sau įprastu ritmu - gelbėja pasaulį ir 

saugo žmoniją nuo blogiečių, o laisvalaikiu 
tampa eiliniais praeiviais gatvėje. Bet pasau-
lio gelbėjimas - nelengvas darbas, todėl kar-
tais jie priverda daug nemalonumų valdžiai. 

Ši - suerzinta superherojų populiarumo ir 
sukeliamų neramumų, išleidžia naują įstaty-
mą: juo remiantis visi pasaulio sergėtojai 
nuo šiol privalės nusiimti savo kaukes ir at-
skleisti tikruosius veidus.

Naujasis įstatymas ne sukiršina herojus 
ir padalija juos į dvi priešiškas stovyklas. Vie-
nai jų vadovauja Kapitonas Amerika, griežtai 
pasisakantis prieš valdžios ketinimus pavie-
šinti tikrąsias superherojų tapatybes, o kitai... 
Geležinis žmogus. Visų nuostabai, jis pritaria 
naujajam įstatymui ir kategoriškai nepalaiko 
kolegų, norinčių likti incognito.

Tačiau pasaulio gelbėtojų tarpusavio ne-
sutarimai - puikus laikas vešėti blogiui...

Brolių režisierių Anthony ir Joe Russo 
duetas ėmėsi istorijos, kurioje šįkart vienas 
prieš kitą stos... Kapitonas Amerika ir Ge-
ležinis žmogus!

Filme gausu ryškiausių pasaulio gelbė-
tojų - be Kapitono Amerikos ir Geležinio 
žmogaus, žiūrovai pamatys ir Juodąją našlę, 
Sakalo akį, Žiemos karį, Vanagą, Raudonąją 
raganą, Žmogų-vorą bei kitus herojus, nu-
žengusius tiesiai iš komiksų puslapių.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

 „Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“

Fantastiniame trileryje išvysime  
Emilę Vankemp (Emily VanCamp), 
Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), 
Krisą Evansą (Chris Evans)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

CINAMON
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 13, 16, 19.15 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 11, 20.45 val.
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija, N-13) - 6, 8, 
10-11 d. 18.45 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.45 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6-12 d. 14.05, 
16.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 6-12 d. 11.15, 13.20, 
15.30 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV) - 6-12 d. 18.15, 
22.15 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV) - 6-12 d. 
19.40 val.
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV) - 6-12 d. 14, 18.45 val.  
(18.45 val. seansas vyks 7, 9, 12 d.).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 6-12 d. 
20.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 6-12 d. 17.45 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 6-12 d. 
11.45, 14.45 val.
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-13) - 6-12 d. 16.30 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 6-12 d. 17.15 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 6-12 d. 21.15 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 6-12 d. 10.45, 12.30 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 11.40, 20.15 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 14.50, 18, 21.15 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 
13.40, 18.30, 19.15, 21.30 val. (8 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Didesni purslai“ (kriminalinė drama, Italija, Prancūzija, 
N-16) - 6-12 d. 17.30, 20.30 val.
„Goja: kūno ir kraujo vizijos“ (dokumentinis f., V) - 
8 d. 18 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 12 d. 
18.10 val. (DELFI premjera).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.20, 12.40, 15 val. (10.20 val. 
seansas vyks 7-8 d.).
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 6-12 d. 11, 
13.30, 16 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 6-12 d. 10.10, 14.40 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6-12 d. 12.20,  
17 val. (8 d. 17 val. seansas nevyks).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 6-12 d. 11.30, 
17.45 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 6-12 d. 
14.30, 20.45 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) -
 6-12 d. 18.10, 21 val. (12 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 6-12 d. 11.10 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 6-12 d. 16.05 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-12 d. 10.10, 15.45, 21.10 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 6-12 d. 12.40, 18.20 val.
„Žaliasis kambarys“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 13.30, 16.05, 18.10, 21.30 val.
„Didesni purslai“ (kriminalinė drama, Italija, Prancūzija, 
N-16) - 6-12 d. 20.30 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 12 d. 
18.30 val. (DELFI premjera).
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) -  
6-12 d. 10.20, 11.10, 15.55 val. (11.10 val. seansas  
vyks 7-8 d.).
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 6-12 d. 13.20, 
18.50 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 6-12 d. 
10.30, 15.35 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 6-12 d. 
13.10 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
6-12 d. 18.30, 21 val. (12 d. 18.30 val. seansas  
nevyks).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.40, 13 val. (10.40 val. 
seansas vyks 7-8 d.).
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 6-12 d. 15.20, 18 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (komedija, JAV, N-16) - 
6-12 d. 20.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo gegužės 6 d.

