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 ■ Netradiciniais meno kūriniais garsėjanti Agnė Kišonaitė turi 3 diplomus ir yra įsitikinusi, kad 
tik žinant taisykles galima jas laužyti. 10 p.

 ■ Manekenė Karolina Toleikytė įsitikinu-
si, kad miegas ir poilsis grožiui kur kas 
svarbesni nei kosmetika.  23 p.

 ■ Daugeliui nežinoma atlikėja Rūta Žibaity-
tė į didžiąją sceną žengia mažais žingsne-
liais - ji kaip pritariamoji Monikos Linkytės 
ir Vaido Baumilos dueto vokalistė  pasiro-
dys „Eurovizijos“ scenoje. 39 p.
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rūtą pamatysime 
„eurovizijos“ scenoje

agnė kišonaitė nelaukia, kol ją atras

mados pasaulyje 
vertinamas natūralumas
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- Šokis jus ir suvedė?
Agnė: Šokome toje pačioje trupėje, tie-

sa, Tomas buvo senbuvis, o aš - naujokė. 
Pamenu pirmąją repeticiją. Vos jam atėjus 
mūsų žvilgsniai susitiko... Atrodo, abu vienu 
metu pajutome tą dviejų žmonių įsižiebusią 
chemiją. Mus iš karto pastatė kartu šokti 
poroje, matyt, net vadovas pajuto, kad mes 
visai gerai kartu atrodom (juokiasi). Taigi 
sąlygos jausmams augti buvo tobulos. Ne-
maniau, kad taip būna gyvenime, bet taip, 
meilė iš pirmo žvilgsnio tikrai egzistuoja! 

Tie žvilgsniai susitiko ir, ko gero, dar ilgai 
žiūrėsime vienas į kitą.

Tomas: Atsimenu, jos šypsena ir žvilgsnis 
buvo tokie šilti, nė kiek nesuvaidinti. Tamsios 
akys mane įtraukė ir nepaleidžia ligi šiol.

- Ar dabar kartu pašokate?
Tomas: Savo malonumui šokame gana 

dažnai. Kartais net parduotuvėje arba parke. 
Agnė: Ir namuose Tomas dažnai mane pa-

ima už rankos, jis žino, kaip man tai patinka, juk 
taip smagu, kai vyras tave šokdina. Ne klube, 

ne vulgariai, o namie, gracingai ir elegantiškai. 
Tačiau prisiminti, kada paskutinį kartą kartu 
stovėjome scenoje, sunku, tai buvo labai seniai.

- Meilė panaši į šokį?
Agnė: Mes būname tokie skirtingi, kad 

veikiausiai mus apibūdinti tiktų patys įvai-
riausi šokio stiliai. Kartais mes išdidūs ir ais-
tringi kaip tango, kartais be galo tikslūs kaip 
klasikinis šokis, kartais svajingi kaip lėtas 
valsas, o kartais visiškai išprotėję kaip šiuo-
laikinis šokis.

Agnė ir Tomas:
Meilė iš pirmo žvilgsnio 
tikrai egzistuoja

Jei kada nors vakarėlyje išvysite puikiai, romantiškai šokančią porą, nenustebkite,  
galbūt tai „Mis Lietuva 2014“ Agnė KAvALiAusKAiTė (22) ir muzikantas bei šokėjas 
ToMAs LegenzovAs (26). Kartais ir jų meilė primena šokį, o kartais melodiją. 
svarbiausia, kad po kartu praleistų ketverių metų jiems vis dar norisi kartu šokti...

Eimantė JURŠĖNAITĖ

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė
n Gimė: 1993 03 13 Klaipėdoje

n Studijos: choreografija (Klaipėdos universitetas)

n Pasiekimai: konkurso „Mis Lietuva 2014“ 

nugalėtoja, „Mis Publika 2014“, konkurso „Miss 

World 2014“ dalyvė
Tomas
n Gimė: 1988 08 03 Mažeikiuose

n Studijos: Verslo administravimo bakalauras (LCC 

tarptautinis universitetas); Muzikinio teatro bakalauras 

(Vilniaus kolegija)
n Pasiekimai: šokėjas Lietuvos Nacionaliniame 

operos ir baleto, ACH, „Domino“ teatruo se ir ansam-

blyje „Lietuva“, TV projektų „Chorų karai“ choreogra-

fas, projekto „ŠarkA“ narys

Dosjė

Meilė iš pirmo žvilgsnio 
tikrai egzistuoja
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- Abu laviruojate tarp meilės šokiui ir 
muzikai?

Agnė: Iki laimėjimo konkurse „Mis 
Lietuva“ visas gyvenimas sukosi tik apie 
šokį, visos dienos buvo praleistos šokio 
salėje, tačiau dabar šis ritmas pasikeitė. 
Jau trečius metus studijuoju choreografijos 
specialybę Klaipėdoje, tad turiu laviruoti 
tarp šokių studijų ir intensyvios veiklos 
sostinėje - dalyvavimo įvairiuose projek-
tuose, interviu žurnalams. Dažnai tenka 
rinktis - ar nueiti į paskaitą, ar dalyvauti 

kokioje nors televizijos laidoje. Reikia vis-
ką gerai pasverti ir nuspręsti, kas šiuo me-
tu man yra svarbiau. 

Tomas: O aš šiais metais daugiausiai lai-
ko praleidau šokdamas teatruose. Didelį įspū-
dį padarė darbas Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre iš San Fransisko atkelia-
vusioje operoje „Sevilijos Kirpėjas“, „Domi-
no“ teatro spektaklyje „Paryžiaus Katedra”, 
įkvėpė darbas su A.Cholina lietuviškame miu-
zikle „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvi-
laitės legenda”. Kai spektaklių maratonas ap-

rimo, daugiau laiko skiriu kūrybai, lankau vo-
kalo ir fortepijono pamokas, kuriu dainas.

- Kokių dar bendrų pomėgių ir veiklų 
turite? 

Agnė: Kadangi mūsų gyvenimo ritmas 
be galo įtemptas, kartais tas laisvalaikis būna 
tiesiog ramybė - pabuvimą vienumoje labai 
vertiname. Mėgstam tiesiog išeiti vėlų vaka-
rą į lauką, pasivaikščioti tuščiomis Vilniaus 
senamiesčio gatvėmis, pasikalbėti, o kartais 
ir patylėti.

IlgaI skraIdytI 
sau neleIdžIame, 
tIkslams pasIektI 
reIkIa Ir polėkIo, 
Ir racIonalaus 
proto

 Tomas
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Tomas: Labai mėgstame pabūti dviese 
prie jūros, kai paplūdimys visiškai tuščias, kai 
galime kalbėtis, klausytis jūros. Stebint beri-
bę galybę labai gera iš naujo suvokti įvairius 
sau svarbius žmogiškus dalykus, nusiraminti. 

- Esate romantikai?
Agnė: Veikiausiai aš esu ta, kuriai labiau 

reikia romantikos. Tik labiau vertinu ne šimto 
rožių kalną ar papuošalus, kas jau yra tapę XXI 
a. meilės išraiška. Aš vertinu paliktą mielą 
raštelį, į lovą atneštą rytinę kavą ar pasivaikš-
čiojimą dviese pajūriu. Man tai - romantika.

Tomas: Manau, esame gana romantiški, 
tik ilgai skraidyti sau neleidžiame, tikslams 
pasiekti reikia ir polėkio, ir racionalaus proto.

- Sakoma, kad meilė trunka trejus 
metus, jūs kartu - kiek daugiau nei ke-

tverius. Ką daryti, kad meilė truktų kuo 
ilgiau? 

Agnė: Trejus metus trunka susižavėji-
mas, meilė trunka visą gyvenimą. Žinoma, yra 
ir kita medalio pusė - meilė trunka tiek, kiek 
pastangų esi pasiruošęs į ją įdėti. Nemėgstu 
sakyti, kad meilė - tai sunkus darbas, jei my-
li, tai natūralu. Tam, kad meilė truktų ketve-
rius, dešimt ar penkiasdešimt metų privalai 
būti ne tik mylimasis, bet ir puikus partneris, 
patarėjas. Turi ne tik klausytis, bet ir išgirsti.

Tomas: Mūsų meilės receptas: pasitikė-
jimas, pagarba, kalbėjimasis. 

- Ketverių metų pakanka gerai pažin-
ti žmogų?

Agnė: Kartais net pačiam save suprasti 
sunku, tad visiškai pažinti kitą žmogaus neįma-

noma. Su Tomu esame labai susigyvenę, žinom 
vienas kito manieras, elgesį įvairiuose situaci-
jose, tačiau žmogus gyvenime keičiasi, visada 
gali atrasti naujų, dar nepažintų būdo bruožų.

Tomas: Su kiekvienu iššūkiu gyvenime 
pamatome ir atrandame viens kitame kažką 
naujo. Atsiskleidžia ir gražieji, ir kovingieji, 
ir jautrieji mūsų abiejų asmenybių bruožai. 

- Dėl ko dažniausiai ginčijatės?
Agnė: Dažniausiai tai būna tikrai nereikš-

mingi dalykai. Kartais tiesiog būname per 
daug išvargę, nemiegoję, tad erzina viskas. 
Tomas impulsyvesnis, greitai įsiplieskia, o aš 
ramesnė, ta, kuriai nėra sunku patylėti, o kai 
įtampa nuslūgsta, ramiai apie tai pasikalbėti. 
Būtų labai sunku, jei abu būtume karštakošiai, 
vargu ar ką nors išsiaiškintume.

- Kas jūsų poroje galva, o kas kaklas? 
Agnė: Mes mėgstame keistis šiomis pozici-

jomis. Kartais Tomas paima valdžią į savo rankas, 
kartais, kai jis nori atsipalaiduoti, poros galva tam-
pu aš. Manau, tai kur kas geresnis variantas, ne-
gu leisti vienam nuolat būti diktatoriumi.

- Agne, o ar tiesa, kad konkurse „Mis 
Lietuva“ dalyvavai paskatinta Tomo?

Agnė: Dalyvauti konkurse norėjau pati, 
dar būdama maža ir žiūrėdama šį konkursą 
tiesiog negalėdavau atplėšti akių. Mane taip 
žavėjo tų merginų moteriškumas, gracija, ža-
vesys. Aš net rinkau karūnuotų merginų iš-
karpas! (Juokiasi.) Tiesiog jei ne Tomas, galbūt 
taip ir būčiau neišdrįsusi dalyvauti atrankoje. 
Ilgą laiką nesijaučiau tam pasiruošusi, o jis vis 
sakydavo, kad kol nepabandysi, tol nesužinosi. 
Ir jis buvo teisus, mes dažnai gyvenime bijome 
to, ko nežinome, o kai viskas tampa aišku, pa-
sirodo, kad ir bijoti nebuvo prasmės.

- Tomai, esi pavydus? 
Tomas: Nesu, bet tai Agnės nuopelnas -

ji niekada nesuteikė pagrindo ja nepasitikėti. 
Vieną kartą teko rimčiau atgrasyti įkyrų ger-
bėją, bet buvau tam pasiruošęs. 

- Agne, „Mis Lietuva“ titulas įparei-
goja būti tam tikru pavyzdžiu kitoms 
merginoms?

Agnė: Tai yra viena iš pagrindinių merginos 
pareigų tapus „Mis Lietuva“. Pamenu, būdama 
maža ir stebėdama tas gražuoles, natūraliai 
stengdavausi būti panaši į jas, atrodė, kad tai, 
kaip jos elgiasi, kaip jos šneka, kaip save pozi-

Meilė trunka tiek, 
kiek pastangų esi 
pasiruošęs į ją 
įdėti

 Agnė 

su kiekvienu 
iššūkiu gyveniMe 
paMatoMe ir 
atrandaMe viens 
kitaMe kažką 
naujo 

TomAs 
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cionuoja, yra tikras moters idealas. Todėl dabar 
tapus viena iš tų, kurios gali viena ar kita linkme 
pakreipti jaunų merginų suvokimą apie save kaip 
būsimą moterį, stengiuosi pabrėžti tai, kad jos 
gali būti gražios ir laimingos ne tik tuomet, kai 
yra seksualios, apsitempusios trumpas sukneles 
ar išsidažiusios daugiau, negu reikėtų. Moters 
grožis yra kur kas daugiau nei vien seksualumas. 
Kiek viena mes turime po paslaptį, kažką neže-
miško, esame jautrios ir kartu be galo stiprios. 
Tai ir yra mūsų žavesys, tai, kas užburia.

- Po pergalės „Mis Lietuva“ neatrodė, 
kad žmonių požiūris į tave savotiškai 
pasikeitė?

Agnė: Pasikeitė ir net labai. Po konkurso 
buvo labai lengva „atsisijoti“ draugus. Vieni 
nemokėjo džiaugtis kito sėkme, kiti pavydė-
jo, tretiems tiesiog buvo per sunku suvokti, 
kaip stipriai pasikeitė mano gyvenimas.

- Agne, dar studijuoji Klaipėdoje, bet 
po konkurso „Mis Lietuva“ vis daugiau 
laiko praleidi Vilniuje, kur dirba ir gyve-
na Tomas. Nors dabar didžiąją laiko dalį 
esate kartu, bet pirmaisiais draugystės 
metais susitikdavote tik savaitgaliais. Ar 
sunku išlaikyti santykius per atstumą? 

Agnė: Aš visada sakydavau, kad tikrai 
neturėsiu santykių per atstumą, kokia nesą-
monė, kokia čia draugystė! Ir štai, gyvenimas 
viską sudėliojo savaip. Tomas iš Klaipėdos 
persikėlė gyventi į Vilnių, aš pasilikau studi-
juoti Klaipėdoje. Pirmieji gyvenimo atskirai 
metai buvo be galo sunkūs. Nauji užgriuvę 
darbai, nauji išbandymai, buvo nelengva su-
vokti, kas dedasi ir kaip viskas bus, tačiau 
bėgo laikas, išmokom, susigyvenom. 

Tomas: Nors dažnas važinėjimasis var-
gino, kai myli, tai nėra problema.

- Abu esate ne vilniečiai. Ar lengvai 
apsipratote su sostinės chaosu? 

Agnė: Vilnius beprotiškai judrus miestas, 
tai ir pliusas, ir minusas. Kartais tas miesto 
šurmulys malonus, o kartais atrodo, kad tuoj 
išsems paskutinę tavo energiją.

Tomas: Vilnių labai myliu. Todėl, kad čia 
yra visos galimybės kurti, nėra visko per daug, 
yra žmonių įvairovė. Tai didelė ir tuo pat me-
tu labai maža erdvė, idealiai tinkanti darbams. 

- Ar šiame mieste įsivaizduojate savo 
ateitį ir bendrus namus?

Tomas: Galvojame apie ateitį kartu. Bet 
kad visam laikui įsikurčiau Vilniuje, man dar 
trūksta tuščių erdvių ir daugiau gamtos.

Agnė: Labai myliu Klaipėdą, jūrą... Ne-
žinau, ar Vilnius yra tas miestas, kuriame 
noriu kurti savo namus. Apie ateities planus 
taip pat nesinori garsiai kalbėti, viskas labai 
greitai keičiasi. Mano gyvenimas vos per me-
tus sugebėjo apvirsti aukštyn kojomis, todėl 
aš net nedrįstu pagalvoti, ką dar gyvenimas 
man yra paruošęs (šypsosi).

Dalyvauti konkurse 
„Mis Lietuva“ paskatino 
mylimasis Tomas

M
ak

ia
ža

s:
 B

ea
ta

 E
id

uk
ai

tie
nė

 (B
O

M
O

N
D

 g
ro

ži
o 

sa
lo

na
s)

. Š
uk

uo
se

na
: A

na
 B

ar
ta

še
vi

č 
ir 

Ar
m

an
da

s F
ed

or
ov

ič
iu

s (
BO

M
O

N
D

 g
ro

ži
o 

sa
lo

na
s)

. S
uk

ne
lė

s:
 L

iu
ta

ur
as

 S
al

as
ev

ič
iu

s. 
Fo

to
gr

af
ijo

s:
 Ir

m
an

ta
s S

id
ar

ev
ič

iu
s



8 laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  1 5

Seniausias sostinės roko baras „Bix“ trankiai at-
šventė 20-ąjį gimtadienį. Duris atvėręs dar tais 
laikais, kai Vilniuje naktimis veikė vos keli barai, 
roko grupė „Bix“, nemažai keliavusi po pasaulį, 
turėjo daugybę įdėjų, kaip turėtų atrodyti geras 
roko muzikos klubas. Tad suvieniję bendramin-
čius grupės nariai atidarė to paties pavadinimo 
barą. „Bix“ baras, per 2 dešimtmečius subrandi-
nęs ne vieną rokerių kartą, į gimtadienį kvietė 
šūkiu „O jis tebestovi dar vis”. Garbingo jubiliejaus 
proga baro šeimininkus sveikino ir šventės sve-
čius linksmino grupės „Arbata“, „G&G Sindikatas“ 
ir kiti. Žinoma, vakaro pabaigoje scenoje pasirodė 
ir legendinė roko grupė „Bix“ su Sauliumi  
Urbonavičiumi-Samu.  

Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

O jis tebestovi dar vis...

Etmonų gatvėje roko baras „Bix“ smagiai 
paminėjo 20-ąjį gimtadienį. Tarp vakarėlyje 
koncertavusių svečių - ir „G&G Sindikatas“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Grupės „Bix“ lyderis Saulius 
Urbonavičius-Samas

Plokšteles suko Artūras 
Matkevičius-Mamania

Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras

Grupės „Arbata“ 
vokalistas Andrius 

Zalieska- Zala
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Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kiek patrakusi radijo stoties ZIP FM laidų ve-
dėja SIMona albavIčIūtė-bandIta (30) 
veikiausiai nežino, kas yra nuobodulys. Ji 
nuolat ieško nuotykių ir ryžtasi visokiau-
sioms avantiūroms. „laisvalaikis“ atskleidžia 
keletą faktų, kurių apie Simoną iki šiol gal-
būt dar nežinojote.
n Simonos talismanas - auksinė močiutės gran-
dinėlė. Ji visuomet merginai ant kaklo.

n Per savo karjerą daug visko išbandžiusi mer-
gina atskleidžia, kad rimčiausias jos bandymas - 
vieną dieną pabūti Vilniaus apylinkės teismo 
teisėja, psichologiškai sunkiausias - Filipinuose 
ragauti neišsiritusio iš kiaušinio viščiuko, o gė-
dingiausias - visą dieną dirbti troleibusų stotelių 
pranešėja.

n Didžiausia Simonos silpnybė - noras keliauti. 
Labiausiai jai įsiminė kelionė į Ganą.

n Per 30-ąjį gimtadienį išsipildė viena smagiau-
sių S.Albavičiūtės svajonių - ji pianinu akompa-
navo Alanui Chošnau, kai jis dainavo jubiliatės 
mėgstamiausią „Naktinių personų“ dainą „Kai 
jausmai užvaldo širdį“.

n Simona labiausiai mėgsta lauko gėles. „Žy-
dintis česnakas man kur kas gražesnis už ger-
beras arba kitas klasikines gėles“, - prasitarė ji.

n Anksčiau Bandita kolekcionuodavo auskarus. 
Kadangi dabar jų visai nenešioja, turi tradiciją 
iš kiekvienos kelionės parsivežti bent po vieną 
drabužį ar aksesuarą. 

n Firminis Simonos patiekalas - aštrūs ryžių 
makaronai su kariu ir kokosų pienu, keptomis 
daržovėmis, soja ir grybais.

n Pirmąjį savo atlygį Simona gavo būdama 10 
metų. „Padėjau močiutei ruošti maistą jos drau-
gės gimtadieniui. Už gautus pinigus nusipirkau 
ryškias slidinėjimo pirštines“, - prisiminė mer-
gina.

n Radijo laidų vedėja sako nuo vaikystės per 
dieną išgerianti labai daug vandens. Matyt, ne 
veltui geriausias jos poilsis - prie mėlynos jūros.

n Daugiausia Simonos spintoje drabužių, turin-
čių istoriją.

10 faktų, 
kurių nežinojote apie  
Simoną  albavičiūtę
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Eimantė Juršėnaitė

- Kada kūryba atsirado tavo gyvenime?
- Pagrindus kurti įgijau besimokydama 

Eduardo Balsio menų gimnazijoje, vėliau 
maždaug dešimtmetį studijavau Vilniaus dai-
lės akademijoje (VDA). Tad kuriu daugiau nei 
15 metų, tačiau mano, kaip profesionalios me-
nininkės, kelias prasidėjo prieš maždaug pen-
kerius metus. Jau baigusi studijas dirbau per-
sonalo nuomos įmonėje, tačiau supratau, kad 
darbas kabinete ne man ir verčiau užsiimti 
širdžiai miela veikla. Tada pasakiau, kad išei-
nu tapybos atostogų. Tai buvo vienas teisin-
giausių mano žingsnių, nors pradžia nebuvo 
lengva. Dabar dirbu 7 dienas per savaitę, daž-

niau ilgiau nei po 8 valandas per dieną, tačiau 
nesijaučiu dirbanti. Tai gyvenimo būdas.

- Dažnai manoma, kad kūrėjui pakan-
ka talento, o tu turi net 3 diplomus. Kas 
lėmė tokį pasirinkimą?

- Nieko prieš savamokslius neturiu, tačiau 
manau, kad talentingam, profesionaliam meni-
ninkui būtina baigti ir studijas. Tik žinant tai-
sykles galima jas laužyti. Esu baigusi daug skir-
tingų specialybių - grafikos ir interjero dizainą, 
vizualinės komunikacijos magistrantūrą - ir sa-
vo patirtį sujungiu į visumą, pati renkuosi, ką 
kurti. Mano kūryba neatitinka lietuviškų dailės 
kanonų. VDA moko, kad reikia laukti impulso, 
mūzos ir kurti ekspresyviai, o mano kūryboje, 

Pažintis

Agnė Kišonaitė

Netradiciniais meno kūriniais garsėjanti kūrėja AgNė KišoNAitė (32) dažnai stebina 
originaliais sprendimais. Pasak jos, dizainerio gyslelė skatina kurti kažką naujo ir ne-
matyto, o jos gyvenimas spalvingas, kaip ir jos kuriami paveikslai. Neseniai pristačiusi 
rekordinį vitražą iš nagų lako buteliukų menininkė pripažįsta, kad didžiausia laimė  
jai - tiesiog dalytis savo kūryba.

l Gimė 1983 04 06 Klaipėdoje

l Studijos:
 2005 m. Vizualinio dizaino bakalauras.  

(Vilniaus dailės akademija (VDA)

2007 m. vizualinių komunikacijų magistras (VDA )

2009 m. Interjero dizaino bakalauras (VDA)

l Apdovanojimai:
„Geras dizainas 2015“ - už kilimų „Gervė“, 

„Sniegena“ ir „Žvirblis“ dizainą

l Dizainerės darbai: www.agneart.com. 

DOsJĖ

nelaukia, kol ją atras

Už kilimų „Gervė“, „Sniegena“ ir 
„Žvirblis“ dizainą Agnė pelnė 
prizą „Geras dizainas 2015“

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Į Lietuvos rekordų knygą įrašytas vitražas  „Stiklo pūtimas“ sveria apie 100 kilogramų ir yra padarytas iš 1969 panaudotų nagų lako buteliukų
Luko rostovskio nuotr.

priešingai, nei mokoma akademijoje, nėra jokio 
atsitiktinumo -  visos kompozicijos apgalvotos 
iki smulkmenų, visos spalvos tarsi išjaustos. 
Veikiausiai tai dizaino studijų įtaka.

- Panašu, kad laužyti taisykles tau 
puikiai sekasi.

- Ta dizainerio gyslelė visada juntama - 
nuolat norisi sukurti ką nors naujo, dar ne-
matyto. Vien medžiaga kurdama neapsiriboju, 
yra tiek daug dalykų, iš kurių galima padary-
ti meną, ne vien nagų lako buteliukai ar lūpų 
dažai. Tik pamenu, kai pirmai parodai sugal-
vojau daryti „Lūpdažį milžiną“, jam panaudo-
jau 5000 lūpų dažų indelių, neturėjau žalio 
supratimo, kiek laiko tai trunka, kiek medžia-
gų reikia surinkti ir panašiai. Kaip ir kuriant 
vitražą iš nagų lako buteliukų, ir tuomet man 
labai pagelbėjo kompanija „Avon“, ji padėjo 
gauti reikiamas medžiagas.

- Tavo kūryba glaudžiai siejasi su mo-
ters pasauliu?

- Kai pradėjau tapyti, pamačiau, kad dažniau-
siai tapau moteris, jų aksesuarus ar gyvenimo 
fragmentus. Tai, kas man įdomu, patinka, ką 

pati naudoju gyvenime, iš mano vidinio pasaulio 
persikelia į kūrybą. Pati gimiau ir augau Klaipė-
doje, vėliau studijavau Vilniuje, tad esu miesto 
žmogus. Nors mėgstu pabūti gamtoje, jos neta-
pau. Todėl ir vaizduoju šiuolaikinę miesto mo-
terį, nuolat skubančią, daug dirbančią, tačiau ne 
karjeristę. Vis dėlto moteris - mama, žmona, 
šeimos branduolys, apie kurį sukasi gerovė. Taip 
aš matau šiuolaikinę moterį.

- Tavo paveikslai persikelia ant kitų 
daiktų, kurie nuspalvina žmonių kasdie-
nybę, tiesa?

- Nesu iš tų menininkų, kurie savo darbus 
krauna į kampą ir laukia, kada bus atrasti. 
Man svarbu savo kūryba dalytis. Nuostabus 
jausmas, kai pamatai mano darbus įsigijusių 
žmonių veidus ir geras jų emocijas. Kartais 
manęs klausia, ar negaila parduoti paveikslo, 
kurį taip kruopščiai ir ilgai tapiau. Visada at-
sakau, kad pamačius, kiek džiaugsmo tai at-
nešė kitiems, visai negaila. Kūrėjo misija - ne 
tik kurti sau, bet ir džiuginti kitus. Todėl ma-

no tapyba persikėlė ant kėdžių, kilimų ar pa-
laidinių. Galbūt ne visos merginos turi na-
mus, kur gali pasikabinti paveikslą, tačiau 
daugeliui labai patiko idėja įsigyti palaidinę 
su paveikslu.
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Tik žinanT 
Taisykles, galima 
jas laužyTi

Pagal pačios tapytą 
paveikslą „Šiuolaikinė 

lietuvaitė“ Agnė sukūrė 
įspūdingą koliažą iš 

5348 žurnalų iškarpų
Luko Rostovskio nuotr.

Pažintis

„Lūpdažis milžinas“ buvo pagamintas  iš beveik 5000 lūpų dažų tūbelių
Marijos Kablytės nuotr.

Agnės tapyba persikėlė ir ant kėdžių
„TadaoCern“ nuotr.
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Veidai

Iškilmingas Žinių radijo jubiliejus
Praėjusią savaitę Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse 
Žinių radijas paminėjo 15 metų gyvavimo sukaktį. Šia proga daugiau 
nei 200 kviestinių svečių gegužės 6-ąją rinkosi į Vilniaus mažąjį teatrą 
(VMT), kur visų laukė teatralizuota Žinių radijo laida. Čia, be VMT  
aktorių, pasirodė ir muzikos grupė „JAZZ Island“, šiuolaikinio šokio  
grupė „Angels Project“, taip pat visi Žinių radijo veidai. Vakaro akcentu 
tapo nominacijos, įteiktos garbingiems svečiams ir radijo laidų 
herojams už nuomonę bei argumentus.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

n Žinių radijas savo transliacijas pradėjo 2000 m. 

kovo 7 d.
n Darbo dienomis ir šeštadieniais jis transliuoja 

žinias iš Lietuvos ir pasaulio kas 30 minučių

n Žinių radijo eteryje ypač daug dėmesio skiriama 

nuolat atnaujinamoms žinioms, tiesioginėms 

diskusijų laidoms, specialistų vertinimams ir komen-

tarams, klausytojų nuomonėms

FakTai

Žinių radijo ir TV laidų 
vedėja Asta Dudurytė

Žinių radijo vadovė 
Laima Abromaitytė

Žinių radijo ir TV laidų vedėja Vilma Čereškienė

Žinių radijo laidų vedėjai Lina Pavalkytė ir Tadas Grabys

Režisierius Rimas Tuminas

Rusų dramos teatro rinkodaros 
vadovė Lina Abromaitytė ir  
Žinių radijo projektų vadovė 
Eglė Rimgailė
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Vasaros pradžiai Giedrė Girnytė (25), 
Akvilė Matukaitė (25), Dileta Meškaitė (24) 
ir Eglė Čepaitė-Keturkė (27) savo gerbėjams 
paruošė net dvi dovanas - vasara kvepiančią 
fotosesiją ir dainą. Merginos tvirtina, kad ši 
vasara bus labai įspūdinga. Naujoji grupės dai-
na „Čia ir dabar“ skirta visiems, kurie pamir-

šo, kad reikia džiaugtis dabartimi. „Neretai 
pamirštame viską, kas mus supa, ką veikiame. 
Daug visko prisiplanuojame, lekiame ir dirba-
me net nepastebėdami, kad iš tiesų gražiausios 
akimirkos ir svarbiausias gyvenimo veiksmas 
vyksta tikrai čia ir dabar. Kaip ir mūsų dainoje. 
Juk negali žinoti, kas tavęs laukia ryt ar po 

savaitės“, - pasakojo Giedrė. „4 Roses“ mer-
ginos dainą iliustravo ir meniška fotosesija, 
mat ji puikiai perteikia dainos „Čia ir dabar“ 
pagrindinę mintį: „Čiumpi telefoną, skambini 
draugams, krauni lagaminus ir leki mėgautis 
akimirkomis.“ Pasak merginų, tai tik pirmoji 
fotosesija iš planuojamos kelių dalių fotosesi-
jų serijos šią vasarą. „Dabar susikrovėme la-
gaminus ir pasiruošėme naujiems įspūdžiams, 
o toliau žiūrėsime, kur mus nuotykiai nuves. 
Galbūt kita fotosesija bus iš kokios nors ro-
mantiškos kelionės“, - intrigavo Giedrė. 

Vasara daugeliui pramogų pasaulio žvaigždžių yra pats darbymetis. Į jį jau spėjo įsisuk-
ti ir „4 Roses“ merginos, juokaudamos, kad tokios „parduotos vasaros“ joms labai pa-
tinka, džiaugiasi galėdamos dovanoti gerbėjams gausybę koncertų. Merginos vasaros 
darbus pradėjo koncertu Londone, kuriame spėjo apžiūrėti ir žymiausias vietas.

Veidai

„4 Roses“ vasara - 
čia ir dabar

Parengė Ringailė StulPinaitė

„4 Roses“ merginos tikina, jog jų nė kiek nevargina koncertais apkrauta vasara. 

Atvirkščiai, jos vasarą pasitinka su nauja daina ir ragina džiaugtis  dabartimi
„Vaida Neblunkanti“ nuotr.

Grupės „4 Roses“ narė - 
Eglė Čepaitė-Keturkė
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Monako princas AlbertAs II 
(Albert II, 57) ir jo žmona princesė 
ŠArlyn (Charlene, 37) sukvietė 
apie 700 svečių į iškilmingas dvy-
nukų princesės GAbrIelos (Ga-
briella) ir princo ŽAko (Jacques) 
krikštynas.

Mažyliai buvo pakrikštyti Mo-
nako katedroje, kurioje visada 
vyksta reikšmingiausi karališko-
sios Monako šeimos įvykiai: čia jie 
yra karūnuojami, laidojami, čia ir 
tuokiamasi.

krikšto ceremonijos iškilmės 
buvo tiesiogiai transliuojamos per 
Monako televiziją. o prie katedros 
susirinkusi gerbėjų minia, atėjusi 
pasveikinti karališkosios šeimos, 
įvykius iš arti galėjo stebėti di-
džiuliame ekrane. kilmingųjų 
dvynių garbei į dangų paleisti ro-
žiniai ir žydros spalvos balionai.

Nors pirmoji praėjusių metų 
gruodžio 10 dieną gimė Gabriela, 
o po kelių minučių jos broliukas 
Žakas, tačiau sostą paveldės bū-
tent princas Žakas, nes pagal Mo-
nako įstatymus, sostą paveldi pir-
mas gimęs berniukas.

ŽvaigŽdės

Monakas šventė princo ir princesės krikštynas

Princo Hario  
viliojimas

Po mėnesį trukusios komandiruotės į Aus-
tralijos armiją Didžiosios Britanijos princas  
HArIs (Harry, 30) bendravo su Sidnėjaus gy-
ventojais. Džiaugsmingai ir šiltai sutinkamas 
princas ypač daug sulaukė merginų dėmesio. 
Viena jų privertė princą net parausti - mat mer-
gina, atsinešusi smagų plakatą-raginimą ją ves-
ti, sugebėjo ne tik pakštelėti į žanduką prie jos 
pasilenkusiam ir žaismingai nusiteikusiam prin-
cui, bet ir iš tikrųjų pabučiuoti į lūpas.
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Holivudo šlovės alėjoje atidengta televizijos ak-
torės SofijoS VergaroS (Sofia Vergara, 42) 
žvaigždė, kuri alėjoje pažymėta 2551 numeriu. Iš Ko-
lumbijos kilusi aktorė į iškilmes atėjo su sūnumi Ma-
nolo ganSaleSu-ripolu Vergara (Manolo 
Gonzalez-Ripoll Vergara, 23) ir sužadėtiniu aktoriumi 
Džo ManGanelou (Joe Manganiello, 38).

Monako princas albertaS ii 
(albert II, 57) ir jo žmona princesė 
Šarlyn (Charlene, 37) sukvietė 
apie 700 svečių į iškilmingas dvy-
nukų princesės gabrieloS (Ga-
briella) ir princo žaKo (Jacques) 
krikštynas.

Mažyliai buvo pakrikštyti Mo-
nako katedroje, kurioje visada 
vyksta reikšmingiausi karališko-
sios Monako šeimos įvykiai: čia jie 
yra karūnuojami, laidojami, čia ir 
tuokiamasi.

Krikšto ceremonijos iškilmės 
buvo tiesiogiai transliuojamos per 
Monako televiziją. o prie katedros 
susirinkusi gerbėjų minia, atėjusi 
pasveikinti karališkosios šeimos, 
įvykius iš arti galėjo stebėti di-
džiuliame ekrane. Kilmingųjų 
dvynių garbei į dangų paleisti ro-
žiniai ir žydros spalvos balionai.

nors pirmoji praėjusių metų 
gruodžio 10 dieną gimė Gabriela, 
o po kelių minučių jos broliukas 
žakas, tačiau sostą paveldės bū-
tent princas žakas, nes pagal Mo-
nako įstatymus, sostą paveldi pir-
mas gimęs berniukas.

ŽvaigŽdės

Monakas šventė princo ir princesės krikštynas

Šlove dalijosi su 
mylimiausiais vyrais

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Keiti Peri (Katy Perry, 30) ir 
Džeremis sKotas (Jeremy scott, 41)

Nenuostabu, kad eksperimentuoti su 
savo stiliumi nebijanti atlikėja pasirinko bū-
tent Italijos mados namų „Moschino“ kū-
rybos direktoriaus amerikiečio Džeremio 
Skoto kurtą aprangą ir aksesuarus. Mados 
išsišokėliu neretai vadinamas Dž.Skotas 
toks pats pašėlęs, kaip ir jo mūza. Galbūt 
todėl jų kūrybinis bendradarbiavimas tęsia-
si ne vienus metus - jis jau ne kartą kūrė 
kostiumus K.Peri koncertiniams turams.

Savitą žvilgsnį į kūrybą turintis dizai-
neris neretai vertinamas kritiškai, tačiau 
labai mylimas ištikimų savo jaunosios kar-
tos gerbėjų, tarp kurių - Rijana (Rihanna), 
Maili Sairus (Miley Cyrus).

žvaigžDės

16

Garsūs dizaineriai ir jų
mūzosNieko keisto, kad būtent Niujorko metropo-

liteno meno muziejaus Kostiumo instituto 
rengtame pokylyje „Met Gala“ ne viena 
garsenybė pozavo ar net vakarą leido su 
dizaineriu, kurio kurtu drabužiu pasipuošė 
eidama į prestižiškiausią metų mados ren-
ginį. Tiesa, kiek kostiumas atitiko skelbtą 
vakarėlio temą „Šnabždesiai iš Kinijos: Rytų 
pasakojimai mene, kine ir madoje“, kitas 
klausimas. Bet pažiūrėti buvo į ką.
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Lady GaGa (29) ir 
aLeksandras VanGas (alexander Wang, 31)

Ekscentriškoji atlikėja, vilkėdama „Balenciaga“ mados namų Pary-
žiuje kūrybos direktoriaus Aleksandro Vango nevienareikšmiškai verti-
namą kostiumą, vakarėlyje nepaleido dizainerio rankos, o pozuodama 
fotografams jį apdalijo ir bučiniais. Su įvairiais dizaineriais mėgstanti 
dirbti atlikėja, ne vienintelė amerikiečio A.Vango įkvėpėja. Nuolatinės 
jo favoritės - supermodelis Karli Klos (Karlie Kloss) ir ukrainietė ma-
nekenė Irina Kravčenko.

ŽVaiGŽdės

rita Ora (24) ir 
tOmas FOrdas (tom Ford, 53)

Novatoriškos stilistikos amerikiečių dizaine-

ris savo mūza galėtų įvardyti būtent atlikėją Ri-

tą Orą, kuri mėgsta išsiskirti ir nevengia eks-

travagancijos. Tiesa, šįkart „Met Gala“ puotoje 

tiek kūrėjas, tiek atlikėja buvo gana santūrūs - 

drabužis išsiskyrė nebent spalva. Tarp kitų di-

zainerio favoričių - ir modelis iš Lietuvos Edita 

Vilkevičiūtė.

Garsūs dizaineriai ir jų
mūzos
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Peteris DunDas (Peter Dundas, 46) ir 
Džoana smols (Joan smalls, 26)

Norvegų kilmės dizaineris - naujasis Italijos mados namų „Roberto Cavalli“ kūry-
bos direktorius - į vakarėlį atlydėjo supermodelį, iš Puerto Riko kilusią Džoaną Smols, 
kuri buvo pasidabinusi įspūdinga jo kurta suknele. Už rankų jie laikėsi ne tik pozuoda-
mi fotografams, bet ir vykdami į vakarėlį po oficialios renginio dalies.

žvaigžDės

Džastinas BiBeris (Justin Bieber, 21) ir 
olivJė rustenas (olivier rousteing, 29)

Prestižinių Prancūzijos mados namų 
„Balmain“ kūrybos direktorius O.Rustenas 
„Met Gaga“ pokyliui paauglių popdievaitį ap-
rengė prabangiu švarku su aukso spalvos dra-
konais - šiam drabužiui sukurti jis sugaišo 
visą mėnesį. „Jis yra dalis naujojo pasaulio, 
dalis mūsų ateities, todėl aš didžiuojuosi, kad 
jam šį vakarą palaikau kompaniją“, - sakė di-
zaineris pozuodamas su Dž.Biberiu. O jauna-
sis atlikėjas prisipažino, kad jam garbė būti 
šalia tokio žmogaus. Talentingas prancūzas, 
kuris prestižinių Prancūzijos namų kūrybos 
dizaineriu tapo būdamas vos 25 metų, yra 
daugelio aktorių ir atlikėjų garbinamas kūrė-
jas, o garsioji pora - Kim Kardašian (Kim Kar-
dashian) ir Kanjė Vestas (Kanye West) - yra 
artimi jo draugai.
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ŽvaigŽdės

Keitė Holms (Katie Holmes, 36) ir 

ZaKas PouZenas (Zac Posen, 34)

Amerikiečių dizainerio mūza tapusi ak-

torė jaukiai jautėsi šalia savo mėgstamo kū-

rėjo. Ir jo kurta suknelė jai labai patiko ir 

tiko. Šį santūrųjį dizainerį, beje, mėgsta daug 

Holivudo ar muzikos scenos garsenybių. Jo 

kurtomis suknelėmis puošiasi Natali Port

man (Natalie Portman), Keitė Vinslet (Kate 

Winslet), Bijonsė (Beyonce).

alisija Kys (alicia Keys, 34) ir 
Žanas Polis gotjė (jean Paul gaultier, 63)

Garsioji atlikėja vilkėjo drabužius iš naujausios prancūzų dizainerio 2015 metų pavasario kolekci-jos. Aprangos kūrėjas, kaip ir dera, savo mūzą džen-telmeniškai palydėjo į renginį. Kitos dizainerio fa-voritės  Naomi Vots (Naomi Wats), Nikolė Kidman (Nicole Kidman), Marion Kotijar (Marion Cottilard), kuri 2008 metais atsiimti geriausios aktorės „Os-karo“ ėjo vilkėdama būtent Ž.P.Gotjė suknelę.

dŽastinas BiBeris (justin Bieber, 21) ir 
olivjė rustenas (olivier rousteing, 29)

Prestižinių Prancūzijos mados namų 
„Balmain“ kūrybos direktorius O.Rustenas 
„Met Gaga“ pokyliui paauglių popdievaitį ap-
rengė prabangiu švarku su aukso spalvos dra-
konais  šiam drabužiui sukurti jis sugaišo 
visą mėnesį. „Jis yra dalis naujojo pasaulio, 
dalis mūsų ateities, todėl aš didžiuojuosi, kad 
jam šį vakarą palaikau kompaniją“,  sakė di-
zaineris pozuodamas su Dž.Biberiu. O jauna-
sis atlikėjas prisipažino, kad jam garbė būti 
šalia tokio žmogaus. Talentingas prancūzas, 
kuris prestižinių Prancūzijos namų kūrybos 
dizaineriu tapo būdamas vos 25 metų, yra 
daugelio aktorių ir atlikėjų garbinamas kūrė-
jas, o garsioji pora  Kim Kardašian (Kim Kar-
dashian) ir Kanjė Vestas (Kanye West)  yra 
artimi jo draugai.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Nuotakos, laukusios šiltojo metų 
sezono savo svarbiausiai gyvenimo 
dienai, jau ruošiasi vestuvėms. Tad 
pravartu pasidomėti naujausiomis 
šioms iškilmėms skirtų suknelių 
tendencijomis. Kokios jos? Bus la
bai populiarios permatomo audi
nio suknelės, žinoma, puoštos pra
bangiomis detalėmis: nėriniais bei 
siuvinėjimais, perlais ar svarovskio 
kristalais. Mėgstančios pūstas suk
neles neapsiriks pasirinkusios ir 
lengvus tiulio, ir sunkius audinius. 
Svarbus akcentas  vestuvinė suk
nelė su paslėptomis kišenėmis. 
„Laisvalaikis“ siūlo žvilgtelėti į 
Barselonoje vykusios vestuvinių 
suknelių mados savaitės podiumą, 
kur naujausias kolekcijas pristatė 
Ispanijos dizaineriai.

Suknelė svarbiausiai dienai
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StiliuS

Labai populiarios  
perregimo audinio suknelės

Suknelė svarbiausiai dienai
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StiliuS

Ir šiais metais 
karaliaus pūstos, 

princesiškos 
suknelės
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Norinčioms 
pabėgti nuo 
klasikinės baltos -
kitų spalvų 
pasirinkimas

Svarbus akcentas - suknelės  
su paslėptomis kišenėmis

Prabangūs 
siuvinėjimai, 

nėriniai -  
tiesiog būtini
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Psichologė Aistė JAsAitytė-ČeburiAk

KODĖL MOTERYS DAŽOSI?
Moters grožis pirmiausia turėtų kilti iš vidaus, o makiažas turėtų tapti prie-
mone išreikšti save, sukurti savo individualų įvaizdį. Jei kosmetika tampa 
priemone išoriniam grožiui susikurti, vadinasi, viduje moteris nesijaučia 
pakankamai moteriška. tai gali lemti įvairios priežastys. stiprią įtaką moters 
savivertei daro aplinka. Nepasitikėjimą savo natūraliu grožiu lemia mados 
ir grožio industrijos skleidžiama žinia, kad tik pasidažiusi moteris yra graži, 
lydima sėkmės ir mylima. Nepasidažiusi moteris gali nesijausti graži ir 
todėl, kad kai ji augo ir brendo, mergaitė stokojo tėvų pripažinimo. Vertėtų 
labiau įsiklausyti į save ir neabejoti: vidinis grožis atsispindi ir išorėje.

Grožio paletė

Dekoratyvinės kosmetikos priemonių 
naudojimo įpročių tyrimo, kurį inicijavo tink
las „Eurovaistinė“, rezultatai parodė:

✓Net 6 iš 10 Lietuvos moterų dekoratyvi
nę kosmetiką naudoja kasdien ar bent ke

lis kartus per savaitę. Penktadalis apklaustų
jų kosmetiką naudoja tik ypatingomis progo
mis, o 16 proc. apklaustųjų kosmetikos išvis 
nenaudoja.

✓Dažniausiai dekoratyvinę kosmetiką ren
kasi jaunos, 1825 metų, aukštąjį išsila

vinimą turinčios ir didmiestyje gyvenančios 
merginos ir moterys. Šeštadalis jų dažosi 
kasdien. Trečdalis 4555 metų moterų kos
metiką naudoja kasdien, iš vyresnių dažosi 
tik kas 10.

✓Trečdalis moterų dekoratyvinę kosmetiką ren
kasi pagal savo odos tipą, kitas trečdalis  

pagal prekės ženklą. Su specialistu, galinčiu 
patarti, kaip išsirinkti tinkamiausią priemonę, 
tariasi tik 15 proc. respondenčių. Prekės ženklu 
kliaujasi 1825 metų merginos, o brandesnio 
amžiaus moterys dažniau atsižvelgia į odos tipą. 

✓Beveik pusė moterų (39 proc.) dekoratyvi
nę kosmetiką naudoja norėdamos patikti 

sau, o kad patiktų aplinkiniams, dažosi 16 proc. 
moterų. 14 proc. moterų nurodė, kad makiažo 
reikia dėl aplinkos ir visuomenės normų.

✓Beveik pusė moterų iki 35 metų yra la
biau patenkintos savimi, kai pasidažo, o 

vyresnės moterys dažniausiai dažosi tam, kad 
labiau patiktų aplinkiniams.

Meilė sau priklauso nuo 
makiažo kiekio?
Makiažas - kasdienis moterų grožio palydovas. Nors  visuomenėje suformuotas grožio 
kultas vis dar neatsiejamas nuo dekoratyvinės kosmetikos, vis dažniau kalbama apie 
natūralų grožį. „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kiek dekoratyvinės kosmetikos ir kodėl nau-
doja šalies moterys.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

„eurovaistinės“ vaistinininkė ir odos priežiūros 
ekspertė robertA JANulytė

ALTERNATYVA DEKORATYVINEI 
KOSMETIKAI
oda - pats didžiausias mūsų organas, kurio išvaizda 
atspindi bendrą organizmo būklę. Moterų tikslas - 
lygi, skaisti, elastinga ir švytinti oda, tačiau, užuot 
dėmesį skyrusios tinkamai jos priežiūrai, moterys 
į pagalbą pasitelkia dekoratyvinę kosmetiką. Jos 
dažnai pamiršta, kad dekoratyvinės kosmetikos 
sudėtyje yra gausu cheminių medžiagų - 
parafino aliejaus, parabenų, silikatų ir silikono 
darinių, kurių kasdienis naudojimas ne tik sutrikdo 
natūralias odos funkcijas, bet ir ilgainiui gali sukelti 
rimtas dermatologines ligas. tinkamai kasdien  
prižiūrint odą - prausiant, valant, drėkinant, maiti-
nant ir saugant nuo žalingo aplinkos poveikio - 
galima džiaugtis savo natūraliu odos grožiu, kuriam 
paryškinti visiškai pakanka toninio bb kremo ar 
mineralinės pudros. odos priežiūros priemones 
verčiau pirkti vaistinėse. Į jų lentynas patenka tik 
dermatologiniais tyrimais išbandyta kosmetika, 
žinomas jos poveikis, taigi nėra rizikos pakenkti 
odai.

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  1 5 23

Grožio paletė

Mados pasaulyje vertinamas 
natūralumas

Manekenė, „Mis Fashion TV 2014“ nugalėtoja  
Karolina ToleiKyTė (18) įsitikinusi, kad svarbiausi 
kiekvienos moters ginklai - žavesys ir žvalumas,  
o miegas ir poilsis grožiui kur kas svarbesni nei  
kosmetika. Juk modeliai ir atrankose vertinami pagal 
tai, ką jiems davė gamta. Karolina išduoda, kokia yra 
jos grožio rutina ir kaip puoselėja savo išvaizdą.