n Fantastinis trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Anthony Russo, Joe Russo

n Vaidina: Chris Evans, Robert Downey Jr., 

Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony 

Mackie, Emily VanCamp, Don Cheadle, Jeremy 

Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, 

Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Frank Grillo, William 

Hurt ir kiti.

n IMDB: 8,6/10

Krisas Evansas (Chris Evans)

Elizabet Olsen (Elizabeth Olsen)
EPA-Eltos nuotr.

Filmo pristatyme Niujorke pasirodė 
Emilė Vankemp (Emily VanCamp)
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
6 d. 18.30 val. - G.Verdis „Don Karlas“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
7 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
8 d. 12 val. - T.Tamulionis „Bruknelė“. 2 v. opera vai-
kams. Dir. A.Šulčys.
11 d. 18.30 val. - J.Massenet „Manon“. 5 v. opera 
(prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
12 d. 18.30 val. - G.Kuprevičius „Čiurlionis“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
6 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“. 
Rež. R.Tuminas.
7 d. 18.30 val. - P.Pukytė „Bedalis ir Labdarys“. 
Rež. G.Tuminaitė.
8 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
8 d. 14 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasaką). 
Rež. E.Jaras.
11 ir 12 d. 18 val. - P.Vaičiūnas „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
6 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
7 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų pasau-
lių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
8 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Rež. J.Popov.
8 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
11 d. 18.30 val. - Tel Avivo „Cavto teatro“ gastrolės. 
J.Kalderonas „Po oda“. Rež. R.Benjaminas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
7 d. 12 val. - „Zuikio vestuvės“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžiojoje salėje

8 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.
Mažojoje salėje

7 d. 12 val.; 8 d. 14 val. - „Silvestras Dūdelė“ 
(pagal A.Gustaičio pjesę). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
6 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
6 d. 19 val. Juodojoje salėje - Naujasis Baltijos šokis’16: 
„DATA“/„Cie Manuel Roque“ (Kanada). Choreogr. Manuel 
Roque (Kanada).
6 d. 21 val. Kišeninėje salėje - Naujasis Baltijos šokis’16: 
„Korpusas“. Choreogr. Elina Lutce (Latvija).
7 d. 16 val. Stiklinėje salėje - Naujasis Baltijos šokis’16: 
„Tobulas kūnas - gyvas kūnas“/„SKVO’s“ (N-18). 
Choreogr. O.Skvorcova (Baltarusija).
7 d. 21 val. Juodojoje salėje - Naujasis Baltijos šokis’16: 
(Be)kulminacių/„Aura“ (Lietuva/Belgija). Choreogr. 
L.Baliasnaja.
8 d. 19.30 val. Juodojoje salėje - „Contemporary?“ Choreogr. 
ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, M.Stabačinskas, P.Tamolė.
8 d. 21 val. Kišeninėje salėje - Naujasis Baltijos šokis’16: 
„Jautienos valdovas“. Rež. ir atlikėja I.Misevičiūtė  
(JAV/Lietuva).
9 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Naujasis Baltijos 
šokis’16: „Gerro, Minos ir Jis“/„Propagande C“ (N-18). 
Choreogr.: S.Tanguy, R.Sala Reyner, A.Marchal 
(Prancūzija).
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Skelbimo klaida“ 
(N-14). Idėjos autorė ir atlikėja I.Lencevičiūtė.
12 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Ribos“ (pagal 
J.Paškevičiaus pjesę, N-16). Rež. T.Montrimas.
12 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Tamošius 
Bekepuris“. Rež. C.Graužinis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
7 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo vyš-
nia“. Rež. A.Gluskinas.
8 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
6 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von Mayenburgas 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
8 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas Dievas“. 
Rež. I.Paliulytė.
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ (pagal 
I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A.Jankevičius.
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.
11 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
12 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
6 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 
2 d. muzikinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
7 d. 18 val. - J.Strauss „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.
8 d. 12 val. - W.A.Mozart „Mažoji burtų fleita“. 
2 d. muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha. Dir. V.Visockis.
8 d. 18 val. - E.John ir T.Rice „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. J.Janulevičius.
11, 12 d. 18 val. - Premjera! O.Nicolai „Vindzoro 
šmaikštuolės“. Rež. ir choreogr. G.Santucciii (Italija).  
Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
7 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
8 d. 14 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
7 d. 12 val. - „Nykštukas Nosis“. Rež. A.Stankevičius.
8 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. O.Žiugžda.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
10 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
11 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
12 d. 18 val. - „(Ne)Galiu tylėti (Ne)Galiu mylėti“ (N-18). 
Rež. R.Vitkaitis („Kitoks teatras“).

Šis festivalis Lietuvos Respublikos kul-
tūros ministro įsakymu nuo 2014 metų yra 
paskelbtas šalies prioritetiniu renginiu. Kas 
antri metai vykstanti teatro šventė sukviečia 
geriausius Lietuvos ir užsienio teatrinius 
kolektyvus kartu kurti, bendrauti, mokytis 
ir pristatyti savo naujausius darbus.

Šiais metais festivalyje-kūrybinėje la-
boratorijoje dalyvaus jaunimo teatrai iš Aly-
taus, Ignalinos, Molėtų, Šiaulių, Zarasų, 
Latvijos, Estijos, Italijos, Rusijos ir festi-
valio šeimininkai Plungės kultūros centro 
vaikų ir jaunimo teatras „Saula“ (vadovai 
Sigita ir Romas Matuliai). Šio teatrinio ren-
ginio metu bus parodyta net vienuolika 
spektaklių, skirtų įvairioms žiūrovų am-
žiaus grupėms: vaikams, jaunimui ir suau-
gusiesiems.

Projekto metu dalyviai ne tik džiugins 
žiūrovus savo spektakliais, bet ir dalyvaus 

teatrinių improvizacijų klubuose, kūrybi-
niuose vakaruose bei teatro meno kūrybi-
nėse laboratorijose, kur patirtimi dalysis 
Klaipėdos universiteto Menų akademijos 
dėstytoja Erika Gaidauskaitė, muzikantas, 
studijos „Grock“ pedagogas, MB „Pramogų 
uostas“ vadovas, keleto muzikos grupių na-
rys Jotvilas Švirinas, teatro ir kino aktorė 
Gabija Urniežiūtė, režisierė, tarptautinės 
Suzuki trupės narė Agnija Leonova ir šokių 
studijos „Costa Rica“ vadovė, choreografė 
Meda Maceikienė.

Plungės kultūros centro inf.

Gegužės 5-8 dienomis Plungės kultūros 
centre vyks X tarptautinis vaikų ir jau-
nimo teatrų festivalis-kūrybinė labora-
torija „Mažoji Melpomenė“. Tai vienas 
didžiausių teatrinių projektų ne tik Plun-
gėje, bet ir visoje Lietuvoje.

l  Išskirtinio projekto „Mažoji Melpomenė“ 

spektakliai visai šeimai - gegužės 5-8 dienomis 

Plungės kultūros centre.

l Festivalio programą rasite adresu 

www.plungeskc.lt.

Plungėje - jubiliejinis teatrų festivalis
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Klaipėda

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
8 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Gavran „Viskas apie 
vyrus“. Rež. A.Lebeliūnas.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Po oda“. 
Rež. R.Benjaminas (Tel Avivo „CAVTO teatras“).

KlaipėdOS MUZiKiNiS TEaTRaS
6 d. 18.30 val. - F.Wilhorn „Boni ir Klaidas“. 
2 v. miuziklas. Rež. R.Bunikytė. Dir. M.Kadin.
7 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 4 v. opera. 
Rež. E.Domarkas. Dir. D.Pavilionis.
8 d. 13 val. - A.Kučinskas „Makaronų opera“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.
12 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.