Žaidimai

Vaikystėje turėjau vaikiškos dekoratyvinės kosmetikos 
rinkinį, kurio man pavydėjo visos kiemo mergaitės. Pamenu, 
mėgdavau kreivai šleivai pasidažyti lūpas, buvau puošeiva 
(juokiasi). Tik tada tai buvo žaidimas, tikra kosmetika mano 
gyvenime atsirado prieš penkerius metus, kai pradėjau suktis 
modelių pasaulyje, bet ji taip ir netapo mano kasdienybe. Daž-
niausiai pasitepu dieniniu veido kremu, pasidažau blakstienas 
tušu ir esu pasirengusi. Stengiuosi kiek patausoti odą. Makia-
žą darausi tik tuomet, kai ruošiuosi į renginius ar prieš pasi-
rodymus. Darbo metu nuolat tenka sėsti į vizažisto kėdę, tad 
jau išmokau makiažo subtilybių ir be vargo galiu pasigražinti 
pati. Kadangi turiu putlesnes lūpas, stengiuosi jas pabrėžti, 
naudoju ryškių spalvų lūpų dažus. Šešėlių paletės neturiu.

Pasilepinimas 

Didžiausia grožio paslaptis - miegas. Jei neišsimiegosiu, 
grožio nebus. O energijos ir ugnelės akyse reikia nuolatos. 
Eidami į atrankas modeliai turi būti be jokio makiažo. Jie 
vertinami pagal tai, ką davė gamta. Netiesa, kad modeliai 
gražūs tik dėl to, kad vaikšto su makiažu, esą nuvalytum, 
tai jokio grožio neliktų. Mados pasaulyje vertinamas natū-
ralus grožis. Sveiki, išplauti, iššukuoti plaukai, sveika ir 
skaisti oda. Tad merginos geria daug vandens, stengiasi 
gerai pailsėti, išsimiegoti, būti žvalios. Juk gavus pasiūly-
mą gali tekti dirbti ilgas valandas ar dienas. Net ir darbo 
pabaigoje negali atrodyti pavargusi, užkritusiais paakiais. 
Man maloniausios grožio procedūros - masažai ir pirtis, po 
kurių ir mano oda atrodo gražiau, ir aš geriau jaučiuosi. 
Kartais veido odą palepinu įvairiomis kaukėmis.

silpnybė

Pasirinkti tinkamiausias priemones man dažniausiai pade-
da profesionalūs konsultantai. Daugiausia įsigyju žinomų ga-
mintojų kosmetikos, nes tikiu, kad tai šioks toks kokybės ga-
rantas. Pastaruoju metu didžiausia mano silpnybė - kvepalai. 
Būna, kad per porą mėnesių nusiperku 4 buteliukus. Dar jų 
nespėjus išnaudoti, man jau norisi naujų kvapų, naujų atradimų. 
Kita mano silpnybė - ryškūs, sodrių tamsių spalvų lūpų dažai. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: kompaktinė pudra, lūpų dažai

l Pati svarbiausia kosmetikos priemonė: 

blakstienų tušas
l Mėgstamiausi kvepalai: „Giorgio Armani“

karolinos favoritai
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Grožio paletė

Geriausias nuotakos 
įvaizdis lietuvoje!

Visoje Europoje vykstantys vestu-
vių profesionalų apdovanojimai pagaliau 
atkeliavo ir į Lietuvą. Šiais metais pirmą 
kartą Lietuvoje buvo išrinkti patys ge-
riausi specialistai, gebantys vestuvių 
dieną padaryti tobulą. Konkursas „Li-
thuanian Wedding Awards 2015“ buvo 
sėkmingas grožio salono „Gatineau“ 
specialistėms - plaukų stilistei Linai Ta-
mošiūnienei ir vizažistei Norai Vanagai-
tytei. Jų sukurta vestuvinė šukuosena 
ir makiažas dizainerės Viktorijos Jaku-
činskaitės vestuvinių suknelių kolekci-
jai gavo aukščiausią įvertinimą - „Lithu-
anian Wedding Awards 2015“ prizą.

„Gatineau“ grožio specialistų pasiūlymai

Plaukų stilistė Lina Tamošiūnienė  

ir vizažistė Nora Vanagaitytė

Vestuvės ir išleistuvės - vienos svarbiausių švenčių moters gyvenime, tad tokiomis progomis kiekviena nori atrodyti tiesiog neprie-
kaištingai. Kaip susikurti tobulą įvaizdį svarbią dieną pataria sostinės grožio salono „Gatineau“ plaukų stilistė Lina Tamošiūnienė 
ir vizažistė nora VanaGaiTyTė.

Šukuosena: grožio salono „Gatineau“ stilistė Lina Tamošiūnienė

Makiažas: grožio salono „Gatineau“ vizažistė Nora Vanagaitytė 

Suknelės ir galvos papuošalai: dizainerė Viktorija Jakučinskaitė 

Fotostudija: SIVAKOFF Photography
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Grožio paletė

„Gatineau“ grožio specialistų pasiūlymai

Su „laisvalaikio” kortele -  
specialus pasiūlymas abiturientėms

25%
nuolaida šukuosenai ir makiažui

IŠLEISTUVĖMS
Kokią šukuoseną rinktis išleistuvėms,  
pataria meistrė Lina Tamošiūnienė:

❍ Patarčiau pamiršti vyraujančias tendencijas ir stengtis susikurti 
individualų, pačiai patinkantį įvaizdį, nes tik būdama individuali atrod-
ysite stilingai. Rinkitės jaunatviškas, lengvas šukuosenas. Tai gali būti 
tiesiog palaidi ištiesinti plaukai, romantiškos bangos ar valiūkiškos gar-
banos. Tokius plaukus perrišusios juostele susikursite šiemet madingą 
hipišką įvaizdį. Ilgus plaukus galima per mesti į vieną pusę, susegti ar 
šukuoseną paįvairinti pynimais. Tiks įvairios variacijos gatvės mados, 
pankroko tema, išlieka madingas hipsterių įvaizdis. 
❍ Plaukų aksesuarai gali būti derinami prie šukuosenos arba parenka-
mi kontrastingai, tačiau turi derėti prie bend ro aprangos stiliaus - tai 
gali būti plunksnos, hipiškos juostelės, gėlės, segės ir patys įvairiausi 
galvos papuošalai. 

Koks makiažas tinka išleistuvių vakarėliui, pataria vizažistė 
Nora Vanagaitytė:

❍ Viena iš tendencijų - natūralumas, madinga atrodyti taip, lyg būtum 
gerai išsimiegojusi - skaisti, švytinti oda, subtiliai paryškintos akys. 
Makiažo pagrindas turi idealiai atitikti veido ir kaklo odos spalvą. Tokiam 
efektui pasiekti rekomenduočiau vartoti mineralinę pudrą, kurią galima 
maišyti su įprastai vartojamu veido kremu, taip gaunamas skystas 
makiažo pagrindas, kurio spalvos intensyvumą sukuriate pati. Toks 
makiažo pagrindas neužkemša porų ir neapsunkina veido. 
❍ Šio sezono topas - visų atspalvių raudonos spalvos 
lūpos - nuo ryškaus kraujo raudonio iki burgundiško vyno spalvos. 
Ryškiomis lūpomis galima „pasipuošti“ ir dienos metu.
❍ Akių kontūras gali būti prailginamas pieštuku, taip pat išlieka madingas 
ir padūmavusių akių makiažas, tačiau nereikia persistengti, kad žvilgsnis 
netaptų pernelyg sunkus. Ypač populiarūs visi aukso ir bronzos atspalviai.
❍ Svarbiausias makiažo akcentas - švari, prižiūrima oda, tad gerokai 
prieš išleistuvių vakarėlį rekomenduočiau pasirūpinti būtent ja, nes kad 
ir kokio stiliaus makiažą pasirinktumėte, jis tobulai atrodys, tik jei jūsų 
oda bus švari ir sveika.

Grožio salonas „Gatineau“

totorių G. 19, Vilnius

tel. 8 5 261 8364
www.GroziopaslauGos.lt

VESTUVĖMS
Kiekvienais metais artėjant vestuvių 
sezonui iškyla tie patys klausimai - o kas 
madinga šiemet?

❍ Pasak grožio salono „Gatineau“ specialisčių, 
kurios jau daug metų puošia nuotakas, svarbiau-
sias šukuosenos ir makiažo pasirinkimo kriterijus 
turėtų būti ne mados vėjai, o individualūs moters 
bruožai, veido forma, kūno sudėjimas, charakteris, 
suknelės stilius, pobūvio vieta ir net metų laikas. 
Pagrindinė tendencija - individualizmo paieškos: 
būsimos nuotakos nori atrodyti ne tik madingai, 
bet ir unikaliai, todėl labai kruopščiai renkasi 
kirpėjus, vizažistus ir rūbų dizainerius, kurie galėtų 
sukurti išskirtinį ir labai asmenišką stilių.
❍ Šiemet labai madingas vadinamasis „updo“ 
šukuosenų stilius - tai lengvai sugarbanoti ir 
viršugalvyje ar kaklo srityje susegti plaukai, tokia 
lengvai netvarkinga šukuosena. Tokios šukuosenos 
tobulai tinka užmiesčio stiliaus vestuvėms gamtoje. 
Tačiau vestuvėms klasikinėje aplinkoje geriau formuoti 
tvarkingesnes, „stabilesnes“ šukuosenas, kurios puikiai 
išsilaikys visą šventės dieną ir nesukels rūpesčių 
fotografuojantis. Šukuosenos gali būti puošiamos ir 
nuometais, ir gėlėmis. Kaip visada išlieka madinga 
klasika - romantiškas ir elegantiškas nuotakos įvaizdis.
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 Psichologijos kodas

Tokias išvadas mokslininkai padarė iš-
analizavę pastaraisiais dešimtmečiais atlik-
tų tyrimų rezultatus. Jie rodo, kad paviršu-
tinišku lygmeniu grožį mes išties vertiname 
kaip teigiamą savybę: pasąmonė mums suf-
leruoja, kad gražus žmogus turi pasižymė-
ti ir kitomis teigiamomis savybėmis. Tokį 

požiūrį psichologai vadina „gražu - vadina-
si, gerai“. O kartais jis būna iš esmės ne-
teisingas. Pavyzdžiui, vienas amerikiečių 
serialo „Studija 30“ personažas dėl patrau-
klios išvaizdos be vargo įgyja mediko diplo-
mą, nors kaip gydytojas yra visiškai nekom-
petentingas...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Minusai, kurie užgožia grožio 
pranašumus. kokie jie?

l Seksizmas
Dažniau nuo jo nukenčia silpnosios 

lyties atstovės. Išvaizdiems vyrams daž-
niau priskiriamos lyderių savybės, o gra-
žioms moterims rečiau patikimos atsa-
kingos pareigos.

l Pavydas
Gražių sutuoktinių ir mylimųjų daž-

niau pavyduliauja jų antrosios pusės, nes 
yra įsitikinę: grožis prie jų partnerių trau-
kia potencialius konkurentus ir konku-
rentes. Be to, jei jūs, tarkim, norite įsidar-
binti, o potencialus darbdavys - tos pačios 
lyties asmuo, jis gali jums atsakyti neigia-
mai, nesąmoningai pavydėdamas jums 
išvaizdumo. Taigi, panašiose situacijose 
grožis greičiau trukdo, negu padeda.

l Aplaidumas medicinoje
Patrauklumas kelia asociacijas su 

sveikata, todėl jei pacientas gražus, gydy-
tojas gali jo skundų nevertinti taip dėme-
singai, kaip derėtų, pasąmonės lygmeniu 
būdamas įsitikinęs, kad gražus žmogus 
negali rimtai sirgti.

l Nesėkmės asmeniniame gyvenime
Kad ir kaip būtų keista, idealios išvaiz-

dos žmonėms būna sunkiau susirasti part-
nerį negu paprastiems vyrams ir moterims. 
Jau 1975 m. atliktas tyrimas padėjo išsi-
aiškinti: kai gatve eina graži moteris, pra-
eiviai instinktyviai pasitraukia į šalis, už-
leisdami jai kelią. Greičiausiai atstumo 
laikomasi ir kitose situacijose. Grožis ap-
linkinius verčia manyti, kad prie gražaus 
„objekto“ neprisiartinsi. Tai patvirtina in-
formacija, gauta iš internetinės pažinčių 
tarnybos „OKCupid“ specialistų: tie, kurie 
publikuoja nuotraukas, liudijančias apie 
jų idealią išvaizdą, rečiau negu tie, kurių 
nuotraukos nėra idealios, randa sau porą. 
Matyt, tobula išvaizda tiesiog gąsdina po-
tencialius partnerius, mano specialistai.

Taip, žmonės yra „sutinkami pagal 
drabužius“, tai yra išvaizda - greičiausias 
būdas žmogų įvertinti. Kaip ir bet kurie 
kiti greiti būdai, jis nėra labai patikimas. 
Todėl pageidautina vis dėlto sukaupti dau-
giau informacijos apie naują pažįstamą. 
Be to, neverta skirti pernelyg daug dėmesio 
savo pačių išvaizdai, pataria specialistai. 
Jei esate pamišę dėl grožio, tai gali atsiliep-
ti jūsų gyvenimui ir santykiams su kitais.

Grožis - likimo dovana ar išmėginimas?

kokiose gyvenimo srityse išvaizda jums gali padėti?

l Mokslas
Tyrimai rodo, kad simpatiški moksleiviai ir studentai, nepriklausomai nuo lyties, gauna 

vidutiniškai aukštesnius pažymius, nes dėstytojai nesąmoningai vertina juos kaip protingesnius 

ir gabesnius. Kai kada tai turi teigiamą poveikį savivertei: žmogus labiau pasitiki savimi, mąs-

to teigiamai ir gauna daugiau galimybių pademonstruoti savo gebėjimus.

l Darbas
Patrauklūs žmonės paprastai daugiau uždirba ir sparčiau kopia karjeros laiptais 

negu jų išoriškai mažiau patrauklūs kolegos. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad abiejų ly-

čių gražuolių atlyginimai vidutiniškai 10-15 proc. viršija ne tokių išvaizdžių darbuoto-

jų atlyginimus.

l Teismas
Jei gražiam individui tenka stoti prieš teismą, jis taip pat turi daugiau šansų išlipti 

sausas iš vandens. Patrauklius pažiūrėti teisiamuosius teisėjai, kaip rodo statistika, ver-

tina atlaidžiau, jie dažniau išteisinami, o simpatiški ieškovai dažniau laimi bylas ir pri-

siteisia dideles sumas pinigų. Tai bendra tendencija.

EPA-Eltos nuotr.

Tradiciškai manoma, kad patraukli išvaizda žmogui suteikia papildomų pliusų, pavyzdžiui, 
užtikrina aplinkinių simpatijas. Tačiau psichologai iš Šiaurės Karolinos universiteto (JAV) 
nustatė, kad taip būna anaiptol ne visose gyvenimiškose situacijose.

Brangiai 
superkame 

skolas

Skambinkite

1669
Skambučio kaina 0,99 Eur/min.
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Reklama

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 
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50 metų ėmė  
mirusių tėvų pensiją

Japonijos policija suėmė 86 metų Mi-
cuję Sudzuki (Mitsue Sudzuki), kuri 
kaltinama tuo, kad nepranešė sociali-
nėms tarnyboms apie savo tėvų mirtį 
praėjusio amžiaus septintajame dešimt
metyje ir toliau ėmė jų pensiją.

Apgavikei pavyko pasisavinti dau-
giau kaip 50 milijonų jenų (apie 420 
tūkstančių dolerių). Apgaulė paaiškėjo 
aikštėn, kai Pensijų agentūra susisiekė 
su Gifu prefektūros valdžia, kad suži-
notų, kaip laikosi M.Sudzuki tėvas ir 
motina, kuriems, pagal dokumentus, 
turėjo būti atitinkamai 112 ir 110 me-
tų. Bet Gifu prefektūros valdininkai 
informavo, kad sutuoktinių mirties liu-
dijimai buvo išduoti dar septintajame 
dešimtmetyje. Pati M.Sudzuki neigia 
savo kaltę.

Tai jau ne pirmas toks precedentas 
Japonijoje. Pavyzdžiui, kai kurie apga-
vikai laikė namuose giminaičių palai-
kus, kad nuslėptų jų mirties faktą. 
2010 metais Japonijos sveikatos apsau-
gos ministerija inicijavo įtartinų pen-
sijų gavėjų patikrinimą visos šalies 
mastu. Po to pensijų mokėjimas 1,7 
tūkstančio žmonių adresu buvo nu-
trauktas.

Beždžionės vardas  
sukėlė pasipiktinimą

Japonijoje vienas zoologijos sodas su-
kėlė pasipiktinimo bangą, kai beždžio-
nėlę pavadino naujagimės britų prince-
sės Šarlotės (Charlotte) vardu.

Zoologijos sodas teisinosi, kad dėl 
vardo beždžionei buvo balsuojama. Šar-
lotė surinko  daugiausiai balsų  59  iš 
853 atiduotų. Visi balsai už Šarlotę gau-
ti po to, kai buvo paskelbtas naujagimės 
princesės vardas  Šarlotė Elžbieta Dia-
na (Charlotte Elizabeth Diana). Kai zo-
ologijos sodas paskelbė balsavimo rezul-
tatus, pasipylė protestai. Daugelis žmo-
nių, kurie skambino arba rašė elektro-
ninius laiškus, reiškė savo nuomonę, 
kad „nemandagu“ duoti beždžionei tokį 
pat vardą, kokiu pavadinta britų prin-
cesė. Zoologijos sodas dabar svarsto su-
teikti beždžionei kitą vardą.

Britų karališkoji šeima Japonijoje 
labai mėgstama. Prieš du mėnesius čia 
lankėsi Šarlotės tėvas princas Viljamas 
(William). Nėščia Ketrina (Catherine) 
su sūneliu Džordžu (George) tada liko 
namie.

Įdomu

Taivane moteris per vyro laidotuves 
užsakė striptizo šokėjų pasirodymą, kuris, 
jos sumanymu, turėjo būti „paskutinė do-
vana“ velioniui.

Bet pusnuogės moterys, šokančios 
aplink karstą skambant roko grupės „Ma-
roon 5“ dainai „Moves Like Jagger“, ap-
stulbino žmones, atėjusius atsisveikinti su 

velioniu. Kai kurie laidotuvių procesijos 
dalyviai reiškė nepasitenkinimą tuo, kas 
vyksta, bet kiti puolė fotografuoti šokėjas 
savo išmaniaisiais telefonais.

Pasak velionio bičiulių, jo žmona buvo ne-
paprastai atsidavusi savo vyrui. Kai sutuok-
tinį ištiko širdies smūgis, moteris prie ligonio 
patalo praleido visą laiką iki pat jo mirties.

Per laidotuves - striptizo šokėjų pasirodymas

„Christie’s“ aukcionų namų ekspertai 
1955-aisiais tapytą kūrinį vertino „maž-
daug 140 mln. dolerių“. Iki šiol brangiau-
sias paveikslas - Fransio Beikono (Francis 
Bacon) triptikonas „Trys Liusiano Froido 
studijos“ („Three Studies of Lucian 
Freud“) - prieš pusantrų metų „Christie’s“ 

aukcione Niujorke šeimininką pakeitė už 
142,4 mln. dolerių.

Ryškiomis spalvomis tapytas P.Pikaso 
paveikslas rekordininkas vaizduoja ma-
žiausiai keturias nuogakrūtes moteris. Jo 
dydis - maždaug 1x1,5 metro.

Paveikslas pradžioje priklausė dabar jau 
mirusiai amerikiečių kolekcininkų Viktoro 
(Victor) ir Seli Gancų (Sally Ganz) porai, 
kuri jį 1956-aisiais įsigijo tiesiai iš P. Pikaso 
galerininko Danielio Kanveilerio (Daniel 
Kahnweiler). Yra 15 šio kūrinio versijų. Mi-
nėta pora visas jas tada nupirko už 212 500 
dolerių, tačiau vėliau po vieną pardavė.

Dabar parduodamas paveikslas yra 
versija „O“. Pastarąjį kartą jis aukcione 
pasirodė 1997 metais ir buvo parduotas už 
32 mln. dolerių.

Parengta pagal Eltos inf.

P.Pikaso paveikslas 
parduotas už rekordinę kainą
Aukcione Niujorke už rekordinę 160 mln. 
dolerių (maždaug 143 mln. eurų) sumą 
parduotas Pablo Pikaso (Pablo Picasso) 
paveikslas „Alžyro moterys“ („Les femmes 
d’Alger“). Įskaitant visus mokesčius,  
bendra jo kaina siekia net 179,4 mln.  
dolerių. Tai yra brangiausias kada nors 
aukcione parduotas paveikslas apskritai.

Už Pablo Pikaso paveikslą „Alžyro 
moterys“ sumokėta 143 mln. eurų

EPA-Eltos nuotr.
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rubriką pristato „Gaumina“

D
ar

iu
s 

Ba
gd

ži
ūn

as

Vietoj išVadų

Ar „Lego“ kubeliai gali būti išmanūs ir 
kaip tai turėtų atrodyti? Kaip „Instagram“ 
tinkle sukurti tobulą žaidimą? Ką turi 
bendro noras išgelbėti nykstančią tigrų 
rūšį ir žmonės, pamėgę rytinį bėgiojimą? 
Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

n Reklamos vis kūrybiškesnės. Net sportuojant 

galima padėti tigrams.

El.reklama: išmaniosios reklamos
internetas

išgelbėk sausainius nuo išnykimo 

Kas?
„Biskrem“.

Kokia situacija?
Kompaniją „Alker“ turbūt žino kiek

vienas lietuvis. Tačiau dar daugiau apie 
sausainius žinoma gimtojoje Turkijoje. Bū
tent čia kūrybininkų komanda pasiūlė įsi
vaizduoti, kad grįžtame į 1991 metus, kai 
ateiviai kėsinosi sunaikinti skanėstus, su
žaisti „Instagram“ žaidimą ir išgelbėti juos.

Ką padarė?
„Instagram“ nėra pati dėkingiausia 

vieta tokioms reklaminėms interakcijoms, 
tačiau buvo sugalvota puiki mechanika. 
Naudojantis galybe specialiai tam sukurtų 
profilių, nuotraukų, žymėjimo, paieškos, 
žinučių rašymo ir videofunkcijomis varto
tojams buvo užduodami klausimai. Žinai 
atsakymą, vedi į paieškos laukelį, gauni 
naują  ir taip, kol pasieki finišą. Na, o 
tuomet tavęs laukia „Biskrem“ dovanos.

rezultatai?
Šįkart visi rezultatai pateikti ypač deta

liai. „Instagram“ sekėjų skaičius ūgtelėjo 
850 proc., sulaukta beveik 10 tūkst. mygtu
ko „patinka“ paspaudimų ir antra tiek tei
giamų komentarų.

https://goo.gl/34Jymr
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Jei esi lėtesnis už tigrą -  
aukok pinigus 

Kas?
„WWF“.

Kokia situacija?
Ką mes žinome 

apie amūrinius tig
rus? Kad jie laikomi 
didžiausiomis pa
saulio katėmis, spar
čiai nyksta ir... kasdien nubėga kone 
po 20 km. Nykstančias rūšis globojan
ti įstaiga pasiūlė palenktyniauti su tig
rais  jei pralaimėsi, paaukosi atitin
kamą sumą.

Ką padarė?
Prieš tai jie prisegė amūriniam tig

rui siųstuvą, išmatavo jo greitį, nubė
gamus atstumus ir pan. Dabar kiekvie
nas prisijungęs prie svetainės gali su
sieti savo telefoninės bėgimo programė
lės duomenis ir tiesiog leistis į kelią. Jei 
dienos pabaigoje būsi lėtesnis, jau mi
nėjome, kas laukia.

Rezultatai?
Internetinis žinomumas ir po tru

putį byrantys pinigai į „WWF“ rėmimo 
sąskaitą.

http://run4tiger.com

El.reklama: išmaniosios reklamos
inteRnetas

išmanieji žaislai 

Kas?
„Gravity“.

Kokia situacija?
Aplinkiniams iš „Lego“ kubelių tavo 

sukonstruotas namas tėra grubus kampuo

tas modelis, tačiau savo fantazijoje žinai, 

kaip jis atrodytų, jei stovėtų realiai. Tech

nikų komanda „Gravity“ panoro sukurti 

įrankį, leidžiantį iš kubelių sudėliotus 

objektus padaryti dar realistiškesnius.