KlaipėdOS lėliŲ TEaTRaS
7 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
8 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŠiaUliai

ŠiaUliŲ dRaMOS TEaTRaS
6 d. 18 val. - M.Lado „Labai paprasta istorija“. 
Rež. G.Padegimas.
7 d. 18 val. - Premjera! „Vardan tos...“ (N-14). 
Rež. A.Giniotis.
8 d. 12 val. - D.Čepauskaitė „Kaštonė“. Rež. A.Lebeliūnas.

paNEvėžyS

J.MilTiNiO dRaMOS TEaTRaS
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Šlepikas 
„Lietaus dievas“. Rež. J.Dautartas.
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Ž.Puare „Beprotiškas 
savaitgalis“. Rež. A.Kėleris.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - V.Kupšys „Išgelbėkime 
kengūriuką!“ Rež. V.Kupšys.
8 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Zalytė „Margarita“. 
Rež. A.Kėleris.
11 d. 18 val. Mažojoje salėje - Premjera! S.Aleksijevič 
„Černobylio malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.

Koncertai
vilNiUS

liETUvOS NaCiONaliNė FilHaRMONiJa
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertų sezono pabaigai „Iš Naujojo pasaulio“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas P.Jablonski 
(fortepijonas). Dir. M.Pitrėnas.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas kon-
certas visai šeimai „Skrend dainužės per maružes“. 
Skiriama Europos dienai. Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“ chorai. Vadovės: S.Balčiūnaitė, 
N.Timofejeva, J.Dirgėlaitė, D.Mickevičiūtė, E.Jaraminienė, 
A.Steponavičiūtė-Zupkauskienė, J.Vaitkevičienė. Vilniaus 
kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ jaunieji akto-
riai. Vadovai Gediminas ir E.Storpirščiai.
10 d. 19 val. - R.Lampsatis (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), 
V.Mozūraitytė (sopranas, mecosopranas, Lietuva, Vokietija), 
G.Jocaitė (sopranas, Lietuva, Vokietija), B.Hanci (sopranas, 
Turkija), F.Katz (mecosopranas, Prancūzija), P.Užgalis (bosas-
baritonas, Lietuva, Vokietija), J.Rubinovas (bosas, Lietuva, 
Vokietija), U.Lamsaitytė (fortepijonas, Lietuva), A.Katčenkaitė 
(vokalas, Lietuva), D.Juškevičius (fortepijonas, Lietuva).

TaiKOMOSiOS dailėS MUZiEJUS
8 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas 
„Pragiedrėjusi naktis“. Armonų trio: I.Armonaitė (smuikas), 
R.Armonas (violončelė), I.Uss (fortepijonas).

Šv.KOTRyNOS BažNyČia
8 d. 17 val. - „Romantinės nuojautos. Dirigentų 
elito pažiba“. Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras, meno vadovas ir dir. 
D.Katkus. Dir. J.Schlaefli (Šveicarija).

S.vaiNiŪNO NaMai
3 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai - profesorės 
Veronikos Vitaitės Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos 12 klasės moksleivės A.Gurskaitė ir E.Topichaitė.
7 d. 18.30 val. - Smuiko muzikos vakaras. Smuikuoja 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantė 
Diemantė Merkevičiūtė. Dalyvauja: I.Vyšniauskaitė (for-
tepijonas), M.Finkelštein (fortepijonas), E.Venslovaitytė 
(smuikas), A.Lukošiūtė (altas).

TRaKai

UžUTRaKiO dvaRaS
8 d. 16 val. - „Visi Frederiko Šopeno valsai“. Solistas 
Gintaras Januševičius (fortepijonas).

TRaKŲ piliS
8 d. 15 val. Pilies Didžiojoje menėje - Iš ciklo „Muzika 
Trakų pilyje“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai: 
D.Bagurskas, M.Jeli’Nek (kontrabosai). Dir. M.Barkauskas.