Ką padarė?
Į kiekvieną detalę įklijavo po mikro

schemą, sukūrė specialią mobiliąją aplika

ciją, kuri realiuoju laiku ekrane atvaizduo

tų kubelių pozicijas. Savo darbą gali išsau

goti arba vienu mygtuko paspaudimu kam

puotas linijas suapvalinti. Taip pat siūloma 

sukonstruotų objektų nuotraukomis dalytis 

socialiniuose tinkluose bei spausdinti jų 

3D maketus.

Rezultatai?
Toks projektas reklamuoja tiek „Lego“, 

3D spausdinimą, tiek techninį sprendimą 

pasiūliusią komandą. Pasitelkus interneti

nius dienoraščius vaizdo klipas pasiekė tiek 

vaikus, tiek suaugusius kūrėjus, pastarie

siems kubeliai gali tapti nauju darbo įrankiu.

https://goo.gl/aajJt2
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SveikaS mieStaS

„Sekmadieniai - sporto dienos“ 
dovanoja Vilniui netradicinių sporto pramogų

Startavęs naujasis „Sekmadienio - sporto dienos“ sezonas žada 
ir toliau stebinti vilniečius ir sostinės svečius įvairiausiomis stai-
gmenomis. Gedimino prospekte tradiciškai laukia įrengtos spe-
cialios interaktyvios sporto zonos, kuriose bus galima žaisti stalo 
tenisą, lauko tenisą, futbolą, badmintoną, krepšinį, šokinėti ant 
batuto.

Praeitą sekmadienį sostinės gyventojai ir svečiai galėjo išbandyti 
diskgolfą, mini futbolą, dalyvauti aikido mokyklos „Aidas“ aikido, karatė 
do klubo „Puma“, „Shaolin“, „Sparta Gym“, GET FIT, kapueiros treni-
ruotėse ir šiaurietiškojo ėjimo pamokoje. „Hockey Punks Academy“ 
garsūs Lietuvos ledo ritulininkai supažindino su ledo ritulio technikos 
ypatybėmis. „Brasa Crossfit“ klubas pristatė sparčiai populiarėjantį 
„CrossFit“ treniruočių judėjimą. Žmonės galėjo dalyvauti „Brasa Cros-
sFit“ pirmojo oficialaus „CrossFit“ klubo treniruotėse. Vilniečiai galėjo 
išbandyti akrojogą. „AcroYoga in a Tie“ - tai vienas gražiausių pasaulio 
sportų, skirtų visiems žmonėms, net ir tiems, kurie neturi jokio fizinio 
pasirengimo. Projekto metu šio sporto išskirtinumą galės pajusti visi. 
Pailsėti ir stebėti gatvės šokių studijos „Skillz“ kovas bei pasirodymus 
buvo galima specialiai įrengtoje „Laisvalaikio“ zonoje.

„Laisvalaikio“ inf.

Sparčiai populiarėjančios 
„CrossFit“ treniruotės
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 SveikaS mieStaS

Vytauto Dranginio ir Ingos Matkevičienės nuotr.

„Sekmadieniai - sporto dienos“ 
dovanoja Vilniui netradicinių sporto pramogų

Pasirodymus stebėti 
galima specialiai įrengtoje 
„Laisvalaikio“ zonoje 

Veiklos ras įvairaus amžiaus 
vilniečiai ir miesto svečiai
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Ką veikti savaitgalį?

KAS? „Shopping Night Out!“

Sostinės centras iš nakties sapno prabunda madai ir visus neabejingus stiliui bei 
miesto ritmui kviečia į naktinį apsipirkinėjimo šurmulį. Iki pat vidurnakčio sostinės 
stileivų lauks bruzdančios prospekto ir senamiesčio parduotuvės, profesionalių sti-
listų patarimai, staigmenos, šokiai, muzika ir nuolaidos. Daugiau informacijos ir 
detalų renginio metu veiksiančių parduotuvių žemėlapį rasite interneto svetainėje 
shoppinginvilnius.lt

KUR? Gedimino prospekte ir senamiestyje.
KADA? Gegužės 15 d. iki 24 val.
UŽ KIEK? Renginys nemokamas.

KAS? Gatvės muzikos diena.

Tai šventė, vienijanti visus kalbančius 
universaliausia kalba pasaulyje - muzikos 
kalba, tad trečiąjį gegužės šeštadienį Lie-
tuvoje į gatves muzikuoti išeina tūkstan-
čiai žmonių. Muzikanto ir aktoriaus 
A.Mamontovo kvietimu profesionalūs mu-
zikantai ir mėgėjai plūsteli į Vilniaus ga-
tves, kiemus, skverus ir aikštes. Apsigin-
klavę įvairiausiais muzikos instrumen-
tais jie groja roką, klasiką, džiazą, avan-
gardą, folklorą, muša Afrikos ritmus. 

KUR? Įvairiose sostinės 
senamiesčio vietose.
KADA? Gegužės 16 d. 
UŽ KIEK? Renginys nemokamas.

KAS? Muziejų naktis.

Nuo 2005 m. kasmet Europoje vyksta tarptau-
tinė muziejų bendruomenės akcija „Europos 
muziejų naktis“, į ją sėkmingai įsitraukė ir 
Lietuvos muziejai. Akcijos tikslas - parodyti 
muziejaus eksponatus naktį, kai paprastai mu-
ziejai nedirba, ir supažindinti su muziejais 
įvairių bendruomenių narius.
 
UŽ KIEK? Gegužės 16 dieną muziejų lanky-
mas - nemokamas.

SmalSiemS

melomanamS

Luko Griciaus nuotr.

STilinGiemS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ką veikti savaitgalį? KAS? „Kito kampo“ premjera 
„Durys“.

Iki šiol improvizacijos teatro „Kitas kam-
pas“ trupė meistriškai kurdavo spektak
lius, sudėliotus iš trumpų etiudų. Šiandien 
teatro aktoriai yra pasirengę žaisdami 
šturmuoti aukščiausią improvizacijos žan-
ro pakopą: per pusantros valandos sukur-
ti vientiso siužeto spektaklį. Be parašyto 
teksto, scenografijos ir, svarbiausia, be re-
žisieriaus. Pagrindinius tokio spektaklio 
veikėjus, veiksmo vietą ir stilistiką lems 
traukiami burtai, aktorių išradingumas 
ir publikos pasiūlymai. Tai yra unikali 
galimybė žiūrovams tapti ne tik teatrinio 
žaidimo stebėtojais, bet ir jo kūrėjais. 

KUR? Valstybinis Vilniaus mažasis 
teat ras (Gedimino pr.22, Vilnius).
KADA? Gegužės 16 d. 18 val.
Už kiek? 11 eur - 37,98 Lt.

KAS? Naktinis krepšinis.

Krepšinį galima žaisti ne tik dieną, bet ir naktį! Kaunie-
čiai bandys tai įrodyti dalyvaudami trys prieš tris (3x3) 
krepšinio turnyre. Tačiau įsivaizduokite dar ir šalia griau-
dinčią smarkią repo muziką, riedlentininkų, dviratinin-
kų ir gatvės šokėjų pasirodymus bei daugelį gatvės atmos-
ferą perteikiančių pramogų. Renginio metu vyks nemoka-
mas koncertas, kuriame pasirodys „Tie geresni“, „Tavo 
tėvas“, „Omerta“ ir kiti. Šiemet du vieni didžiausių šios 
kultūros renginių Lietuvoje  Naktinis krepšinis ir „Live 
from Kaunas streets“  susijungia į vieną, grandiozinį, 
jau 13us metus organizuojamą gatvės festivalį!

KUR? Prekybos miestelyje „Urmas“ (Pramonės pr. 16, 
Kaunas).
KADA? Gegužės 15 dieną 13-4 val. 
Už kiek? Dalyvavimas krepšinio turnyre 12 eur -  
41,43 Lt (su moksleivio pažymėjimu 8 eur - 27,62 Lt,  
su kTU studento pažymėjimu - 10 eur - 35,53 Lt). 

gEgUŽĖs 16 dieną
n Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4, 
Vilnius), 16-23 val.

n Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 
22, Vilnius), 11-23 val. 

n Radvilų rūmų muziejus (Vilniaus g. 24, 
Vilnius), 11-24 val.

n Vytauto Kasiulio dailės muziejus  
(A. Goštauto g. 1, Vilnius), 11-23 val.

n Taikomosios dailės muziejus  
(Arsenalo g. 3A, Vilnius), 11-24 val.

n Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4, 
Vilnius),  11-1 val. nakties

n Lietuvos aklųjų istorijos muziejus 
(Skroblų g. 10,Vilnius), 18-21val.

n Pinigų muziejus  (Totorių g. 2/8, Vilnius), 
19-24 val.

n Geležinkelių muziejus (Geležinkelio g. 16, 
Vilnius), 9-19 val.

n Genocido aukų muziejus  (Aukų g. 2A, 
Vilnius), 18-23 val.

n Tuskulėnų rimties parko memorialinis 
kompleksas (Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius), 
18-23 val.

n Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus  
(Vilniaus g. 41, Vilnius),  16-1val. nakties

n Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 
(Pamėnkalnio g. 12, Vilnius), 19-22 val.

kur ir kada? 

TeaTro gerbėjams

aKTYVIems

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Redakcijos archyvo nuotr.
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apie modelio pradžią

Modelio karjerą pradėjau savo gimtajame 
mieste Kanadoje. Būdama 16 metų pradėjau 
lankyti modelių kursus, juos apmokėjo mano 
mama. Tuomet viena japonų agentūra mane 
atsirinko ir pakvietė vasarai atvykti į Japoniją. 
Mano tėvai buvo labai griežti italai. Visada tu-
rėdavau grįžti namo iki 22 val. Be to, turėjau 
rinktis, kada galiu eiti su draugais, -  penkta-
dienio vakarą ar šeštadienio. Man buvo drau-
džiama turėti vaikiną. Bet tą kartą, kai man 
pasiūlė važiuoti į Japoniją, jie neprieštaravo. 

Nuvykau ir patyriau tikrą katastrofą. Per foto-
sesiją agentūros atstovai norėjo, kad fotogra-
fuočiausi nuoga. Tai buvo košmaras, mane ap-
ėmė panika. Galiausiai Kanados ambasada man 
padėjo iš ten ištrūkti. Japonijoje pasisvečiavau 
vos porą dienų ir grįžau namo. Pasakiau, kad 
daugiau niekada nieko panašaus nedarysiu. 
Bet praėjus kuriam laikui modelių agentūra 
pasiūlė dalyvauti gražiausios paauglės rinki-
muose „Mis Niagara“. Sutikau.

apie dizainerių drabužius

Turiu jų daug ir esu už tai dėkinga, bet 
žinau, kad kai kurie modeliai savo drabužiams 
turi atskirus kambarius. Ne visada gali pasi-
likti tuos drabužius, kuriuos demonstruoji. 
Kartais tai yra kaip atlygis. Visada palaikau 
jaunus dizainerius ir niekada iš jų neimu pi-
nigų. Todėl kai kurie jų atsidėkoja savo kūri-
niais. Tiesa, Karlas Lagerfeldas (Karl Lager-
feld), mano herojus, yra tas žmogus, kuris 
drabužius atiduoda. Be to, turiu labai gražią 
„Chanel“ suknelę.

apie bėgantį laiką

Žmonės dažnai manęs klausia, kaip jaučiuo-
si metams bėgant. Kai visai neseniai mirė ma-
no tėtis, radau atsakymą į šį klausimą. Aš noriu, 
kad metai bėgtų, ir noriu pasenti. Sustabdyti 
laiką gali tik mirtis. Šito aš nenoriu. Tikiu, kad 
moteris gali būti graži bet kokio amžiaus. Todėl 
norėdama pasenti noriu atrodyti gerai. Nenoriu 
atrodyti jaunai, tiesiog gerai.

apie plastines operacijas

Iki šiol nedariau jokios veido odos patem-
pimo operacijos, bet 
vos ją pasidarysiu, 
pasidalysiu šia žinia 
su visu pasauliu. Ne-
seniai spaudoje pa-
sirodė mano nuo-
trauka, kuri buvo 
padaryta ką tik atli-
kus man veido ma-
sažą. Buvau be ma-
kiažo. Buvo para-
šyta, kad dariau to-
kias ir tokias veido 
procedūras, bet tai 

nesąmonė. Tikiu, kad ateityje pasidarysiu 
plastinę operaciją, bet dar ne dabar.

apie santuoką

Esu romantiška asmenybė. Nesakau, kad 
daugiau niekada neištekėsiu. Esu atvira pa-
siūlymams. Tad galite siųsti man visus tuos, 
kurie manimi žavisi.

apie poilsį

Kad atsipalaiduočiau, man daug nereikia - 
išsitiesiu ant sofos, skaitau knygas arba žaidžiu 
su savo sūnumi. Be to, mėgstu gaminti. Dar 
vienas būdas pailsėti - užsiimti grožio ritualais, 
kai tik sūnus užmiega. Lepinuosi įvairiais seru-
mais, kaukėmis, guliu vonioje, mėgaujuosi dušo 
srovėmis.

apie patarimus

Vienintelis patarimas, kurį galiu duoti jau-
noms merginoms ir moterims, yra tas, kurį 
nuolat kartoju savo sūnui: prisimink, kad esi 
gražus ir tobulas.

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

L.Evandželistos 50 grožio metų
Legendinis modelis Linda EvandŽELista (Linda Evangelista) praėjusį sekmadienį paminėjo savo 
50-mečio jubiliejų. nepaisydama bėgančio laiko moteris ir šiandien atrodo žavingai bei vis dar  
puikuojasi ant žurnalų viršelių. Ji pyksta, kai kiti jos išvaizdą bando „nurašyti“ plastikos chirurgų  
nuopelnams. „Kai pasidarysiu veido odos patempimo operaciją, apie tai jūs būtinai sužinosite“, -  
sakė L.Evangelista. Pateikiame keletą žinomo modelio minčių apie įvairias gyvenimo sritis.

l Linda Evangelista gimė 1965 m. gegužės 10 d. 

Kanadoje.
l Savo modelio karjerą pradėjo 1984 m.

l 1987 m. ji ištekėjo už modelių agentūros „Elite“ 

atstovybės Paryžiuje vadovo Džeraldo Mari (Gerald 

Marie). Po šešerių metų jiedu išsiskyrė.

l 1998 m. ji nusprendė baigti modelio karjerą. 

2001 m. ją atnaujino.

l 2006 m. spalio 11 d. jai gimė sūnus. Tuo metu 

L.Evangelista atsisakė įvardyti jo biologinį tėvą. 

Vėliau paaiškėjo, kad tai prancūzų milijonierius 

Fransua Enri Pino (Francois-Henri Pinault), kuris tuo 

metu buvo vedęs aktorę Salmą Hajek (Salma Hayek).

`Dosjė

Linda Evandželista 
„Versace“ kolekcijos 
pristatyme 2003 m.

Džono Galijano (John Galliano) kolekcijos 
pristatyme 2007 m.

EPA-Eltos nuotr.

Interviu su dainininke Rūta Žibaityte - 39 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2015 m. gegužės 15-21 d.

Rūta Žibaitytė -
mažais žingsneliais į didžiąją sceną
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Nors šiandien populiaru sakyti, kad tele-
vizoriaus nežiūri, aktorė INga Norkutė-
ŽvINIeNė (43) nemano, kad televizoriaus 
žiūrėjimas bukina. anot jos, tereikia tin-
kamai mokėti atsirinkti, kam skirti savo 
laisvalaikį prie žydrojo ekrano.

Žinių kanalas 

Ryte pasižiūriu žinias per „Info TV“, nes 
vakare neturiu tam laiko, tad labai teigiamai 
vertinu žinių kanalo atsiradimą ir gyvavimą.

Televizoriaus Žiūrėjimas 

Nemanau, kad televizoriaus žiūrėjimas 
mus daro mažiau dvasingesnius. Nesąmonė. 
Jei nori - žiūri, nenori - nežiūri.

lieTuviškos humoro laidos 

Kad ir kokia būtų situacija su Rusija, man 
patinka rusų kuriama laida „Comedy Club“. O 
lietuvių humoras... Gerbiu aktorius, kurie vaidina 
humoro laidose, smagu, kai parodijos užkabina, 
bet apskritai mums labai trūksta humoro laidų.

Tos pačios Temos  
ir Tie paTys Žmonės 

Pastebiu, kad ilgainiui pokalbių laidose 
ima kartotis ne tik temos, bet ir pašnekovai. 
Amžinai tie patys veidai. Suprantu, kad tų 
žmonių surasti sunku, bet norisi daugiau pro-
fesionalumo.

akivaizdi konkurencija 

Linkiu, kad kiekviena televizija eitų savo 
keliu, kad nebūtų konkurencijos, kurią visi jau-
čiame, nes tai pradeda panašėti į kikbokso var-
žybas. Jei vienas kanalas rodo serialą, tai ir kitas 
pradės kurti tokį patį. Tas pats ir dėl laidų. Tai 
vargina žiūrovus. Man norėtųsi, kad viename 
kanale būtų vienaip, o kitame - visiškai kitaip.

skandalų ieškojimas 

Niekas nedaro laidų apie tai, kad vaidini 
teatre, kine, kad esi fainas. Būtinai reikia ieš-
koti kokio nors skandalo. Jei ir pasikviečia tave 
kalbėti apie darbą teatre, vis tiek suranda viso-
kių neva pikantiškų detalių. Sėdi paskui ir jau-
tiesi kaip kvailys. Pavyzdžiui, jei darytų laidą 
apie vaikus, nevaisingumą, jei ateitų profesio-
nalūs medikai, tos srities specialistai, būtų įdo-
mu. O dabar pakviečia ir parašo: Norkutė ne-
gali turėti vaikų. Tai kam man eiti į tokią laidą? 
Neprofesionalu. Todėl linkiu daugiau išminties.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Trumpai

Projektas „Lietuvos balsas“ jau nuo rudens ketvir-
tąkart drebins LNK eterį. Pirma didžioji „Lietuvos 
balso“ naujiena - šį sezoną į mokytojos kėdę sėdasi 
dainininkė Rūta Ščiogolevaitė. „Džiaugiuosi 
prisijungusi prie profesionaliausio televizinio muzi-
kinio projekto Lietuvoje ir nuoširdžiai kviečiu pildyti 
anketas, stoti į šį muzikos universitetą, parodyti savo 
balsą ir mokytis iš geriausiųjų“, - sakė „Lietuvos 
balso“ mokytoja.

Daugiau nei du mėnesius trukęs Lietuvos televizijos 
muzikinis projektas „Dainų daina“ praėjusį sekma-
dienį sulaukė kulminacijos. Po įtemptos kovos 
projekto komisijos nariai ir televizijos žiūrovai iš 
dvylikos pretendenčių išrinko geriausią lietuvišką 
dainą. Ja tapo StaniSlavo Stavickio-Stano 
parašytas kūrinys „Yra Lietuva“. Panašu, kad šiemet 
Stano sėkmė lydi ne viename TV šou. Visai neseniai 
jo vadovaujamas aklųjų choras projekte „Chorų 
karai“ laimėjo pirmąją vietą.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Ingą Norkutę-Žvinienę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

Lietuvos rytas tv 4,3 %
tv1 4,3 %
tv6 3,9 %
PBk 3,5 %
tv8 3 %

Info tv 2,6 %
reN Lietuva 1,6 %
Lrt kultūra 1,1 %
video ir DvD 0,7 %
Liuks! 0,3 %

Lietuvos rytas tv 4,3 %
tv6 4,1 %
PBk 3,8 %
tv1 3,4 %
Info tv 2,9 %

tv8 2,1 %
reN Lietuva 1,7 %
Lrt kultūra 1,2 %
video ir DvD 0,6 %
Liuks! 0,5 %

LNk 16,4 %

tv3 16,1 %

Lrt televizija 
9 %

Btv 7 %

LNk 19,2 %

tv3 17,3 %

Lrt televizija 
8,9 %

Btv 5,6 %

Nr. Laida            tv     reitingas

1 Nuo...IkI LNk 11,6

2 Pakartok tv3 9,5

3 vaLaNDa Su rŪta LNk 9,1

4 kk2 LNk 9,0

5 tv3 ŽINIoS tv3 8,0

6 tauPuS BŪStaS LNk 7,4

7 LNk ŽINIoS LNk 7,2

8 PagaLBoS SkaMButIS LNk 7,1

9 kk2 PeNktaDIeNIS LNk 6,7

10 takSI 4 tv3 6,6

Duomenys: TNS LT, 2015 m. gegužės 4-10 d.

reiTinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

kiti  
kanalai 18,2 %

kiti  
kanalai 22,3 % Ntv Mir Lietuva 5,6 %Ntv Mir Lietuva 4,7 %
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Netrukus tavęs laukia didelis iššūkis 
- dalyvavimas „Eurovizijoje“. Kokios emo-
cijos, mintys apima galvojant apie lipimą 
į šią sceną?

- Esu labai teigiamai nusiteikusi. Komanda, 
su kuria važiuojame, yra puikiai pasiruošusi opti-
mistiškai ir ryžtingai parodyti viską, ką repetavo-
me pastaruosius 2 mėnesius. Esu laiminga ne tik 
dėl galimybės pasirodyti vienoje didžiausių scenų, 
bet ir dėl to, kad visi esame labai geri draugai, 
todėl tai daryti yra daug maloniau ir tikriau.

- Papasakok apie save - iš kur kilusi, 
kokia buvo pirmoji pažintis su muzika?

- Dainuoju nuo mažens. Muzika sklido iš šei-
mos. Visi dainuojame, muzikuojame. Mano tėvelis 
yra tiesiog vaikščiojanti muzikos enciklopedija, 
todėl nuo mažų dienų pratino prie kokybiškos ir 

skoningos muzikos - džiazo. Dar iki šių dienų tėtis 
man didžiausias autoritetas. Nuo 8 metų dainavau 
vokalinėje džiazo grupėje „Kivi“. Ten išmokau 
improvizuoti, klausyti ir ansambliuoti. Tuomet bai-
giau Vilniaus kolegijoje muzikinio teatro specialy-
bę. Įgijau daug teatrinės patirties. Dabar vaidinu 
Jaunimo teatre Balio Latėno režisuotame spektak-
lyje „8 mylinčios moterys“, Vilniaus mažajame 
teatre rodome pirmąjį Lietuvoje garsų spektaklį 
„Kelionė be bagažo“, be to, prisidėjau prie „Kito 
kampo“ trupės ir improvizuoju drauge su profesio-
nalais. Tiek pat gyvenime užima ir muzika. Jaučiu, 
kad per metus įgijau žmonių pasitikėjimą ir gebu 
savo darbą atlikti profesionaliai, tiek pritariamųjų 
vokalų partijose, tiek kaip solistė.

- Ar patekus į profesionaliąją sceną 
pasiteisino viltys ir svajonės?

- Jei turite omeny šviesas, nepaliaujamą 
žmonių dėmesį ir fotoaparatų blykstes, tai tu-
riu pasakyti, kad tokie dalykai nėra mano gy-
venime svarbiausi. Niekada nebuvau ta, kuri 
norėdavo patekti ant viršelio. Manau, žmogus 
turi kalbėti darbais. Žinoma, kas yra geriausia 
sklaida, jei ne televizija, todėl ir dalyvavau LNK 
projekte „Lietuvos balsas“, tačiau ir ten norė-
josi eiti ne pataikaujant publikai, o tikint savo 
kūryba ir ją skleidžiant žmonėms. Juk klausy-
tojai greitai supranta, kas tikra, o kas ne.

- Apie kokią muzikinę karjerą svajoji?
- Noriu atrasti savo publiką, amžinai tobu-

lėti ir, žinoma, viliuosi kada nors stovėti „Sie-
mens“ arenoje.

- Kuo užsiimi, be muzikos?
- Vaidinu, labai daug juokiuosi, geriu sul-

čių kokteilius, skaitau knygas, stipriai myliu, 
ieškau įkvėpimų, važinėju dviračiu ir vis dar 
stebiuosi dideliu pasauliu.

- Jei tu būtum muzikos kūrinys, koks 
kūrinys būtum?

- Renė Olsted (Renee Olstead) - „I Wan-
na Love That Will Last“. Labai myliu žmones, 
ši daina - apie naivią meilę, romantiką, švel-
nų polėkį. Kažkokia tokia ir aš.

- Kokioms savo savybėms dėtum pliu-
sus, o kokioms - minusus?

- Pliusai - jei ką nors darau, tai viską iki 
galo, atsiduodu iki paskutinio lašo, be to, pa-
dedu kitiems, išklausau juos, esu rūpestinga. 
Minusai - kartais per didelis pedantiškumas, 
karštakošiškumas.

- Kokie yra didžiausi sunkumai šian-
dien pradedančiajam dainininkui?

- Didžiausia bėda - neturėti nuomonės ir 
vizijos, dėl ko ir kam tai darai. Kai daug dirbi 
ir žinai, vardan ko, - viskas pavyksta.

- Jei būtų tavo valia, ką pakeistum 
muzikos industrijos pasaulyje?

- Ar tai ne pats plačiausias ir opiausias klau-
simas?! Kiek dainininkų, netgi labai gerų, nesu-
pranta nei apie ką dainuoja, nei kam, nei dėl ko. 
Nesuprantu paviršutiniško siekio tapti žinomam. 
Ar tikrai jautiesi laimingesnis, jei esi žinomesnis? 
Mano galva - ne, tačiau kiekvienam savo. Manau, 
kad žmonės priprato prie brukamo pigaus „pop-
siuko“. Kuo daugiau kokybiškos muzikos mes 
duosime žmonėms, tuo daugiau ir greičiau jie 
lavės. Netingėkime, ieškokime to, kas geriausia, 
kurkime, kad pačiam nuo to stotųsi plaukai. Ne-
sakau, kad pati esu geriausios muzikos atlikėja, 
tačiau dainų kūrimas man nėra konvejeris, prie 
kūrinio reikia pasėdėti, išbrandinti.

- Kokie tavo artimiausi ateities planai?
- Kurti muziką, tobulėti, stebinti, mokytis, 

koncertuoti vis platesnei auditorijai, vaidinti 
ir daug daug juoktis!
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R.Žibaitytė: nenoriu 
pataikauti publikai

Nors daug kur jaunoji atlikėja Rūta Žibaitytė (22) vis dar pristatoma kaip dainininko 
Donato baumilos žmonos Dainės baumilės sesuo, po truputį mergina skinasi savarankišką 
muzikos kelią. Kitą savaitę kaip pritariamoji vokalistė ji pasirodys ir didžiojoje „Eurovizijos“ 
scenoje. O toliau - kaip Dievas duos. Kaip sako pati Rūta, jos svajonė - kurti kokybišką ir pro-
fesionalią muziką, o kada nors sutraukti būrį gerbėjų į savo koncertą „Siemens“ arenoje.
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 8.50  „Albanas“  21.30  „Niekas nenorėjo 
 mirti“ 

 21.00  Duokim garo! 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

 14.30  „Simpsonai“ 

 TV8
10.20 Senoji animacija. 10.55 „Vasaros saulėgrįža. 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis ange-
las“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 Komedija „Nemato-
mas mylimasis“. 22.55 „Medikai“. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 11.30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 11.55, 14.10 24 va-
landos. 13.05 Nuo... Iki. 13.40 Dviračio šou. 15.50 
Arčiau mūsų. 16.25 Pagalbos skambutis. 21.00 Al-
chemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 15.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 10.05 Gy-
venk sveikai! 11.15 „Jaunoji gvardija“. 12.00, 17.00 
Naujienos. 12.20 „Jaunoji gvardija“. Tęsinys. 13.35 
Kartu su visais. 14.35, 15.20 „Vyriška/Moteriška“. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.45 Lauk manęs. 
18.40 Jūrmala. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 Stebuklų laukas. 22.05 „Linksmųjų ir išra-
dingųjų klubas. Aukščiausioji lyga“. 

 REn
7.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.20 Kviestinė vakarienė. 8.10 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 9.15 Nemeluok man! 10.15 
Reporterių istorijos. 10.40 „Pėdsekiai“. 11.10 
„Mokslo apgauti“. 12.05 „Kariai“. 13.05 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti vi-
siems! 14.20 Kviestinė vakarienė. 15.25 „Dievų 
sąmokslas“. 16.25 „Tamsos valdovės“. 19.25 
„Apokalipsės šešėlis“. 21.25 Kviestinė vakarie-
nė. 22.25 Mums net ir nesisapnavo. 1.05 „Kariai 
2“. 1.55 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
„Žvalgybos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 16.25 Pirmoji 
pavara. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Sprogimas iš pra-
eities“. 23.30 Premjera „Skrydis. Trys dienos 
po katastrofos“. 0.55 „612 reisas. Katastrofos 
kronika“. 1.50 „Tu - superžvaigždė Benefisas: 
Sergėjaus Penkino stebuklingas pokylis. Jo 
didenybė meilė“. 3.40 „Afganų vaiduoklis“. 

 TV PolonIa
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.35 „Sugrįžimas 
į Žilvičių įlanką“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip 
meilė“. 14.50 „Defektas“. 15.50 Nenugalėti. 
Nepaprastos istorijos: Robertas Skolimovskis. 
16.20 Klajūno užrašai. 16.35 Gražesnė Lenkija 
Europos Sąjungoje. 17.00 „Ex Libris“. 18.20, 
22.45, 5.10 Polonija užsienyje. 18.30 TV eks-
presas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Kultūros laida. 20.25 „Cafe historia“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
23.00, 5.20 „Kelias“. 0.35, 6.40 Soykos kolekty-
vas. Koncertas. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
7.40 „Kada atvyksime?“ 9.20 „Kur nuneša sapnai“. 
11.15 „Pažinti Foresterį“. 13.35 „Bado žaidynės“ 
(N-7). 16.00 „Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs 
sutvėrimai“. 18.05 „Panikos kambarys“ (N-14). 
20.00 „Moteris juodais drabužiais“. 21.40 „To-
bulas jausmas“. 23.30 „Į stebuklą“. 1.30 „Maži 
paukščiai“. 3.05 „Žmogus be šešėlio“ (N-14). 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl ba-
gažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 9.10 
Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakarto-
ti. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 
12.40 Aukso karštligė. 13.35 Žaidimas iš gyvy-
bės. 14.30 Išgyvenimo menas. 15.25 Išgyventi. 
19.05 Penktoji pavara. 21.00, 2.50 Karbonaro 
efektas. 22.00, 3.40 Ar išgyventum? 23.00, 4.30 
Antžmogiškas mokslas. 23.30, 4.55 Išgelbėjimo 
kadrai. 24.00, 5.20 Chaosas: liudininkų akimis. 
1.00 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Kodėl? 

 TRaVEl
8.30, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 
Gelbėtojai. 10.00 Išgelbėkite mano verslą! „Hotel 
Bayfront“. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios 
paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. Dominikos 
saulė; Talino paslaptys. 14.30 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Naujoji Zelandija. 17.00 Pamesto bagažo aukci-
onai. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. Bliuzo 
maršrutas. 19.00 Naujo būsto paieška. Korėja; 
Anglija. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Hotel 
Bayfront“. 21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 Turto gel-
bėtojai. Eifelio bokšto kopija. 23.00 Brangenybių 
paieškos: Tanzanija; tanzanitas.  

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Animacinis f. 

„Mažieji išdykėliai“.
6.55 Animacinis f. 

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

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (1) (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

14.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Madagaskaras“.
21.10 Trileris „Eilinis Džo. 

Kobros prisikėlimas“ 
(N-7).

23.30 Drama „Užburtas 
ratas“ (N-14).

1.20 Komiška drama 
„Paveldėtojai“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kas 

naujo, Skūbi-Dū?“
6.55 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
7.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.55 Yra kaip yra (N-7).
11.45 Paskutinis šansas.
12.25 KK2 (N-7).
13.15 Animacinis f. 

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

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.40 Veiksmo trileris 

„Tamsos riteris“ 
(N-7).

0.40 Siaubo trileris 
„Celė 2“ (N-14).

2.15 Veiksmo f. „Juodoji 
aušra“ (N-14).

4.00 Programos pabaiga.
4.05 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 TV serialas „Giminės 

po 20 metų“.
11.55 Auksinis protas.
13.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“.
17.20 „Didysis Gregas 3“.
18.15 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

18.30 TV serialas „Forsaitų 
saga“ (N-7).

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

„Elitinis būrys“.
0.35 TV serialas „Didysis 

Gregas 3“ (N-7).
1.25 Koncertas „Myliu“. 

Birutė Dambrauskaitė 
ir šokių teatras 
„AndreDance“.

3.05 Tautos balsas.
3.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
4.25 Duokim garo!

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

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

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

9.00 Filmas šeimai 
„Meistrų knyga“.

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

13.00 TV serialas 
„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Vykdytojas“ (N-14).
23.30 TV serialas „Gyvi 

numirėliai“ (1) 
(N-14).

1.20 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Čiapajevas. Aistra 

gyventi“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Kobra 12“ (1) 

(N-7).
19.50 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
E.Mildažytė (N-7).

20.50 Pasaulis X. „Žinomų 
žmonių asmenybės 
susidvejinimai“ 
(N-7).

21.50, 3.20 Veiksmo f. „Iš 
Meksikos su meile“ 
(N-14).

0.10, 5.00 Drama 
„Legenda“ (N-14).

2.20 Gamtos pasaulis.
2.30, 6.45 „Kobra 12“ 

(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 Kazimieras Musnic-

kas. „Mūsų Kipras“. 
1985 m. „Susitikimų 
muzika“. 1970 m.

14.25 Literatūros tyrinėto-
jo, semiotiko prof. 
Kęstučio Nastopkos 
kūrybos vakaras. 

15.35 Vytauto Kernagio 
dainas atlieka 
„Avenue Acuostic“. 

17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Į gamtą“. 3, 4 d.
19.00 Labanaktukas. 
19.25 Futbolas. 

SMScredit.lt A lyga. 
Vilniaus „Žalgiris“ - 
Kauno „Spyris“. 

21.30 Vytautas Žalakevičius. 
Drama „Niekas neno-
rėjo mirti“ (N-7).

23.15 Drama „Laisvas kriti-
mas“ (N-14).

23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 Panorama. 
0.40 Legendos.
1.25 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

 11.00  Kalbame ir 
 rodome

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas 

Tenas prieš  
ateivius.  
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00, 20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Būrėja“.
14.35 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
21.00 „Vyriausiasis 

inspektorius 
Benksas.  
Gabalėlis širdies“ 
(N-14).

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

1.15 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

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

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

(N-7).
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 Krovinių karai 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Be stabdžių 

(N-7).
22.00 Rizikingiausi 

policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

23.00 Trileris „Rekrutas“ 
(N-14).

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

10.00 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

11.00 „Moteris, 
kuri sugrįžta“  
(N-7).

12.55 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.55 „Departamentas“ 
(N-7).

14.55 Miestų skoniai.
15.25 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

16.25 „Anglų kalbos 
mokytoja“  
(N-7).

18.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

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

19.00 „Trauma“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Pašokime!“

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Ruandos 
viešbutis“  
(N-14).

„TAMSOS RITERIS“
Veiksmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 2008.
Režisierius K.Nolanas.
Vaidina K.Beilas, H.Ledžeris, 
M.Keinas.

Padedamas leitenanto Gordono ir 
advokato Dento, Betmenas ruošiasi 
sunaikinti kriminalines organizacijas, 
kurios savo nusikaltimais ir išsišoki-
mais vargina miesto gyventojus. 

„CELĖ 2“
siaubo trileris. JAV. 2009.
Režisierius T.Jakofanas.
Vaidina T.Santjago, K.Brunas, 
F.Veilis.

Žudikas maniakas pasirinktas aukas 
žudo baisiai kankindamas. Maja - 
pirmoji žudiko auka, kuriai pavyko 
išgyventi. Ji iš komos pabunda po 
metų, įgijusi galių. Kai žudikas vėl 
pradeda žudyti, Maja pasiryžta pa-
dėti teisėsaugai jį sumedžioti. 

gegužės 15 d. 

 16.25  „Anglų kalbos 
 mokytoja“

 22.00  Rizikingiausi 
policijos darbo epizodai

 22.55  „Nerimo dienos“

 AnIMAL PLAnET
7.00 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 
11.55, 15.35 Gyvenimas laisvėje. 9.10, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 
Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Dideli ir baisūs. 
13.45 Pavojingiausios gyvatės. 17.25, 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 
Upių pabaisos. 21.05, 2.35 Afrikoje. Etiopija. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos 32 turo apžvalga. Premjera. 8.00 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 10.30 Motos-
portas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenktinių apžvalga. 
1 etapas. 11.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepši-
nio laida. 12.15 Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo 
ateitis auga čia. 5 laida. 13.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. „Feyenoord“ - „Vitesse“. 15.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Mo-
rabanc“. 16.50 KOK World series. Bušido kovos. 
19.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 32 
turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 22.30, 23.10 
KOK World series. Bušido kovos. 0.45 Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Vokietija. 2 etapas. 2.45 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Klievlando 
„Cavaliers“. Pusfinalis.  

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfi-
nalis. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
CSKA. 10.50 Krepšinis. Eurolyga. „Olympia-
cos“ - „Barcelona“. 12.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Anadolu Efes“ - „Real“. 14.20 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Dnipro“ - „Napoli“. 16.20 Krep-
šinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 
18.50 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto 
varžybos. CSKA - „Olympiacos“. Tiesioginė 
transliacija. 21.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 21.50 Krepšinis. Eurolygos 
finalinio ketverto varžybos. „Real“ - „Fener-
bahce Ulker“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 
2.00 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 2.30 
Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžy-
bos. CSKA - „Olympiacos“. 5.10 Krepšinis. 
Eurolygos finalinio ketverto varžybos. „Real“ 
-„Fenerbahce Ulker“. 

 EuROSPORT
9.35 Sporto linksmybės. 10.00 Motosportas. 
17.00, 22.45, 2.00 Dviračių sportas. „Giro 
d’Italia“. 18.45 Futbolas. Europos U17 čempi-
onatas. 20.45 Medkirčių pasaulio čempionatas. 
21.45 Jojimas su kliūtimis. 24.00 Dviračių 
sportas. Kalfirnijos turas. 

„uŽBuRTAS RATAS“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius A.Harvis.
Vaidina M.Akerman, N.Rid, D.A.Vol.

Tesai ir jos dviem bendrininkėms Karai ir Tarai darbas pasirodė gana 
lengvas - nuošalioje užkandinėje perimti narkotikų krovinį savo nusi-
kaltėlių bosui Melui. Bet kai prasideda nesustabdoma įvykių grandinė, 
visi greitai supranta, kad nė vienas nėra tas, kuo apsimeta esąs, o dar-
bas susijęs ne vien su konkurentų pašalinimu. Tai virsta mirtinu katės 
ir pelės žaidimu.

„REKRuTAS“
trileris. JAV. 2003.
Režisierius R.Donaldsonas.
Vaidina A.Painas, K.Farelas, 
B.Moinahan.

Džeimsas Kleitonas ne toks kaip visi 
CŽV naujokai, tačiau jis vienas pro-
tingiausių absolventų šalyje. Būtent 
tokio darbuotojo Volteris Berkas ir 
ieško. Džeimsas darbą CŽV laiko 
įdomia galimybe gyventi neįprastai. 

LnK
21.40

TV6
23.00

LnK
0.40

TV3
23.30

rekomenduoja
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažieji išdykėliai“.
7.50 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Laikas keistis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Diagnozė. Viltis 

(N-7).
11.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

12.00 „Ilja Muromietis 
ir Lakštingala 
Galvažudys“.

13.35 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.20 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Fantastinis veiksmo 
f. „Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

22.05 Trileris „Adrenalinas 
2. Aukšta įtampa“ 
(N-14).

23.55 Trileris „Traukinio 
užgrobimas“ (N-14).

1.40 Drama „Žmonės kaip 
žmonės“ (N-7).

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“.

6.55 „Mano draugė bež-
džionėlė“.

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

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Startas.
9.35 „Paskutinė slibino 

Goriničiaus nuotaka“.
10.00 „Tomas ir Džeris. 

Greiti ir plaukuoti“.
11.35 Nuotykių f. „Žiedų 

valdovas. Žiedo bro-
lija“ (N-7).

15.05 „Čiauškutė“ (N-7).
17.10  „Moterys, pakeitusios 

pasaulį. Jekaterina 
Didžioji“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Romantinė komedija 

„Kitokia Pelenės 
istorija“ (N-7).

20.55 Veiksmo komedija 
„Piko valanda“ (N-7).

23.00 Kriminalinis trileris 
„Oušeno vienuoliktu-
kas“ (N-7).

1.15 Veiksmo trileris 
„Invazija“ (N-7).

3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

6.50 Emigrantai.
7.45 Specialus tyrimas.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Didieji pasaulio 

išradimai“. 
12.45 „Šerloko Holmso nuo-

tykiai. Baskervilių šuo“.
14.30 Popietė su Algimantu 

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

gyvybes keliuose. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.25 LKL čempionatas. 

Pusfinalio rungtynės. 
Utenos „Juventus“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Pertraukoje - Kam 
reikia?

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“. 
23.15 „Pašėlę pirmieji metai“.
0.50 Sasha Song ir 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 

 16.15  Sveikinimų 
 koncertas

 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„OUŠENO VIENUOLIKTUKAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2001.
Režisierius S.Soderbergas.
Vaidina Dž.Klunis, B.Pitas, M.Deimonas.

Denis Oušenas planuoja didžiausią apiplėšimą istorijoje. Jis surenka 11 
ekspertų komandą ir nusitaiko į tris kazino Las Vegase. Visi jie priklauso 
Teriui Benediktui, kuris lyg tyčia susitikinėja su buvusia Oušeno žmona. 
Lengva nebus, nes Oušeno vienuoliktukas planuoja iš Benedikto seifų 
išnešti 150 milijonų dolerių.

rekomenduoja

„LEONAS“
trileris. Prancūzija, JAV. 1994.
Režisierius L.Besonas.
Vaidina Ž.Reno, G.Oldmanas, 
N.Portman.

Dvylikos metų mergaitė Matilda, 
grįžusi iš parduotuvės, savo bute 
randa iššaudytą šeimą ir jame dar 
siautėjančius gangsterius. Mer-
gaitę išgelbėja kaimynas Leonas, 
kuris yra samdomas žudikas. Ma-
tilda paprašo, kad vyras išmokytų 
ją šios profesijos subtilybių. Kaip 
seksis Matildai įvykdyti savo su-
manymus?

„NEMATOMAS MYLIMASIS“
Komedija. Vokietija. 2010.
Režisierius U.Baumanas.
Vaidina D.Amft, S.Luka, 
L.Gregorovičius.

Jana turi viską, apie ką gali svajoti 
moteris: sėkmingą karjerą ir lai-
mingus santykius su idealiu vai-
kinu Maksu. Vieną dieną jos idilę 
sudrumsčia avarija. Jai po ratais 
papuola Tomas. Nors Jana ir ne-
kalta, ją kamuoja siaubinga kaltė, 
nes Tomas ištiktas komos. Iškart 
po avarijos merginai pasiperša 
Maksas. 

„TRAUKINIO UŽGROBIMAS“
trileris. JAV. 2002.
Režisierius B.Misiorovskis.
Vaidina Ž.K.Van Damas, T.Arana, 
L.Haring.

Vyriausybės agentas Žakas Kristofas 
gavo užduotį saugoti mokslininkę 
Galiną. Grupė teroristų užgrobia trau-
kinį, kuriuo keliauja Žakas ir Galina, ir 
dabar tik Žakas gali apsaugoti visus 
keleivius ir sumušti blogiukus anks-
čiau, nei jiems į rankas pateks biologi-
nis ginklas, kurį gabena mokslininkė. 

TV1
21.00

 TV8
9.00 Virtuvės istorijos. 9.30 Kultūra +. 10.00 
Menų sala. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 Drama „Aga-
tos teisė“ (N-7). 16.00 Agata Kristi. Detektyvas 
„Slaptas priešininkas“ (N-7). 18.00 „Rutos Ren-
del detektyvai“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Drama „Ponios Stoun pavasaris 
Romoje“ (N-7). 23.15 Komedija „Nematomas 
mylimasis“ (N-7). 1.10 Agata Kristi. „Slaptas 
priešininkas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 
Padėkime augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 
17.00 Mes pačios. 17.25 KK2 (N-7). 19.10 
Dviračio šou. 21.00 „Svajonių kruizai“. 22.00 
„Žemynų kelionė“. 23.00 Yra kaip yra (N-7). 
2.30 24 valandos (N-7). 4.50 Pagalbos skam-
butis (N-7). 5.25 Nuo... Iki. 

 PBK
8.05 Stebuklų laukas. 9.00 Gudrutės ir gudru-
čiai. 9.45 Ganytojo žodis. 10.00, 12.00 Naujie-
nos. 10.20 „Gazoon“. 10.50 „Padriki užrašai“ su 
D.Krylovu. 11.10 Skanėstas. 11.45 „Fiksikai“. 
12.25 Idealus remontas. 13.15 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 13.55 „Šalis 03“. 16.05 „Sendaikčių 
turgus“. 17.00 Naujienos. 17.15 Kas nori tapti mi-
lijonieriumi? 18.20 „Šamanė“. 20.00 Laikas. 20.30 
Pasverti ir laimingi 3. 23.25 Šiandien vakare. 

 REN
7.10-10.10 Kviestinė vakarienė. 11.10 Kviestinė 
vakarienė. 12.15 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
13.15 A.Čapman ir jos vyrai. 14.20 Slaptosios 
teritorijos. 16.25 „Galaktikos žvalgytojai“. 17.25 
„Dievų sąmokslas“. 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 
Jūrmala. 21.20 „Keleivis be bagažo“.

 NTV MIR
10.00, 13.00 Šiandien.  10.25 Pagrindinis kelias. 
11.05 Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klau-
simas. 13.25 Medicinos paslaptys. 14.00 „Skalikai 
5“. 18.00 „Tyrimą atliko“. 19.00 „Centrinė televizi-
ja“ su V.Takmenevu. 20.00 „Naujos rusiškos sen-
sacijos“. 21.55 Tu nepatikėsi! 22.55 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 

TV8
23.15

 15.05  „Čiauškutė“

LNK
23.00

TV3
23.55
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7.00 Amerikos 
talentai.

9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Savaitės 

kriminalai  
(N-7).

11.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių 

princesė Šina“  
(N-7).

14.00 „Jaunavedžiai“ 
(N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Muzikinė 

kaukė.  
Geriausieji.

21.45 Veiksmo trileris 
„Kietasis būrys“ 
(N-14).

23.55 Siaubo trileris 
„Apleistas namas“ 
(S).

1.50 „Didžiojo 
sprogimo teorija“ 
(N-7).

2.40 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Dokumentinis f. 
„Laukinių kačių  
nuotykiai“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 „Dėmesio - 

maistas!“
12.00 Vestuvių kovos 

(N-7).
13.50 Melodrama „Kai jos 

nelauki“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Nuoga tiesa 

(N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 „Kruvina žinutė“ 

(N-14).
23.30, 3.45 Veiksmo f. 

„Pranašas“ (N-14).
1.35, 5.15 Dokumentinis 

f. „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.20 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

6.00 Šeima - jėga!

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Keliaukim!
11.00 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 
13.30 Būtovės slėpiniai. 
14.25 F.Dostojevskio 

„Stepančikovo dva-
ras ir jo gyventojai“. 

16.50 Kazimieras 
Musnickas. „Alum 
lijo“. 1969 m. 
„Gegužinė - 1 km.“ 
1973 m. „Bernužėli, 
nesvoliok!“ 1976 m.

18.00 Žinios. Orai.
18.15 Legendos.
19.00 Muzika gyvai. 

J.S.Bacho muzikos 
festivalis. 

20.20 Kieno mūsų žemė? 
21.00 Veiksmo trileris 

„Elitinis būrys“.
22.50 Panorama. 
23.20 Roko ir operos sintezė 

VCO ROCK. 2013 m.
0.55 Vytautas 

Žalakevičius. Drama 
„Niekas nenorėjo 
mirti“ (N-7).

6.40 Dienos programa.
6.45 „Sodininkų 

pasaulis“.
7.15 „Mylėk savo 

sodą“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras 

Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji 
keturkojai“.

12.00 Naidželo Sleiterio 
patiekalai.

12.30 Penki 
ingredientai.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 Goko stiliaus 

paslaptys.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 Trileris „Leonas“ 

(N-14).
23.10 Veiksmo f. „Trys 

karaliai“ (N-14).
1.20 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų 

gaudytojo dienoraš-
tis“ (N-7).

12.00 „Su Anthony 
Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

13.00 Taupome su 
Džeimiu.

14.00 Jokių kliūčių! (N-7).
15.00 Richardo 

Hammondo greitieji 
apmokymai (N-7).