KaUNaS

KaUNO valSTyBiNė FilHaRMONiJa
6 d. 18 val. - Orkestro muzikos koncertas. Kauno miesto 
simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, JAV-Armėnija), 
vadovas A.Treikauskas. Solistas L.Weinhold (smuikas, 
Norvegija). Dir. R.Bergman (Norvegija).
7 d. 18 val. - „Muzika ne tik pučiamiesiems“. Kauno 
pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“. Juozo 
Naujalio muzikos gimnazijos mokinių choras. Solistai: 
R.Stonytė (smuikas), R.Makštutis (klarnetas), L.Norbontaitė 
(smuikas), V.Rezničenko (valtorna), J.Lukinaitė (fortepijo-
nas), G.Šileikis (vokalas), K.Zajančauskas (vokalas). 
8 d. 18 val. - Sankt Peterburgo valstybinės akademinės 
kapelos choras. Meno vadovas ir vyr. dir. V.Černušenko.
9 d. 18 val. - XVIII tarptautins muzikos festivalis 
„Sugrįžimai“. R.Lampsatis (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), 
V.Mozūraitytė (sopranas, mecosopranas, Lietuva, Vokietija), 
G.Jocaitė (sopranas, Lietuva, Vokietija), B.Hanci (sopranas, 
Turkija), F.Katz (mecosopranas, Prancūzija), P.Užgalis (bosas-
baritonas, Lietuva, Vokietija), J.Rubinovas (bosas, Lietuva, 
Vokietija), U.Lamsaitytė (fortepijonas, Lietuva), A.Katčenkaitė 
(vokalas, Lietuva), D.Juškevičius (fortepijonas, Lietuva).

Klaipėda

KONCERTŲ Salė
10 d. 18 val. - „Mozarto moterys“. J.Gelgotaitė (obojus), 
A.Doveikaitė (smuikas), A.Avdejeva (fortepijonas), I.Jankutė 
(aktorė).
12 d. 12 val. - Koncertas visai šeimai. Žaismingos muzi-
kos orkestras XIX: lėlės seka pasaką. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Rež. G.Radvilavičiūtė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Plungėje - jubiliejinis teatrų festivalis „Mažoji Melpomenė“  Teatro „Saula“ vaikų grupės 
premjerinis spektaklis 

„Snieguolė ir nykštukai“
Organizatorių nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
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

             

Tapsite populiarūs tarp priešingos 
lyties atstovų, būsite patrauklūs ir gražūs. 
Didelė tikimybė sutikti svajonių žmogų. 
Turintiems antrąją pusę gali kilti nesuta-
rimų dėl pinigų ir turto. Darbui ir karjerai 
laikas gana palankus. Tačiau kad darbai 
vyktų sklandžiai, reikia gerų tarpusavio 
santykių. Didelių sveikatos problemų 
nekils. Kasdien gerkite daug vandens, 
nevalgykite aštraus, sūraus ir kepto maisto.

JAUČIUI

Asmeniniame gyvenime 
galimos malonios staigmenos. Netikėtai 
prasidėjęs romanas gali tapti laimingos 
santuokos pagrindu. Reikėtų susitelkti ne į 
galutinį tikslą, ne į tai, kas bus, o į etapus, 
vedančius to tikslo link. Jums keliami 
reikalavimai bus nemaži. Nesiimkite 
saviveiklos ir nepradėkite tvarkyti reikalų, 
kol neturėsite kompetentingo užnugario. 
Palankus metas organizmui valyti. 

DVYNIAMS

Naujos pažintys ne tik suteiks 
emocinį palaikymą, bet ir bus finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti savo 
antrosios pusės. Stenkitės plaukti pasro-
viui, nes laukia tuščias periodas. Naujos 
veiklos nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite 
įprastus darbus ir laukite mėnesio pabai-
gos, kai prasidės palankesnis laikotarpis. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų. 
Spinduliuosite optimizmu ir laime. 

AVINUI

Prognozė gegužės 6-12 d.                      

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti 
savo žmogų. Visą dėmesį ir jausmus skir-
kite asmeniniam gyvenimui, nenustebkite, 
jei pasitaikys nedidelis tarnybinis roma-
nas. Darbo ir karjeros reikalai klostysis 
puikiai. Jeigu tektų sudarinėti sutartis, jas 
pasirašykite jums palankiomis sąlygomis. 
Pats laikas susirūpinti sveikata. 

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, daug 
aistringų vakarų. Jeigu turite savo įmonę, 
gali atsirasti galimybė ją sujungti su kita 
verslo grupe. Stenkitės būti diplomatiški, 
nes galite pakliūti į nemalonią situaciją 
valdiškuose namuose. Turėsite šiokių tokių 
sveikatos problemų. Lėtinkite tempą, ribo-
kite protinį darbą. Sveikai maitinkitės.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Darbe jūsų 
laukia daug įvairių nutikimų, gali gluminti 
darbų gausa. Todėl darbus patartina susi-
planuoti. Šiuo laikotarpiu reikės daugiau 
laiko ir dėmesio skirti sveikatai. Saugokitės 
nelaimingų atsitikimų, traumų. Gali būti, 
kad teks apsilankyti pas gydytojus.

SVARSTYKLĖMS

Laukia laikinas atokvėpis. Nors 
ir labai norėsis, dabar ne metas atverti 
jausmus priešingos lyties atstovui. Metas 
patikėti jus supančių žmonių nuoširdumu, 
neleiskite, kad jūsų laimę raizgytų smul-
kios abejingumo gijos. Palankus laikas 
darbo ir karjeros reikalams tvarkyti. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į sveikatą. Turėtumėte 
daugiau laiko skirti poilsiui. Tinkamas 
metas lankyti jogos užsiėmimus. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir vėl 
sukelti daug malonių romantiškų jausmų. 
Ko gero, tas meilės jausmas ir nebuvo 
visai išblėsęs. Santykiai gali būti dra-
matiški, sugrąžinti senas problemas. 
Permainų bus tiek daug, kad nespėsite 
reaguoti. Jei pajusite, kad darbas tampa 
rutina, į jį pažvelkite kūrybiškai. Sveikata 
bus puiki, būsite energingi, džiaugsitės ir 
mėgausitės gyvenimo malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Turėsite nuversti kalnus, 
sutvarkyti daugybę svarbių reikalų, būsite 
gundomi įvairiais pelningais pasiūlymais - 
nepaslyskite rinkdamiesi. Jeigu tvarkysite 
finansinius reikalus, būtinai pasirašykite 
sutartį. Geras laikas apmąstyti visas kar-
jeros galimybes, baigti pradėtus darbus. 
Rimtų sveikatos problemų nekils. 

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė nebus 
linkusi ieškoti kompromisų. Nė nepastebė-
site, kaip kažkas vers nuolat keisti planus, 
iš naujo imtis pradėtų darbų. Palanku 
planuoti kelionę į užsienį, ieškoti galimybių 
susirasti darbą svetur. Rimtesnių prob lemų 
jūsų sveikata nekels. Galite jausti sumažė-
jusį pasitikėjimą savimi. 

OŽIARAGIUI

Gali kilti sunkumų su antrosiomis 
pusėmis. Nesusituokusioms poroms 
iškilę nesklandumai trukdys būti kartu. 
Vienišiai gali tikėtis pažinties su jaunes-
niu partneriu. Jei antrą pusę jau turite, 
stenkitės kuo mažiau ją kritikuoti. Darbe 
galimi pasikeitimai. Daug laiko atims 
bendradarbių poreikiai ir problemos. 
Saugokitės avarijų ir kliūčių kelyje.

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis neblogai. 
Galite susitikti su sena meile. Jeigu abu 
partneriai sugebės santykius pakreipti tin-
kama linkme, pora turi daug šansų būti lai-
minga. Siekti karjeros - ne pats geriausias 
laikas. Nepersistenkite ieškodami galimybių 
uždirbti ar kaip nors praturtėti. Sveikata 
bus puiki, problemos nekankins. Numatytą 
operaciją geriau atidėti. Sportuokite. 