16.00 „6 kadrai“ (N-7).
16.15 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

18.40 Gražiausi žemės 
kampeliai.

19.45 „6 kadrai“ (N-7).
20.15 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.35 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

23.35 Komedija „Bio kupo-
las“ (N-7).

1.20 Trileris „Rekrutas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

11.30 „Piktoji 
planeta“.

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Tai bent mamytė!“ 

(N-7).
17.10 „Princesė ir 

vargšas“.
19.00 „Departamentas“ 

(N-7).
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

20.30 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

21.30 The Eagles 
koncertas  
„Farewell Tour 1“ 
(2). 2005 m.

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

23.35 „Įvarytas į kampą“ 
(N-14).

 21.00  „Elitinis būrys“ 21.30  „Kruvina žinutė“ 9.00  Laba diena  21.30  The Eagles 
 koncertas 

 14.00  Jokių kliūčių! 11.00  „Mūsų mažieji 
 draugai“

TV PROGRAMAgegužės 16 d. 

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signa-
las“. 9.50 Ežerų gyvenimas. 10.05 Kultūros 
laida. 10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruo-
ti, ir margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.30 
Gražesnė Lenkija Europos Sąjungoje. 12.00 
„Janosikas“. 13.00 Regionų legendos. 13.10, 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 22.35, 4.30 Svei-
kinimų koncertas. 13.40 „Tėvas Mateušas“. 
14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
15.55 „Lenkų vilčių generolas - Vladyslavas 
Andersas“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Pramoginė 
laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „1920. Karas ir 
meilė“. 23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 
„Temidė“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.10 „Pažinti Foresterį“. 7.40 „Naktinis trau-
kinys į Lisaboną“. 9.40 „Žmogus be šešėlio“ 
(N-14). 11.40 „Riterio žvaigždė“ (N-7). 14.00 
„Slėptuvė“. 16.10 „Žmogus be šešėlio“ (N-14). 
18.10 „Dabar gerai“. 20.00 „Velnio smuikinin-
kas“. 22.05 „Zulu“. 24.00 „7 Dienos ir naktys su 
Marilyn Monroe“. 1.45 „8 mylia“ (N-14). 3.40 
„Naktinis traukinys į Lisaboną“. 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25, 22.00 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 Automo-
bilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Išbandymas baime. 
15.25 Kaip tai pagaminta? 16.20 Sunkiosios 
mašinos. 17.15 Proto valdovai. 18.10 Diletantas 
prieš ekspertą. 19.05 Kaip tai padaryta: svajonių 
automobilis. 20.00 Forsažas. 21.00, 2.50 Apga-
vikai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 
Mirtininko kelias. 1.55 Baisiausios akimirkos. 
3.40 Greiti ir triukšmingi. 6.10 Išgyventi. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Japonija. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Italija; viskas dėl Londono. 
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 11.00 Gelbėtojai. 12.00, 23.00 Lėk-
tuvų paroda. 13.00, 21.00 Nepaprasti namai 
ant vandens. 14.00 Naujo būsto paieška. Tai-
landas; šeimos susijungimas; Ruanda. 15.30 
Nepaprasti užmiesčio namai. 16.00 Statyba 
Aliaskoje. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. Ostinas. 
19.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 20.00 
Gurmano ekspresas. 22.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Rusija (1). 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00 Liūno broliai. 7.25, 21.05, 3.25 Akvariu-
mų verslas. 11.00, 22.00 Žydrosios Bahamos. 
11.55, 22.55 Dinozaurų kautynės. 12.50, 17.25 
Afrikoje. Etiopija. 13.45, 18.20, 1.40, 5.02 Lau-
kinės gamtos gangsteriai. 14.40, 16.30 Gyve-
nimas laisvėje. 15.35, 19.15 Išgelbėti dramblį. 
20.10 Ryklys iš tamsos. 23.50 Pražūtingos 
salos. 0.45, 4.15 Laimikis - žmogus. 2.35, 5.49 
Upių pabaisos. 

 sPorT1
7.30 Čempionai LT. Europos grapplingo im-
tynių taurės turnyras. 9.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 9.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
33 turo apžvalga. 10.15 NBA krepšinio lyga. 
Konferencijų pusfinaliai. 12.30 Čempionai LT. 
„Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 5 laida. 13.00 
Pirmyn į praeitį. Regbis. „Šešių nacijų“ taurės 
turnyras. Airija - Prancūzija. 2011m. 15.00 KOK 
World series. Bušido kovos. Premjera. 18.00 
Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP lenktinių 
apžvalga. 1 etapas. 19.00 Motosportas. Spi-
dvėjus. Suomijos GP lenktinės. 2 etapas. 23.00 
NBA „Visų žvaigždžių“ kylančių žvaigždžių 
rungtynės. 0.45 NBA „Visų žvaigždžių“ sa-
vaitgalio varžybos. 3.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Feyenoord“ - „Vitesse“. 2015-05-10. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.10 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 
9.10 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto var-
žybos. CSKA - „Olympiacos“. 11.10 Krepšinis. 
Eurolygos finalinio ketverto varžybos. „Real“ -  
„Fenerbahce Ulker“. 13.10 „Formulė-1“. Ispa-
nijos GP lenktynių apžvalga. 14.10 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 16.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. Tiesio-
ginė transliacija. 18.45 Boksas. Floydas May-
weatheris - Manny Pacquiao. 20.10 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionato pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 22.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Crystal Palace“. 0.35 Mo-
tosportas. Spidvėjaus GP lenktynės. Suomija. 
3.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 4.00 Boksas. Gennadijus Golovkinas - 
Willie Monroe Jr. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
9.00, 11.45 Automobilių sportas. FIA pasaulio 
čempionatas. 9.45, 14.30 Motosportas. 17.00, 
22.15, 2.00 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 
18.45 Futbolas. Europos U17 čempionatas. 
20.45, 22.10 Jojimo apžvalga. 20.50 Jojimas 
su kliūtimis. 22.00 Jojimo žurnalas. 24.00 
Dviračių sportas. Kalifornijos turas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 9.30  Krepšinio pasaulyje  9.30  „Šilko kelias“ 10.25  Gustavo 
  enciklopedija

 10.00  „Nensė Driu“ 10.00  Virtuvės istorijos

 TV8
8.30 Svajonių nuotaka (N-7). 10.30 „Tobula 
kopija“ (N-7). 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 
„Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 15.00 „Agatos teisė“ (N-7). 16.00 Agata 
Kristi. „Kodėl jie nepaprašė Evans?“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Laiškas angelui“ (N-7). 22.55 
Menų sala. 23.30 Drama „Ponios Stoun pava-
saris Romoje“ (N-7). 1.30 Agata Kristi. „Kodėl 
jie nepaprašė Evans?“ (N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC 
televitrina. 6.50 Valanda su Rūta. 7.55 Mes 
pačios. 8.20 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 
11.55 Statyk! 12.25 Ne vienas kelyje. 12.55 
Tauro ragas (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Yra kaip yra (N-7). 18.00 24 valandos (N-7). 
20.20 Pagalbos skambutis (N-7). 20.55 Žodis 
- ne žvirblis. 21.00 „Pasaulio vulkanai“. 22.00 
„Žemynų kelionė“. 23.00 Valanda su Rūta. 
0.15 Nuo... Iki. 0.55 Šefas rekomenduoja. 1.25 
Arčiau mūsų. 1.55 Padėkime augti. 2.25 KK2 
(N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.10, 23.55 „EURONEWS“. 6.40, 10.00, 12.00, 
17.00 Naujienos. 7.05 Armijos parduotuvė. 7.35 
„Fiksikai“. 7.55 „Natalija Bogunova. Suskaldyta 
siela“. 9.00 Sveikata. 10.15 „Gazoon“. 10.35 Kol 
visi namie. 11.25 Fazenda. 12.10 Atspėk melodiją. 
15.05 Karti! 16.00, 17.20 „Asmeninės aplinky-
bės“. 20.00 Laikas. 20.55 „Parishiltonprožekto-
rius“. 21.55 „Apgaulė“. Geriausi. 0.30 „Laimingos 
lydekos vadas“. 2.05 Pasverti ir laimingi 3.

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.30 
Švarus darbas. 8.15 Žiūrėti visiems! 9.15 Jūr-
mala. Juoko festivalis. 11.00-18.20 „Pantera“. 
22.00 „Gauja“. 24.00 „Didžiosios paslaptys“. 

 nTV MIR
7.30 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 8.55 
Būna gi taip! 9.30 „Ekskliuzyvas“. 10.25 Pirmoji pa-
vara. 11.05 „Technikos stebuklas“. 11.55 „Sodininkų 
atsakas“. 13.20 Valgome namie! 13.55 Aš lieknėju. 
14.50 „Užmigę gyvi“. 15.35, 16.25 „Šoko terapija“. 
17.55 „Ypatingas įvykis“. 20.00 „Norkino sąrašas“. 
21.15 „Inspektorius Kuperis“. 1.00 Muzikinis ringas. 
„Miražas“ - „Na-Na“. 2.25 „Likimo skambutis“.

 TV PolonIa
7.00 Pramoginė laida. 7.45 Kas skamba mūsų 
sieloje - visas tas filmas... 8.50 Gyvenimo menas. 
9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 Klajūno užrašai. 
10.00, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 10.05 „Petersburs-
ki Music Show“. 10.40 Grūdas. 11.10 „Širdis“. 
12.15, 22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 12.35, 
13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Regina Coeli. 
13.45, 1.35 Prie Tatrų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 
15.30 Sopotas 2003 bisui. 16.30 Okrasa laužo 
taisykles. 17.00 Provincijos lobiai. 17.25, 6.40 
„Girios skaitymai. Pagarba medžiui“. 17.55 Made 
in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Opolės lenkų dainų festivalis 
- Opolė 2014: išgyvenkime tai dar kartą. 20.45 La-
banaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 
23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 0.00 „Janas Širdis“. 
1.05 „Petersburski Music Show“.

 TV1000
6.00 „Riterio žvaigždė“ (N-7). 8.15 „Didieji 
lūkesčiai“. 10.30 „7 Dienos ir naktys su Marilyn 
Monroe“. 12.10 „Į stebuklą“. 14.05 „Naktinis 
traukinys į Lisaboną“. 16.00 „Blicas“ (N-14). 
17.35 „Bado žaidynės“ (N-7). 20.00 „Šokis 
hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 22.00 „8 
mylia“ (N-14). 24.00 „Tobulas jausmas“. 1.40 
„Gyvūnas“. 3.05 „Velnio smuikininkas“.

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Maištingas gara-
žas. 8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų grio-
vėjai. 10.05 Didelės statybos. 10.55 Sandėliai. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Relikvijų 
medžiotojai. 14.30 Nekilnojamojo turto agen-
tai. 15.25 Apgavikai. 17.15 Namai medžiuose. 
18.10, 6.10 Akvariumų verslas. 19.05 Svar-
biausia - lėktuvai. 20.00 Sunkiausi pasaulyje 
darbai. 21.00, 2.50 Aukso karštligė. 22.00, 3.40 
Išgyventi su žvaigžde. 23.00, 4.30 Sala. 24.00, 
5.20 Išgyventi kartu. 1.00 Greiti ir triukšmingi. 
1.55 Diletantas prieš ekspertą. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Delis ir Radžastanas. 
8.00 Naujo būsto paieška. Ūkanotas Albionas; 
Redingas. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Geriausias 
šašlyko meistras PAR. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 
Nepaprasti namai ant vandens. 13.00 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 13.30 Naujo būsto paieška. 
Kosta Rika; Australija. 15.00 Geriausios kelionės 
motociklu. Australija. 17.00 Lėktuvų paroda. 
18.00, 23.00 Statyba Aliaskoje. 19.00 Turto gel-
bėtojai. 20.00 Pamesto bagažo aukcionai. 20.30 
Europos geležinkeliai. 21.00 Akmeniniai labirin-
tai. 22.00 Pilių paslaptys. 24.00 Geriausios kelio-
nės motociklu. Rusija. 1.00 Nakties programa. 

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ 

(N-7).
7.20 „Mažieji išdykėliai“.
7.50 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Nuotykių f. 

„Šnipų vaikučiai“.
13.15 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
15.50 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
17.55 Aš - stilistas! 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Komedija 
„Garfildas 2“.

21.10 Trileris „Suvokimas“ 
(N-14).

23.45 Drama „Bedvasis“ 
(N-14).

1.45 Komedija 
„Liepsnojanti  
meilė 2“  
(N-14).

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“.

6.55 „Mano draugė 
beždžionėlė“.

7.20 „Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių filmas šei-

mai „Nensė Driu“.
12.10 Romantinė komedija 

„Seni bambekliai 2“ 
(N-7).

14.20 „Ponas Bynas“ (N-7).
14.55 „Čiauškutė“ (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Nuotykių f. „10 000 

metų prieš Kristų“ 
(N-7).

21.40 Veiksmo trileris „Aš 
esu legenda“ (N-7).

23.35 Komedija „Stebėk ir 
raportuok“ (N-14).

1.20 Veiksmo trileris 
„Tamsos riteris“ 
(N-7).

4.05 Programos pabaiga.
4.10 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.00 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Brolių Grimų pasa-

kos. 3 s. „Broliukas 
ir sesutė“.

12.00 „Musonų viešpatija“. 
3 d. „Sausra“.

13.00 „Mis Marpl 3“ (N-7).
14.40 Auksinis protas.
16.00 Žinios.
16.15 „Dainų daina“.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Komiška drama 

„Jaunojo gydytojo 
užrašai“ (N-14).

23.30 Šventė Kvėdarnoje. 
0.20 „Mis Marpl 3“ (N-7).
1.50 Auksinis protas.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas 
su žvaigžde.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Dokumentinis f. 

„Senovės X failai. 
Šventasis Gralis“ 
(N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f.

„Nacionalinė 
Geografija.  
Žuvys monstrai“ 
(N-7).

13.00 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Inga Lindstrom. 

Romantinė drama 
„Prisiminimų vasara“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(1) (N-14).

23.00 Drama „Mistinė upė“ 
(N-7).

1.45 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (N-7).

2.35 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 „Gamink sveikiau!“
11.45 Nacionalinė 

loterija.
11.48 Pasaulis X. 

„Žinomų žmonių 
asmenybės  
susidvejinimai“ 
(N-7).

12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Šeima - jėga!
19.00 Žinios. Orai.
19.30 Viskas. Aišku 

(N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.35, 4.35 24/7.
22.30, 2.20 

„Daktaras Monro“ 
(N-14).

23.30, 3.05 
Siaubo f. „Šmėklų 
skyrius“ (S).

5.20 Vestuvių kovos 
(N-7).

8.05 Duokim garo!
9.30 „Šilko kelias“. 1 d.
10.15 Pasaulio vyrų regbio 

septynetų taurės 
ge riausios rungtynės. 
Transliacija iš Škotijos.

10.45 A.Mickūno ir 
D.Jon      kaus knygos 
„Fenomenologijos 
filosofija ir jos šešė-
lis“ pristatymas.

11.35 „Dosnumas“
11.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.00 Talentų ringas. 2009 m.
13.40 Mūsų miesteliai. 

Dusetos. 2 d.
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Septynios Kauno dienos.
15.30 Rusų gatvė.
16.00 Vasaros romantinės 

muzikos ir poezijos 
koncertas. 2010 m.

17.00 „Poezijos pavasaris 
2015“. Atidarymo 
iš kilmės. Tiesioginė 
transliacija iš Nacio-
nalinės dailės galerijos.

18.45 Eurovizija 2015. 
20.15 Kultūros savanoriai.
20.50 Visu garsu.
21.40 Linija, spalva, forma.
22.30 Panorama.
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
23.55 „Į gamtą“.
0.45 Žemaičių festivalis 

Telšiuose.

 19.00  Žinios. Orai.

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  1 5 45

„STEBĖK IR RAPORTUOK“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Hilas.
Vaidina R.Lajota, M.Pena, A.Faris.

Ronis Bernhardas - egocentriškas ir nepadoriai kalbantis prekybos cent-
ro apsaugos darbuotojas, kuriam atsibodo gaudyti smulkius vagišius, 
konfliktuoti su riedutininkais ir raminti nesuvaldomus pirkėjus. Vyrukas 
trokšta tapti pačiu geriausiu policininku ir nešiotis ginklą, kad atkreiptų 
parfumerijos parduotuvėje dirbančios gražuolės dėmesį.

„GALUTINIS TIKSLAS 3“
Siaubo trileriS. Vokietija, 
JAV. 2006.
Režisierius Dž.Vongas.
Vaidina M.E.Vinsted, 
R.Merimanas, A.Džonson.

Moksleivė Vendė kartu su bičiu-
liais smagiai leidžia laiką atrakcio-
nų parke. Nujausdama nelaimę, 
mergina atsisako suptis vienoje iš 
karuselių ir taip išneša sveiką kailį...

„BEDVASIS“
drama. Rusija. 2012.
Režisierius R.Prygunovas.
Vaidina D.Kozlovskis, 
M.Andrejeva, M.Kazankova.

Maksas - jaunas vyrukas. Stilingi 
namai, barai, gražuolės ir madin-
giausi žaisliukai herojų lydi kas-
dien. Taip pat narkotikai, naktiniai 
klubai, linksmybės iki ryto ir įta-
kingi draugai. Vaikiną vis kamuoja 
klausimas, ar jis gyvena teisingai...

„MISTINĖ UPĖ“
drama. JAV. 2003.
Režisierius K.Istvudas.
Vaidina Š.Penas, T.Robinsas, 
K.Beikonas.

Nelemtas susitikimas su apsimetė-
liais policininkais ilgam išskiria tris 
vaikystės draugus - Džimį, Šoną ir 
Deivą. Jie užaugo atskirai, beveik 
nebendravo tarpusavyje ir pasi-
rinko skirtingus gyvenimo kelius. 

gegužės 17 d.

 21.00  „Šventas vanduo“ 11.00  „Krokodilų gaudy-
  tojo dienoraštis“

 21.00  „Volanderis. 
  Prieš šalną“

 ANIMAL PLANET
7.25 Namai medžiuose. 11.00, 19.15 Žydrosios 
Bahamos. 11.55, 22.55 Dinozaurų era. 12.50, 
22.00 Upių pabaisos. 13.45, 18.20 Pavojingiau-
sios gyvatės. 14.40 Nežinomos salos. 15.35 
Šiaurės Amerika. 16.30 Gamtos pasaulis. 17.25 
Mutantų planeta. 20.10 Rykliai-žmogėdros. 21.05, 
3.25 Akvariumų verslas. 23.50 Dideli ir baisūs. 
0.45, 4.15 Nasrai. 1.40, 5.02 Afrikoje. Etiopija.

 SPORT1
8.15 Regbis. „Šešių nacijų“ taurės turnyras. Airija - 
Prancūzija. 2011 m. 10.15 Motosportas. Spidvėjus. 
Suomijos GP lenktinės. 2 etapas. 2015-05-16. 13.00 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - Saragosos „CAI“. 
15.00 Tiesioginė transliacija. Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Belgija. 3 etapas. 17.00 Tiesioginė 
transliacija. Rusijos „Premier League“. „Ufa“ - „Zenit“ 
(nuo 2 kėl.). 18.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 18.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
32 turo apžvalga. 19.00 Tiesioginė transliacija. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - „FC 
Barcelona“ 20.50 NBA krepšinio lyga. Konferencijų 
pusfinaliai. 2015-05-16. 22.30 Tiesioginė transliaci-
ja. NBA krepšinio lyga. Konferencijų pusfinaliai. 1.00 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Belgija. 3 etapas. 
2015-05-17. 3.00 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
7.55 Motosportas. Indycar lenktynės . 9.55 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 11.55 
Motosportas. Prancūzijos MotoGP Moto3 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 13.05 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 14.00 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Doha. Tiesioginė transliacija. 
16.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Belgija. 
Tiesioginė transliacija. 17.20 Futbolas. Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 17.50 Krepšinis. 
Eurolyga. Rungtynės dėl 3 vietos. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Mačas dėl 3 vietos. 20.50 Krepšinis. 
Eurolygos finalas. Tiesioginė transliacija. 23.20 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 1.40 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Arsenal“. 4.30 Motosportas. Pran-
cūzijos MotoGP lenktynės. 5.50 Motosportas. 
Prancūzijos MotoGP Moto2 lenktynės. 

 EUROSPORT
9.30 Motosportas. Prancūzijos didysis prizas. 
14.00, 22.00 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 
18.45 Kanojų irklavimas. Pasaulio taurė. 20.00 
Dviračių sportas. Kalifornijos turas. 23.30 Teni-
sas. „French Open“. 23.45 Motosporto žurnalas. 
24.00, 2.00 Futbolas. JAV lyga. 

6.45 „Žiedų ritmai“.
7.15 Goko stiliaus 

paslaptys.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji keturkojai“.
12.00 Naidželo Sleiterio 

patiekalai.
12.30 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

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

nuotaką?
19.50 Magai.
21.00 „Volanderis. 

Prieš šalną“  
(N-14).

22.55 Siaubo trileris 
„Galutinis tikslas 3“ 
(N-14).

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

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

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Juokingiausi Ame ri-

kos namų vaizdeliai.
13.00 Taupome su 

Džeimiu.
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.10 Iš peties (N-7).
16.15 Gyvenimas iš naujo 

(N-7).
17.15 Jokių kliūčių! (N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Komedija „Tūkstantis 

žodžių“ (N-7).
20.55 Juokingiausi Ameri-

kos namų vaizdeliai.
21.20 „Klyvlendo šou“ 

(N-7).
21.45 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Finalas. Tiesioginė 
transliacija.

0.15 „Dingęs be žinios“ 
(N-14).

1.10 „Džo“ (N-14).
2.05 „Pelikanas 1“ (1) 

(N-7).
3.00 „Hubertas ir Staleris“ 

(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Miestų skoniai.
11.00 Reidas. Eismo 

įvykių kronika  
(N-7).

11.30 „Pavojingoji Afrika“.
12.30 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Meilės virtuvė“.
16.20 „Kinomanas“ 

(N-7).
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Šventas vanduo“ 
(N-14).

22.45 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių 
apžvalga.

23.15 „Transporteris“ 
(N-7).

0.15 „Departamentas“ 
(N-7).

LNK
23.35

rekomenduoja

TV1
22.55

BTV
23.00

TV3
23.45



5.55 Teleparduotuvė.
6.10  „Mažieji išdykėliai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ .
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 „Garfildas 2“.
12.55 „Nuotykių metas“.
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30  „Simpsonai“ (N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

„Puolusių angelų 
miestas“ (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).
23.10 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(1) (N-7).
2.55 „Las Vegasas“ (N-14).
3.45 „Žmogžudystė“ (N-14).
4.30 Nepaprasti daiktai.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kas 

naujo, Skūbi-Dū?“
6.55  „Džonis Testas“ (1).
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Romantinė komedija 

„Kitokia Pelenės 
istorija“ (N-7).

10.30 Veiksmo komedija 
„Piko valanda“ (N-7).

12.25 „Tomas ir Džeris. 
Greiti ir plaukuoti“.

13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.10 „Bėgantis laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Smurto istorija“.
0.10 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.05 „Specialioji Los 

Andželo policija“.
2.00 „Grubus žaidimas“.
2.55 Programos pabaiga.
3.00 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Meilė kaip mėnulis“.
11.50 „Didieji pasaulio 

išradimai“.
12.35 „Musonų viešpatija“. 

3 d. „Sausra“.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ .
17.15 „Didysis Gregas 3“.
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien.
18.25 LKL čempionatas. 

Pusfinalio rung-
tynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 „Tamsioji Adolfo 

Hitlerio charizma. 
Į pražūtį - kartu su 
milijonais“.

23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 3“.
0.35 Emigrantai.
1.30 Laba diena, Lietuva.

 21.30  Teisė žinoti 14.00  „Kempiniukas 
 Plačiakelnis“

 17.05  Yra kaip yra

Pirmadienis

 TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Nanomei-
lė“ (N-7). 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 
Senoji animacija. 10.50 Komedija „Laiškas 
angelui“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Medikai“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.00 Drama „Afrika. Ten, kur kviečia 
širdis“ (1) (N-7). 22.50 „Medikai“ (N-7). 23.45 
Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30, 
15.50 Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30 Ne vienas 
kelyje. 9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 
15.20 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 
10.30 Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos 
(N-7). 12.30 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime 
augti. 14.10 Yra kaip yra (N-7). 16.20 KK2 
(N-7). 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.35, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 „Šian-
dien vakare“. 12.00 Naujienos (su subtitrais). 
12.25 „Šiandien vakare“. Tęsinys. 13.35 Ste-
buklų laukas. 14.35 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
4.15 Mados nuosprendis. 17.00, 0.25 Vakaro 
naujienos. 17.45 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. Orų progno-
zė (rusų k.). 21.10 „Nebūtų buvę laimės 2“. 23.15 
Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 23.25 
„Vakaras su Urgantu“. 23.55 Informacinė žinių 
laida „EURONEWS“. 0.40 Pozneris. 1.35 „Už-
sispyrėlės sutramdymas“. 3.00 „Pasakojimas 
apie nežinomą aktorių“. 5.10 Muzika. 