VANDENIUI

Dainininkė Asmik Grigorian
1981 05 12

Aktorius Rolandas Kazlas
1969 05 11

Laidų vedėjas  
Rokas Petkevičius
1967 05 07

Aktorė Agnija Ditkovskytė
1988 05 11

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: gegužės 10, 12 d. BLOGOS DIENOS: gegužės 6, 8 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Lygsvara. Kalibras. 
AV. Enrikė. Degutas. Oda. Kasos. 
Megera. Surašinėti. Lola. Narevas. 
Bajanas. Kalės. VE. Iranas. Akis. Ar. 
Enėjas. Rialas. Gro. Vadas. Belas. IL. 
Rasi. Kitas. Tekini. Kustodas. Palytėt. 
Kalis. Edas. SVV. Dija. Ostinas. 
Kameronas.
Horizontaliai: Kandela. Eva. 
Egojanas. LO. Mingela. Ėdikės. 
Uranija. Ust. Kreta. Arasas. Ūsas. 
Ten. Sesė. Koda. Karbidas. Karos. 
Sietas. Vidun. Alas. Karakalas. SA. 
Arakas. PVM. Gd. Šelis. Tave. Kivis. 
El. Varanas. Skydo. Sės. Itin. Rymot. 
Varinėja. Siderolitas.
Pažymėtuose langeliuose: 
MediuMas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą 
(30 eurų vertės).

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės  
10 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 0,29 
EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Jolanta Vilimaitė 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

Šią vasarą aš noriu nuvažiuoti prie jūros. Tai 
kasmetinė mano tradicija: norėti nuvažiuoti prie jūros.

l

Ruošiamės bikini sezonui. Prieš kiekvieną valgį 
padarykite 30 atsispaudimų. Efektas garantuotas - 
rankos taip drebės, kad maistas burnos nepasieks.

l

Kad gaučiau biuletenį, atėjau pas gydytoją nepa-
sidažiusi. Vos į ligoninę nepaguldė.

l

Kas per posakis: „gerai ten, kur mūsų nėra“. Ten, 
kur aš - visada gerai. Tik ne visi žino, kur aš būnu.

l

Rytais labai sunku suprasti - tiesiog neišsimiego-
jai ar iš tiesų visų nekenti.

l

Manęs pinigai nejaudina - jie mane ramina.
l

Sporto salėje palikti kilogramai namo grįžo anks-
čiau už mane ir kantriai pasislėpę laukė šaldytuve.

l

- Kodėl jūs pavėlavote į darbą?
- Aš formuluočiau kitaip. Kurių velnių aš čia iš 

viso atėjau.
l

Aš nešu laimę, bet nedanešu...
l

Kiek kartų sau kartojau: „Nedaryk to, kvaile“. Bet 
kvailė dar ir kurčia.

l

Sunkiausi pirmi 50 gyvenimo kartu metų. Vėliau 
į pagalbą ateina sklerozė.

l

- Kaimyne, jūsų trys berniūkščiai siaubia mano 
vyšnias.

- Viešpatie, o kurgi ketvirtas?!
l

- Kuo skiriasi vyrai ir moterys?
- Moterys plauna indus po valgio, vyrai - prieš.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

RŪPESTIS. Šaltas pavasaris Europoje pridarė 
rūpesčių vynuogių augintojams. Graubiundene  
(Šveicarija) vynuogių augintojai nuo šalnos  
šitaip bando apsaugoti derlių.

EP
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MAMOMS. Milžiniška širdies formos puokštė - tokią dovaną šiais metais garsus ša-

lies floristas Andrius Plindinas paruošė visoms Lietuvos mamoms. Kauno „Akropo-

lyje“ lankytojus džiuginanti kompozicija „Lietuvos širdis“ primena, kad mamoms 

dėmesį turėtume rodyti kiekvieną dieną, ne tik specialiomis progomis. Puokštė su-

kurta iš daugiau nei 4000 žiedų: gerberų, chrizantemų žiedelių ir kitų smulkių žie-

dų. Puokštė išsiskiria ir dydžiu - kompozicija yra 2 metrų aukščio ir pusantro metro 

pločio, o bendras svoris viršija 400 kilogramų.