 REn
7.35 Kviestinė vakarienė. 8.25 „Didžiosios pa-
slaptys“. 10.25 „Reporterių istorijos“. 10.50 
„Pėdsekiai“. 11.20 Mokslo apgauti. 12.20 Švarus 
darbas. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė“. 13.40 „Piknikas pakelėje“. 14.35 Kviestinė 
vakarienė. 15.35 Žiūrėti visiems! 16.20 Šeimos 
dramos. 18.15 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 
19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Pasverti ir laimingi 3. 22.50 Žiūrėti visiems! 
23.50 „Kariai 2“. 0.40 „Pėdsekiai“. 

„SPECIALIoJI LoS AnDŽELo PoLICIJA“
Veiksmo serialas. JAV. 2011.
Režisierius Š.Brenanas.
Vaidina K.O’Donelas, L.Hant, D.Rua.

Prisidengę išgalvotomis tapatybėmis ir pasitelkę naujausias technologi-
jas, nepriekaištingai treniruoti agentai dirba itin slaptai ir rizikuoja savo 
gyvybe, kad sulaikytų įtariamuosius. Apsiginklavę aukščiausių techno-
logijų įranga, agentai nuolat siunčiami į gyvybei pavojingas situacijas ir 
tampa labai artimi, nes visada pasitiki komandos draugu, kad šis atliks 
tai, ko reikia nacionaliniams interesams apsaugoti.

LnK
1.05

„AfRIKA. TEn, KUR  
KVIEČIA ŠIRDIS“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina S.Šiut, K.Vera, 
T.Bergmanas.

Antonija Fokt išsiruošia į kelionę, 
grąžinsiančią ją į vaikystę. Savo 
močiutės 80-mečio proga ji grįžta 
į tėvų ūkį Namibijoje, kur užaugo 
kartu su seserimi Bjanka. Susitiki-
mas kelia daug džiaugsmo, o la-
biausiai - Antonijos septynmečiam 
sūnui Janui. Čia moteris sutinka ir 
savo buvusį mylimąjį Hansą. 

„SMURTo ISToRIJA“
kriminalinis trileris. Vokietija, 
JAV. 2005.
Režisierius D.Kronenbergas.
Vaidina V.Mortensenas, M.Belo, 
E.Harisas.

Tomas buvo laimingas dviejų vai-
kų tėvas, kol atokiame miestelyje, 
kuriame dienų dienomis nenutin-
ka nieko ypatingo, staiga pasirodė 
du nusikaltėliai. Gelbėdamas savo 
kavinės klientus ir draugus, Tomas 
savigynos tikslais nušauna du po-
licijos ieškomus tipus ir tampa 
bendruomenės didvyriu...

„GYVEnToJA“
trileris. Jungtinė Karalystė, JAV. 
2011.
Režisierius A.Jokinenas.
Vaidina H.Svonk, Dž.D.Morganas.

Milijonai vienišų moterų nuomojasi 
butus. Po išsiskyrimo su vyru jauna 
gydytoja išsinuomoja erdvų butą. 
Nebrangios patalpos atrodo kaip 
Dievo dovana. Tačiau jau greitai 
moteris supranta, kad simpatiškas 
namo valdytojas Maksas pradėjo su 
ja maniakišką katės ir pelės žaidimą.

TV8
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja

LnK
22.10
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

20.25 TV serialas „Vedęs ir 
turi vaikų“ (N-7).

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

„International“ (N-14).
23.50 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
0.45 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.40 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
2.45 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Girių takais.
8.00 Šiandien kimba.
8.30 Viskas. Aišku (N-7).
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Pasaulis X. „Žinomų 

žmonių asmenybės 
susidvejinimai“.

12.00 24/7.
13.00 „Dingęs pasaulis“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.00, 22.30 Reporteris. 
18.30  Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“.
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Kitoks pokal-
bis. Svečiuose 
E.Mildažytė (N-7).

1.20, 4.05 Reporteris.
2.00, 4.40, 6.00 Lietuva 

tiesiogiai.
2.35, 5.15 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
6.35 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.00 Programos pradžia.
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Būtovės slėpiniai. 
13.45 Kazimieras Musnickas. 

„Alum lijo“. 1969 m. 
„Gegužinė - 1 km.“ 
1973 m. „Bernužėli, 
nesvoliok!“ 1976 m.

14.50 Gimtoji žemė.
15.15 Girių horizontai.
15.45 „Animalija“.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga 

meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Eurovizija 2015. 

Nacionalinė atranka. 
20.15 Prisiminkime. Groja 

Valentinas Gelgotas 
ir Mūza Rubackytė.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Dokumentinis f. 

„Ramybė Jums“.
22.00 Romantinė komedija 

„Pašėlę pirmieji metai“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Naidželo Sleiterio 

patiekalai“.
11.30 „Penki 

ingredientai“.
12.00 „Karadajus“ (N-7).
12.55 „Melo pinklės“.
13.55 „Akloji“.
14.30 „Keksiukų karai“.
15.25 „Mentalistas“ (N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

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

„Mano kaimynė -  
pornožvaigždė“ 
(N-14).

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

0.10 „Mentalistas“ (N-7).
1.05 „Klientų sąrašas“ 

(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė (1) 

(N-7).
16.00 Krovinių karai 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Nepaprasti rusiški 

kadrai (N-7).
22.00 Be stabdžių 

(N-7).
22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Trileris „Gyventoja“ 

(N-14).
0.50 „CSI Majamis“ 

(N-7).
1.40 „Gelbėtojų būrys“ 

(N-7).
2.30 „Hubertas ir 

Staleris“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Pavojingoji 

Afrika“ (1).
11.30 „Žaibo belaukiant“ 

(N-7).
13.15 „Senovės civilizacijų 

paslaptys“.
14.15 „Piktoji planeta“.
14.45 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „Tėvai už borto“.
15.55 „Nuostabi malonė“.
18.00 Miestų skoniai.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

21.00 Kinomano 
užrašai.

21.15 Kino akademija. 
„Skrebutis“  
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Trauma“ (N-7).
0.30 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).

 9.00  Labas rytas,
 Lietuva

 18.30  Lietuva tiesiogiai 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 21.15  „Skrebutis“  17.00  „Kobra 11“  16.20  „Du su puse 
 vyro“

TV PROGRAMAgegužės 18 d.

 NTV Mir
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 11.25 Rusiškas įdaras. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Viskas bus 
gerai! 15.30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 
A.Žurbino melodijos. 17.00 „Sudaužytų žibintų ga-
tvės“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
21.40 „Mentų karai 5“. 23.40 „Dienos anatomija“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 Made in 
Poland. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „Blondinė“. 14.45 Savaitraštis.
pl. 15.40 Kultūringieji PL. 16.45, 23.30 Juzefo 
Pilsudskio atsisveikinimas 1935 m. gegužės 
12-18 d. Varšuva - Krokuva. 17.05 Tai ne taip. 
17.35 Libera - meno gidas. 18.20, 22.45, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 
20.25 Prie Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 
„Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 23.00, 5.20 
Lenkijos reporteris. 23.45, 5.50 T.Lisas gyvai. 
0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir gauruoti, ir margi. 
1.30 Kodėl? Kam? Kaip? 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
8.55 „Mažosios moterys“. 11.00 „Gyvūnas“. 
12.30 „Kada atvyksime?“ 14.10 „Kaip prarasti 
draugus ir atstumti žmones“. 16.10 „Moteris 
juodais drabužiais“. 17.50 „Velnio smuikinin-
kas“. 20.00 „Zulu“. 22.00 „12 vergovės metų“. 

  DiscoVery 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15 Karai dėl 
bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti ir 
triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 Alias-
kos geležinkelis. 14.30 Didelės statybos. 15.25 
Aliaska: paskutinė riba. 18.10 Karai dėl bagažo. 
19.05 Penktoji pavara. 20.00 Kaip tai pagaminta? 
21.00 Aukso karštligė. 23.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TraVel
8.30, 16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 
10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Mu-
ziejų mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 
Naujo būsto paieška. 14.30 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo 
būsto paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. 22.00 Pagaminta Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55, 15.35 
Afrikos tankmėje. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 12.50, 
16.30 Pavojingiausios gyvatės. 13.45 Upių 
pabaisos. 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų vers-
las. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Veterinaras. 21.05, 
2.35 Gyvūnų apsaugos skyrius. 22.55 Nakties 
priedangoje. 23.50 Žvėrių žemė. 

 sPorT1
7.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
8.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
2015-05-17 10.10 Pasaulio Rali-kroso čem-
pionatas. Vokietija. 2 etapas. 12.00 Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. 33 turo apžvalga. 13.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Eindhoven“ -  
„PEC Zwolle“. 15.00 Pirmyn į praeitį. Regbis. 
„Šešių nacijų“ taurės turnyras. Airija - Prancū-
zija. 2011 m. 17.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 „Road To Glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. 22.10, 23.10 Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Vokietija. 2 etapas. 
0.10 KOK World series. Bušido kovos. 3.00 
Pirmyn į praeitį. Regbis. „Šešių nacijų“ taurės 
turnyras. Airija - Prancūzija. 2011 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar visų žvaigždžių lenk-
tynės. 9.00 Indycar lenktynės. 11.00 Boksas. 
Gennadijus Golovkinas - Willie Monroe Jr. 
14.00 Premier lygos apžvalga. 15.00 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 15.25 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šancha-
jus. 17.25 Krepšinis. Eurolygos finalas. 19.45 
Krepšinis. Eurolygos finalas. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ - 
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Crystal 
Palace“. 1.50 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Doha. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. 

 eurosPorT
9.30 Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. 10.00 
Fechtavimas. „Grand Prix“ serija. 11.00 Dvi-
račių sportas. Kalifornijos turas. 12.00, 22.00 
Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 13.00 Tenisas. 
ATP turnyras Ženevoje. 18.45 Tenisas. „French 
Open“. 19.00 Tenisas. ATP turnyras Ženevoje. 
20.45, 1.30 Tenisas. „French Open“. Pasirengi-
mas. 21.00, 1.45 Futbolo apžvalga. 21.45 Spor-
to linksmybės. 23.00 Motosportas. Prancūzijos 
didysis prizas. 24.00 Futbolo apžvalga. 0.45 
Tenisas. ATP turnyras Ženevoje. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.45  Amerikos talentai  22.30  Reporteris  12.15  Groja Mūza
 Rubackytė

 13.45  Mokslo ekspresas 8.50  „Seni bambekliai 2“ 20.30  Žvaigždžių 
 dešimtukas

 TV8
10.10 Senoji animacija. 10.55 „Afrika. Ten, kur 
kviečia širdis“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35 „Laukinis angelas“ . 14.30 „Pamiršk mane“ . 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ . 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 Pasikeisk!   18.00 „Medikai“ . 19.00 
„Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 
„Pamiršk mane“ . 21.00 „Afrika. Ten, kur kviečia 
širdis“ (2) . 22.50 „Medikai“. 23.45 Pasikeisk! 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Ži-
nios. 10.40 Pagalbos skambutis. 11.15 Nuo... 
Iki. 11.50, 14.10 Yra kaip yra. 13.00, 16.20 KK2. 
13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 Šefas 
rekomenduoja. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.35, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 
11.25 „Nebūtų buvę laimės 2“. 12.00, 15.00 
Naujienos. 12.25 „Nebūtų buvę laimės 2“. 13.35 
Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Nebūtų buvę laimės 2“. 23.10 Lie-
tuvos laikas.  23.20 „Moterys laimės paieškose“. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.20 Kviestinė vakarienė. 8.15 Nemeluok man! 
9.10 Šeimos dramos. 10.10 Reporterių istori-
jos. 10.45 „Pėdsekiai“. 11.10 Mokslo apgauti. 
12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka ir Strelka. Iš-
dykusi šeimynėlė“. 13.45 „Kita visatos pusė“. 
14.40 Kviestinė vakarienė. 15.35 Žiūrėti vi-
siems! 16.10 Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.30 
Kviestinė vakarienė. 21.30 „Didžiosios kosmo-
so paslaptys“. 0.30 „Kariai 2“. 1.20 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritu-
lių“ su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.25 Medicinos paslaptys. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 
15.30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 
„Pagrindinis kelias“. 17.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Ei-
gulys“. 21.40 „Mentų karai 5“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 00.30 „Broliai 3“. 2.25 „Taigos 
šeimininkė 2. Prie jūros“. 4.20 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 5.25 „Vyriškas 
pasididžiavimas“. 

 TV PolonIa
7.05 Kultūros savaitraštis. 7.55 Lenkų@lenkų 
žodynas. 8.25 „Nenuorama Rozalytė“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 Lenkijos re-
porteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50 „1920. Karas ir meilė“. 14.50 „Gi-
rios skaitymai. Pagarba medžiui“. 15.30 T.Lisas 
gyvai. 16.35 Kelionės su Miodeku. Airija. 17.05 
Kultūros savaitraštis. 18.20, 0.50, 6.55 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Nenugalėtieji. Ne-
paprasto istorijos - Monika Kušynska. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 22.00 „Eurovizi-
jos“ dainų konkursas - Viena 2015. 1-asis pus-
finalis. 0.10, 5.15 Sveika, Polonija. 1.10 Made 
in Poland. 2.45 Animacinis f. 3.45 „Grotelės“. 

 TV1000
7.50 „Nublokšti“. 9.30 „Vieniša baltoji moteris“. 
11.20 „Dabar gerai“. 13.10 „Urvas“. 14.55 „Nu-
blokšti“ (N-14). 16.25 „Teresės nuodėmė“. 18.20 
„Blicas“ (N-14). 20.00 „Gerasis daktaras“. 21.30 
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 23.30 
„Kaip prarasti draugus ir atstumti žmones“. 1.30 
„Riterio žvaigždė“ (N-7). 3.45 „Pažinti Foresterį“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl 
bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti ir 
triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 
Vairuotojai. 14.30 Sibiro ruletė. 15.25 Sandė-
liai. 19.05 Penktoji pavara. 20.00, 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 21.00, 2.50 Bristolio įlanka. 22.00, 
3.40 Ledinio ežero maištininkai. 23.00, 4.30 
Aliaska: paskutinė riba. 24.00, 5.20 Plieniniai 
raumenys. 1.00 Kovotojai. 1.55 Rajonų mafija. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Buenos Airės. 8.00 
Naujo būsto paieška. Į Australiją be rūpesčių. 
9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 
Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano vers-
lą! „Southern Oaks Inn“. 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Portugalijos skonis; Lisabona. 14.30 
Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Maršrutas 66. 17.00 Pamesto baga-
žo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Majamis. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Pirmas namas Vokietijoje; Romulas ir Remas. 
21.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 22.00 
Gurmanų ekspresas. 1.00 Nakties programa. 

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Animacinis f. 

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

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 Žvaigždžių 

dešimtukas (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N-7).
23.15 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.15 „Daktaras Hausas“.
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
2.50 „Las Vegasas“.
3.40 „Lyga“ (1) (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kas 

naujo, Skūbi-Dū?“
6.55 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Seni bambekliai 2“.
10.45 Nuotykių f. „10 000 

metų prieš Kristų“.
12.45 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.10 „Džonis Testas“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. 
22.10 Trileris „Išpirka“.
0.30 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.25 „Specialioji Los 

Andželo policija“.
2.20 „Grubus žaidimas“.
3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 L R  himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Istorijos detektyvai. 

Istorinė publicistika.
11.55 „Tamsioji Adolfo 

Hitlerio charizma. Į 
pražūtį - kartu su mili-
jonais“ (subtitruota).

12.50 Mūsų laisvės metai. 
2005 m.

13.45 Mokslo ekspresas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“.
17.15 „Didysis Gregas 3“.
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien.
18.25 LKL čempionatas. 

Pusfinalio rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Utenos „Juventus“. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.09 Loterija „Perlas“.
21.10 Specialus tyrimas. 
22.00 60-asis „Eurovizijos“ 

dainų konkursas 2015. 
Pirmas pusfinalis. 

0.15 Vakaro žinios. 
0.45 „Didysis Gregas 3“.
1.35 Laba diena, Lietuva.

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

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

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

9.00 TV serialas 
„Komisaras Aleksas“.

11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.00 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“.
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Ir kaip ji 

viską suspėja?“
23.15 TV serialas „Strėlė“.
0.10 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“.
1.05 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
2.10 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Čiapajevas. Aistra 

gyventi“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“.
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

14.55 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Pasaulis X. „Žinomų 

žmonių asmenybės 
susidvejinimai“ 
(N-7).

1.20, 4.05 Reporteris.
2.35, 5.15 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
6.35 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Prisiminkime. Groja 

Valentinas Gelgotas 
ir Mūza Rubackytė.

12.35 Mūsų miesteliai. 
13.30 Roko ir operos sinte-

zė „VCO ROCK“. 
15.00 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
15.45 „Džeronimas“.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.20 „Kai gandras nuvilia. 

Po penkerių metų“. 1 d.
19.00 Vykintas Vaitkevičius. 

„Nebe tik vaikas, bet 
ir bičiulis“. Nauja 
lietuvių bičiulystės 
perspektyva. 

19.45 ARTi. Freska.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Komiška drama 

„Jaunojo gydytojo 
užrašai“ (N-14).

23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.40 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
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gegužės 19 d.

 18.00  „Senovės civiliza-
 cijų paslaptys“

 18.00  „Kaulai“ 12.55  „Melo pinklės“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15 Gyvūnų apsaugos 
skyrius. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55 Gyvūnų 
apsaugos skyrius. 12.50 Nakties priedango-
je. 13.45 Veterinaras. 15.35 Gyvūnų apsau-
gos skyrius. 16.30 Nakties priedangoje. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20 Žydrosios 
Bahamos. 21.05, 21.35 Gyvenimas laisvėje. 
22.00 Žydrosios Bahamos. 22.55, 4.15 Gyvačių 
gelbėtojas. 23.50 Laimikis - žmogus. 0.45, 3.25 
Žydrosios Bahamos. 2.35 Gyvenimas laisvėje. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 34 
turo apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. Memfio 
„Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. Atkrintamo-
sios. 10.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Unicaja“ - „FC Barcelona“. 12.15 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. 15.00 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Vokietija. 17.00, 0.10 KOK World 
series. Bušido kovos. 19.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 34 turo apžvalga. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. 
Atkrintamosios. 22.10, 23.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Unicaja“ - „FC Barcelona“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Belgi-
ja. 9.00 Motosportas. Nascar visų žvaigždžių 
lenktynės. 11.00, 20.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Bromwich“ - „Chelsea“. 
12.50, 14.50, 16.50, 18.50 Ledo ritulys. Pasau-
lio čempionato ketvirtfinalis. 22.40 Krepšinis. 
Eurolyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 0.40 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. 2.40 Premier 
lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. 

 euroSPort
9.30 Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 9.45 
Futbolo apžvalga. 10.30, 14.45, 22.30 Dvi-
račių sportas. „Giro d’Italia“. 12.00 Kanojos. 
Pasaulio taurė. 12.45, 20.45, 2.15 Tenisas. 
„French Open“. Pasirengimas. 13.00, 21.00 
Tenisas. ATP turnyras Ženevoje. 18.45 Futbo-
las. U17 Europos čempionatas. 24.00 Motos-
porto žurnalas. 0.30 „Formulė-3“. FIA Europos 
čempionatas. 1.00 Futbolas. U17 Europos 
čempionatas. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 Naidželo Sleiterio 

patiekalai.
11.30 Natūralioji 

kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.00 „Karadajus“ (N-7).
12.55 „Melo pinklės“.
13.55 „Akloji“.
14.30 Keksiukų karai.
15.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.40 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
23.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
0.35 „Klientų sąrašas“ 

(N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Mirties  
prabudimas“  
(N-14).

23.20 Trileris 
„Blogas elgesys“ 
(N-14).

1.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.50 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.40 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

11.00 „Tėvai už borto“.
11.40 Kinomano 

užrašai.
11.55 Miestų skoniai.
12.25 „Komisaras 

Manara“ (N-7).
13.25 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
14.25 „Trauma“ (N-7).
15.25 „Princesė ir 

vargšas“.
17.15 Kinomano 

užrašai.
17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

19.00 „Departamentas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

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

21.00 „Transporteris“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 Kinomano užrašai.
22.45 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
23.45 „Niagaros magija“ 

(N-7).

„iŠPirKA“
Trileris. JAV. 1996.
Režisierius R.Hovardas.
Vaidina G.Sinisas, R.Rusas, M.Gibsonas.

Netikėtai klestintis oro linijų savininkas Tomas sužino, kad kažkas pa-
grobė jo sūnų. Jie reikalauja dviejų milijonų dolerių išpirkos. Nieko ne-
laukdamas jis kreipiasi į policiją, ši, rodos, ne padeda, o viską tik vilkina 
ir apsunkina. Todėl Tomas pats ryžtasi imtis veiksmų - surasti sūnų ir 
demaskuoti kruopščiai parengtą pagrobimo planą.

lnK
22.10

„meDiKAi“
TV serialas. Lenkija. 2015.
Režisierės D.Chamčik, J.Stefaniak.
Vaidina M.Ručka, D.Stenka, 
K.Bujakevič.

Serialas apie medikų darbo kasdie-
nybę. Serialo centre - jauna ambi-
cinga chirurgė Alicija Šimanska. 
Išsiskyrusi su mylimuoju, taip pat 
mediku, Kristoferiu, ji nusprendžia 
pradėti naują gyvenimą. 

„ViSA menAnti“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, 
P.Montgomeri, M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psi-
chikos sindromą hipertimeziją: jie 
atsimena milžinišką kiekį informa-
cijos - kiekvieną savo gyvenimo 
dieną. Sirakūzų miesto policijos 
detektyvė Keri Vels viena iš jų: 
prisimena viską ir visus. 

„mirtieS PrABuDimAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius F.Martinesas.
Vaidina Ž.K.Van Damas,  S.Jamas.

Benas Arčeris - daugybę metų nusi-
kaltimais vertęsis vyras. Beno žmona 
yra socialinė darbuotoja, padedanti 
Amerikoje įsitvirtinti nelegaliems 
imigrantams iš Kinijos. Kartą ji susi-
pažįsta su mergaite Kim ir nuspren-
džia ją priglausti savo namuose. 

tV8
18.00

tV6
21.30

lnK
0.30

rekomenduoja
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5.55 Teleparduotuvė.
6.10 „Mažieji išdykėliai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

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

detektyvai (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

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

„Laukinė Esmeralda“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Pakartok! (N-7).
21.00 „Tobula kopija“ 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Saugotojas“ (N-14).
0.05 TV serialas „Daktaras 

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

kriminalistai“ (N-14).
2.00 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
2.45 TV serialas „Las 

Vegasas“ (N-14).
3.35 „Lyga“ (N-7).

6.30 „Kas naujo, 
Skūbi-Dū?“

6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 24 valandos (N-7).
10.20 Yra kaip yra (N-7).
11.45 Nuo... Iki.
12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Paskutinis šansas 

(N-7).
21.00 „Juodos katės“ 

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

„Kerštas“ (N-14).
0.20 „Visa menanti“ 

(N-7).
1.15 „Specialioji Los 

Andželo policija“ 
(N-7).

2.10 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

3.05 Programos pabaiga.
3.10 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2015. 
Pirmas pusfinalis.

13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7.
18.15 Šiandien.
18.25 LKL čempionatas. 

Pusfinalio rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Tautos balsas.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
0.35 Mūsų laisvės metai. 

2005 m.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Istorijos detektyvai. 

   

Trečiadienis

„TRAUKINYS Į JUMĄ“
Veiksmo drama. JAV. 2007.
Režisierius Dž.Mangoldas.
Vaidina R.Krou, K.Beilas, B.Fosteris.

XIX a. pradžios Arizoną šiurpina Benas Veidas, kurio vadovaujama va-
gišių ir žudikų gauja grobia bankus ir perima geležinkelio kontrolę. Kai 
nesugaunamasis nusikaltėlis patenka į klastingus spąstus, pilietinio karo 
veteranas Denas Evansas tampa vienu iš savanorių, sutikusių jį palydėti 
į specialųjį traukinį, nugabensiantį Veidą į teismo posėdį.

rekomenduoja

TV6
21.30

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

Reimondas Redingtonas, vienas ieš-
komiausių FTB nusikaltėlių, ateina 
į FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti 
išvien, kad kalbės tik su Elizabet Kin, 
naujoke FTB analitike. Redingtonas 
FTB pateikia juodąjį sąrašą - sąrašą 
garsių teroristų ir nusikaltėlių, apie 
kuriuos pasaulis nė nenutuokia. 
Redingtono padedami, jie ima dar-
buotis išvien ir trumpinti sąrašą.

„SAUGOTOJAS“
kriminalinis Trileris. JAV. 2009.
Režisierius K.Voksmanas.
Vaidina S.Sigalas, L.Karstens, 
A.Šiveris.

Rolandas Selindžeris buvo geras 
policininkas, tačiau savo korum-
puotam partneriui - tikras Achilo 
kulnas. Po skaudžios išdavystės Se-
lindžeris priverčiamas atsistatydinti 
ir tampa laisvai samdomu asmens 
sargybiniu. Jį pasamdo įtakingas 
verslininkas saugoti gražuolės duk-
ters, tačiau merginą pagrobia žiau-
riausio miesto susivienijimo nariai.

„KERŠTAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2002.
Režisierius E.Deivisas.
Vaidina E.Kotėjas, F.Neri, 
A.Švarcenegeris.

Gordonas Briuveris - gaisrininkas, ku-
rio žmona ir sūnus žuvo per teroristų 
išpuolį. Trokšdamas keršto, Gordonas 
vyksta į Centrinę Ameriką, kur tikisi 
surasti teroristų vadeivą. Tačiau pa-
aiškėja, kad pastarasis taip pat turi 
žmoną ir vaiką, todėl Gordonas su-
abejoja savo veiksmų teisingumu.

BTV
0.25

TV3
22.10

LNK
22.10

 TV8
7.30 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.20 Senoji ani-
macija. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 Senoji 
animacija. 10.55 „Afrika. Ten, kur kviečia širdis“ 
(2) (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pa-
sikeisk! (N-7). 18.00 „Medikai“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.00 Romantinė drama „Nančerou“ (1) 
(N-7). 22.50 „Medikai“ (N-7). 23.45 Pasikeisk! 
(N-7). 

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Ži-
nios. 10.40 Valanda su Rūta. 11.50, 14.10 Yra 
kaip yra (N-7). 13.00, 16.20 KK2 (N-7). 13.40, 
15.20, 21.00 Dviračio šou. 15.50 Alchemija. 
Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
5.55 Lietuvos laikas. 6.05 „EURONEWS“. 
6.35, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 
„Nebūtų buvę laimės 2“. 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos (su subtitrais). 12.20 „Nebūtų buvę 
laimės 2“. Tęsinys. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.15 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
Orų prognozė (rusų k.). 21.10 „Slava“. 23.15 
Lietuvos laikas. 23.25 „Vakaras su Urgantu“. 
0.05 „EURONEWS“. 0.35 Vakaro naujienos. 
0.50 „Svetlana Svetličnaja. Visada šviesti“. 1.40 
„Degtukų“. 4.55 Muzika. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25 Kviestinė vakarienė. 8.20 Nemeluok man! 
9.20 Šeimos dramos. 10.15 Reporterių istorijos. 
10.45 „Pėdsekiai“. 11.10 „Gyvoji tema“: „Nau-
dos troškimas“. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 „Planetų 
kova“. 14.35 Kviestinė vakarienė. 15.35 Žiūrėti 
visiems! 16.05 Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 
Kviestinė vakarienė 21.25 „NSO. Ypatingos svar-
bos byla“. 23.30 „Kariai 2“. 0.25 „Pėdsekiai“. 

 15.05  Laba diena, 
  Lietuva

 0.05  „Daktaras Hausas“  0.20  „Visa menanti“
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

9.00 „Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.00  „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

prie ežero“ (N-7).
23.30 „Strėlė“ (N-7).
0.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.20 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.25 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Patriotai (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Čiapajevas. Aistra 

gyventi“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55, 2.35, 5.15 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.40 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

„Specialioji  
gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija 
(N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa 

(N-7).
1.20, 4.05 Reporteris.
6.35 „Genijai iš 

prigimties“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kamerinio choro 

„Brevis“ koncertas.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 LRT Kultūros aka-

demija. Vykintas 
Vaitkevičius. „Nebe tik 
vaikas, bet ir bičiulis“.

13.30 Žemaičių festivalis 
Telšiuose.

15.00 „Šilko kelias“.
15.45 „Džeronimas“.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Trembita.
18.15 Po lietuvių kalbos 

ir kultūros skėčiu. 
Skaitovų vakaras.

20.00 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Drama 

„Geresniame pasau-
lyje“ (originalo k., 
subtitruota, N-7).

23.30 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

24.00 Panorama.
1.00 ARTi. Freska.
1.30 Groja Čiurlionio 

kvartetas ir draugai. 
Lotynų Amerikos 
opusai.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

(N-7).
12.55 „Melo pinklės“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 Keksiukų karai.
15.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Absoliuti valdžia“ 
(N-14).

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

0.20 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.15 „Klientų sąrašas“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“ 
(N-7).

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

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo drama 

„Traukinys į Jumą“ 
(N-14).

24.00 Veiksmo drama 
„Skundikas“  
(N-14).

2.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

2.50 „Hubertas ir 
Staleris“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.00 Kinomano 
užrašai.

11.15 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

12.15 „Pavojingoji 
Afrika“ (1).

13.15 „Paskui Kalėdų 
žvaigždę...“

14.40 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.10 „Niagaros magija“ 
(N-7).

16.10 „Raudonasis erelis“ 
(N-7).

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Miestų skoniai.
21.00 „Moteris, kuri 

sugrįžta“  
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Transporteris“ 
(N-7).

0.25 „Departamentas“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgegužės 20 d.

 NTV Mir
 6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ su 
A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 Gaminame 
su A.Ziminu. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Viskas bus gerai! 15.30 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 16.20 Technikos stebuklai. 17.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Eigulys“. 21.40 „Mentų karai 5“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 0.30 „Broliai 3“. 2.25 „Taigos šeimi-
ninkė 2. Prie jūros“. 4.25 „Buto klausimas“.

 TV PoloNia
7.05 Laukiamoji salė. 8.00 Mano šuo ir kiti gyvū-
nai. 8.25 „Neįtikėtini Marko Pieguso nuotykiai“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Sveika, 
Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 
14.50, 21.50 TV spektaklis „Puskojinės, opus 
124“. 17.05 Laukiamoji salė. 18.20, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
a sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir margi. 19.35 
Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 20.45 La-
banaktukas. 21.00 Žinios . 23.55, 3.45 „Gyveni-
mo egzaminas“. 0.50 Paprastai. 2.45 Animacinis 
f. 5.20 TV spektaklis „Puskojinės, opus 124“. 

 TV1000
7.55 „Riterio žvaigždė“. 10.10 „Pažinti Foresterį“. 
12.30 „7 Dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. 14.15 
„Superbombonešis: naikinti viską“. 16.20 „Tobulas 
jausmas“. 18.00 „Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba 
nieko“. 20.00 „Kraujo ryšiai“. 22.10 „Išsiskyrimas“. 
23.55 „Kivirčas“. 1.15 „Moteris juodais drabužiais“. 

DiscoVery 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 
9.10 Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 
10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 
Automobilių pogrindis. 14.30 Maištingas garažas. 
15.25 Relikvijų medžiotojai. 19.05 Penktoji pavara. 
20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Namai 
medžiuose. 22.00, 3.40 Akvariumų verslas. 23.00, 
4.30 Medienos karaliai. 24.00, 5.20 Vairuotojai.

 TraVel
9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieš-
ka. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 17.00 Pamesto bagažo aukcio-
nai. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 
Naujo būsto paieška. 21.00 Statyba Aliaskoje. 22.00 
Lėktuvų paroda. 1.00 Neįprastos jachtos.

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55, 15.35 Gyve-
nimas laisvėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 12.50, 16.30 
Gyvačių gelbėtojas. 13.45 Žydrosios Bahamos. 
17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 
0.45, 3.25 Šunų gelbėjimas. 21.05, 2.35, 5.49 Hipo-
potamas. 22.55, 23.50, 4.15 Laukiniai ir pavojingi.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 
Rusijos „Premier League“. 28 turo apžvalga. Prem-
jera. 8.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Belgija. 
3 etapas. 10.00 Motosportas. Spidvėjus. Suomijos 
GP lenktinės. 2 etapas. 12.15 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 13.00 NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. Atkrin-
tamosios. 2015-05-16. 15.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Unicaja“ - „FC Barcelona“. 2015-
05-17. 16.45, 0.30 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.15 Rusijos „Premier League“. 28 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 Pasaulio Rali-
kroso čempionatas. Belgija. 3 etapas. 22.10, 23.10 
Motosportas. Spidvėjus. Suomijos GP lenktinės. 2 
etapas. 3.00 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizz-
lies“ - Ouklendo „Warriors“. Atkrintamosios. 2015-
05-16. 5.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Unicaja“ - „FC Barcelona“. 2015-05-17. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -
„Barcelona“. 8.50 Boksas. Gennadijus Golov-
kinas - Willie Monroe Jr. 11.50 Motosportas. 
Prancūzijos MotoGP Moto3 lenktynės. 13.00 
Motosportas. Prancūzijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 14.10 Motosportas. Prancūzijos MotoGP 
lenktynės. 15.30 „Formulė-1“. Ispanijos GP 
lenktynių apžvalga. 16.25 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Doha. 18.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Bromwich“ - „Chelsea“. 
20.15 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 21.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Sunderland“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Motosportas. Spidvėjaus GP lenktynės. 
Suomija. 2.45 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
9.30 Motosporto apžvalga. 10.00, 21.00 Sporto 
linksmybės. 10.30, 14.45, 0.35 Dviračių sportas. 
„Giro d’Italia“. 12.00 Tenisas. ATP turnyras Žene-
voje. 12.45, 20.45, 2.15 Tenisas. „French Open“. 
Pasirengimas. 13.00, 18.45 Tenisas. ATP turnyras 
Ženevoje. 21.15, 0.15, 0.30 Trečiadienio sporto 
įvykių apžvalga. 21.20 Jojimas. „Rolex Grand Slam“. 
22.20 Jojimas su kliūtimis. Tautų taurė. 22.35 Raite-
lių klubo žurnalas. 22.40 Golfas. „US PGA Tour“. 
23.40 Golfas. Europos turas. 0.10 Golfo klubas.

 21.30  „Geresniame 
  pasaulyje“

 21.30  Sąmokslo teorija 20.25   „Vedęs ir turi 
  vaikų“

 21.00  „Moteris, 
  kuri sugrįžta“

 16.00  Crisso Angelo
  iliuzijų pasaulis

 16.50   „Mano puikioji 
   auklė“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 12.00  „Prokurorų 
   patikrinimas“

 14.55  „Vandens žiurkės“  17.00  „Nuodėminga 
  meilė“

 11.05  Ryto suktinis su 
  Zita Kelmickaite

 13.15  „Džonis Testas“ 19.30  Vaido Baumilos 
   koncertas

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.35 „Rutos Ren-
del detektyvai“. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 
Senoji animacija. 10.50 „Nančerou“ (1). 12.40, 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 
„Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 
17.00, 23.45 Pasikeisk! 18.00, 22.50 „Medikai“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Nančerou“ (2).

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Žinios. 
10.40 Statyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 11.30 Au-
topilotas. 11.55 Yra kaip yra. 13.05 Pagalbos 
skambutis. 13.40, 15.25, 21.00 Dviračio šou. 14.10 
24 valandos. 15.20 Žodis - ne žvirblis. 15.55 Mes 
pačios. 16.25 Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.40, 23.15 Lietuvos laikas. 6.05, 0.20 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20 „Slava“. 
13.40 Kartu su visais. 14.35 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 3.25 Mados nuosprendis. 17.50 Susi-
tuokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.10 
„Slava“. 23.25 „Prieš naktį“. 0.50 Vakarinės nau-
jienos. 1.05 „Žiaurus romansas“. 5.05 Muzika. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.30 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Nemeluok man. 9.20 
Šeimos dramos. 10.15 Reporterių istorijos. 
10.45 „Pėdsekiai“. 11.10 Gyvoji tema: Riebėja. 
12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdy-
kusi šeimynėlė“. 13.35 „Lobių medžiotojai“. 
14.35 Kviestinė vakarienė. 15.40 Žiūrėti vi-
siems! 16.05 Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.30 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 22.35 Anna Čapman ir jos vyrai. 
23.35 „Kariai 2“. 0.30 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Valgome namie! 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendi-
mas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 16.20 Važiuosime, pavalgy-
sime! 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 21.40 
„Mentų karai 5“. 23.40 „Dienos anatomija“. 
0.30 „Broliai 3“. 2.00 „Taigos šeimininkė 2. 
Prie jūros“. 4.25 „Sodininkų atsakas“. 5.30 
„Chazanovas. Gyveno kartą Aš“. 

 TV PolonIa
7.20 Myliu kiną. 8.00 „Atleiskite savo nedrau-
gams“. 8.25 „Trys pašėlę nuliai“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10 „Laukinė Lenkija“. 12.40, 
17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 
Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip 
meilė“. 14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 15.35 „Vil-
noteka“. 15.55 Paprastai. 16.50 Regionų legendos. 
17.05 Myliu kiną. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 KucinAlina. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 22.00 „Eu-
rovizijos“ dainų konkursas - Viena 2015. 2-asis 
pusfinalis. 0.10, 5.15 Sveika, Polonija. 0.50 „Pit-
bulis“. 2.45 Animacinis f. 3.45 „Nedėkingumas“. 
5.55 „Alučio meškinui!“ 6.50 „Vilnoteka“. 

 TV1000
6.45 „Basomis per šliužus“. 8.30 „Laisvie-
ji menai“. 10.05 „Superbombonešis: naikinti 
viską“. 12.05 „Aiškiaregė“ (N-14). 14.00 „Išsis-
kyrimas“. 15.45 „Mergina su trūkumais“. 17.50 
„12 vergovės metų“. 20.00 „Milijardierius ir 
blondinė“. 21.30 „Kraujo ryšiai“. 23.40 „Teresės 
nuodėmė“. 1.35 „Mergina su trūkumais“. 3.40 
„Panikos kambarys“ (N-14). 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40, 
22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 
Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 
Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 
10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 
13.35 Miestas. 14.30 Didelės statybos. 15.25 Se-
nienų medžiotojai. 19.05 Penktoji pavara. 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Kovos dėl 
konteinerių. 23.00, 4.30 Brangenybės iš podėlio. 
24.00, 5.20 Ieškant klasikos. 1.00 Automobilių 
pogrindis. 1.55 Gatvių lenktynės. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Kolonijinė Australija. 
8.00 Naujo būsto paieška. Visi keliai veda į 
Romą. 9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! „Spa and Whirlpool Suites“. 11.00 Mu-
ziejų mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 
Naujo būsto paieška. Perfekcionizmas Meksi-
koje; Portugalija. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 
24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Maršru-
tas 66. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Bankokas: viskas, arba nieko; Australija. 
21.00 Pilių paslaptys. 22.00 Akmens labirintai. 
23.00 Amerikos maistas. 1.00 Nakties programa. 

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 „Mažieji išdykėliai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė 

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Lietuvos atstovo 

Eurovizijoje Vaido 
Baumilos koncertas.

21.00 TV serialas 
„Tobula kopija“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Metro“ (N-14).
0.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
1.50 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.40 „Las Vegasas“ 

(N-14).
3.30 „Lyga“ (N-7).

6.30 „Kas naujo, 
Skūbi-Dū?“

6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 24 valandos (N-7).
10.20 Yra kaip yra (N-7).
11.45 Pagalbos skambutis 

(N-7).
12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Juodos katės“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. „Atpildas“ 

(N-14).
23.55 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
0.50 TV serialas 

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

1.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina

2.15 Programos pabaiga.
2.20 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
12.00 Auksinis protas.
13.15 Mokslo ekspresas.
13.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“.
17.15 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
18.15 Šiandien. 
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.14 Loterija „Perlas“.
21.15 Dėmesio centre.
22.00 „Eurovizijos“ dainų 

konkursas 2015. 
Antrasis pusfinalis. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vienos.

0.15 Vakaro žinios.
0.45 TV serialas „Didysis 

Gregas 3“ (N-7).
1.35 Laba diena, Lietuva.
3.40 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 Melodrama „Namas 
prie ežero“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Aš - šnipas“ (N-7).
23.20 „Strėlė“ (N-7).
0.15 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.10 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
2.15 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Sąmokslo teorija 

(N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Čiapajevas. Aistra 

gyventi“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigim-
ties“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

22.30 Reporteris.
23.20 Patriotai (N-7).
1.20, 4.05 Reporteris.
2.35, 5.15 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

6.35 „Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 „Pavasario nuotaikos“. 

Dainuoja „Trys pante-
ros“ ir „Trys tigrai“.

12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Istorijos detektyvai. 
13.30 F.Dostojevskio 

„Stepančikovo dva-
ras ir jo gyventojai“. 
1989 m.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
18.15 Septynios Kauno 

dienos.
18.45 ...formatas. Poetė 

Lina Navickaitė.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 LRT aukso fondas. 

„Chameleonas“. 1 s.
22.40 Baltojo Vilniaus 

legenda.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.45 Dėmesio centre.
1.30 Elito kinas. Drama 

„Geresniame pasau-
lyje“ (originalo k., 
subtitruota, N-7).
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 16.20  „Kosmoso kariai“ 13.00  „6 kadrai“ 1.00  „Viešbutis 
  „Grand Hotel“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

(N-7).
12.55 „Melo pinklės“.
13.55 „Būrėja“.
14.30 Keksiukų karai.
15.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės I. 
Ištikimybė iki  
mirties“ (N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
13.30 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Moderni šeima“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Trileris 
„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

0.05 Fantastinis trileris 
„Sūkurys“  
(N-14).

1.45 „CSI Majamis“ 
(N-7).

2.35 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų 
skoniai.

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

12.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

12.30 „Niagaros magija“ 
(N-7).

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

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Tai bent 

mamytė!“  
(N-7).

16.20 „Kosmoso 
kariai“.

18.00 „Pavojingoji 
Afrika“ (1).

19.00 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Piktoji planeta“.
21.00 „Trauma“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Moteris, 

kuri sugrįžta“  
(N-7).

0.25 „Tėvai už borto“.

„PASKUTINĖ TVIRTOVĖ“
Trileris. JAV. 2001.
Režisierius R.Luris.
Vaidina Dž.Gandolfinis, M.Rufalas, S.Bertonas.

Vadovavęs daugeliui sėkmingų kovinių operacijų, generolas Judžinas 
Irvinas už nepaklusnumą, įsakymo nevykdymą išsiunčiamas į griežtai 
saugomą karo nusikaltėlių kalėjimą. Jam vadovauja valdingas ir žiaurus 
pulkininkas Vinteris. Žygdarbiais pagarsėjęs generolas iškart užkariauja 
kalinių simpatijas. Net pulkininkas Vinteris pataikauja drąsiam generolui.

rekomenduoja

„ATPILDAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius Dž.Flinas.
Vaidina S.Sigalas, V.Forsaitas, 
Dž.Čampa.

Bruklino policininkas Džinas ruo-
šėsi pasivaikščioti su sūnumi, ta-
čiau telefonu jam buvo pranešta, 
kad jo geriausias draugas Bobas ką 
tik nušautas savo žmonos ir vaikų 
akivaizdoje...

„DETEKTYVĖ RIZOLI“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius A.Hardvikas.
Vaidina E.Harmon, S.Aleksander, 
L.Breko.

Bostono policijos detektyvai ir 
ekspertai naudoja savo talentą 
ir įgūdžius, kad įmintų kraupių 
žmogžudysčių mįsles. Detektyvė 
Džein Rizoli - vienintelė policinin-
kė Bostono policijos žmogžudys-
čių skyriuje...

„METRO“
Veiksmo filmas. Rusija. 2012.
Režisierius A.Megerdičevas.
Vaidina S.Puskepalis, A.Belas, 
S.Chodčenkova.

Maskvos metropolitenas, pastaty-
tas 1935 metais, dabar jau sunkiai 
atlaiko daugybės dangoraižių svo-
rį. Kartą metro darbuotojas Serge-
jus pastebi tunelio lubose mažą 
įtrūkimą, pro kurį teka vanduo...

LNK
22.10

TV3
22.10

TV1
23.10

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55, 15.35 Hipo-
potamas. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 
19.15 Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Plaukimas 
su pabaisomis. 13.45 Šunų gelbėjimas. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 0.45, 
3.25 Pavojingiausios gyvatės. 21.05, 2.35, 5.49 
Gyvenimas laisvėje. 22.55 Sukilimas.

 SPORT1
7.00, 12.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 NBA Acti-
on. Krepšinio lygos apžvalga. 7.40 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 8.00 Pirmyn į praeitį. ATP 
1000 Indian Wells. Rafael Nadal - Novak Djokovic. 
Finalas. 2011 m. 11.00 Motosportas. Spidvėjus. 
Suomijos GP lenktinės. 2 etapas. 12.15 Rusijos 
„Premier League“. 28 turo apžvalga. 12.40 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Uni-
caja“. 2015-04-30. 14.30 ATP 250 Nice. Vyrų 
tenisas. Federico Delbonis - Ernest Gulbis. Finalas.  
2014 m. 16.30 Tiesioginė transliacija. ATP 250 
Nice. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai (pertraukoje „Spor-
tas“). 20.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
20.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
21.10 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. 1 Ketvirtfinalis. 
2015-05-21. 23.10 Pirmyn į praeitį. ATP 1000 In-
dian Wells. Rafael Nadal - Novak Djokovic. Finalas. 
2011 m. 2.10 KOK World series. Bušido kovos.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.30 Boksas. Floydas 
Mayweatheris - Manny Pacquiao. 10.55 „For-
mulė-1“. Monako GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 12.55 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Šanchajus. 14.55 „Formulė-1“. Monako 
GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 16.35 
Motosportas. Žiedinės lenktynės. Belgija. 18.35 
„Formulė-1“. Monako GP treniruotė 1. 20.15 
„Formulė-1“. Monako GP treniruotė 2. 21.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Sunderland“. 23.45, 1.45 Ledo ritulys. Pasau-
lio čempionato pusfinalis. 5.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. 

 EUROSPORT
9.30 Futbolas. U17 Europos čempionatas. 
10.30, 14.45, 23.00 Dviračių sportas. „Giro 
d’Italia“. 12.00, 13.00, 18.45, 21.00, 0.30 Teni-
sas. ATP turnyras Ženevoje. 12.45, 20.45, 1.15 
Tenisas. „French Open“. Pasirengimas. 1.30 
Galiūnų sportas. „World’s Strongest Man“. 
Kvalifikacija. 

TV6
21.30
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„Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas“

n Žanras: komedija, drama, romantinis

n Režisierius: Victor Levin

n Vaidina: Anton Yelchin, Olivia 

Thirlby, Berenice Marlohe ir kiti

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

- Sakykite, ar filmas pateisino lū-
kesčius?

- Visiškai. Mane sudomino tai, kad is-
torija sukasi apie žavią prancūzę Arielę. 
Pati vis dar jaučiu sentimentus tam laiko-
tarpiui, kai studijavau Prancūzijoje, todėl 
buvo labai gera pasiklausyti prancūzų kal-
bos, pasinerti į prancūzų kultūrą.

- Kas labiausiai jus sužavėjo?
- Filme buvo kalbama apie tai, ką mūsų 

kultūroje dažnai šeimos nutylėtų ar net 
slėptų. Istorija sukasi apie du sutuokti-
nius - prancūzų diplomatą, dirbantį Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, ir jo žmoną. Abu 
jie turėjo po meilužį. Jų šeimoje tai buvo 
suprantamas dalykas. Vyras nuo 5 iki 7 
laiką leido su savąja meiluže, Arielė toms 
valandoms susirado sau jauną, perspekty-
vų rašytoją. Prisipažinsiu, kad kai kurios 
akimirkos privertė net krūptelėti. Nesiti-
kėjau tokių siužeto vingių, tokių „razinkų“. 
Patiko ir tai, kad nors filmas apie meilę, tai 
nebuvo ta „sacharininė“ meilės istorija. 

- Kuo filmas išsiskyrė iš kitų?
- Jame buvo labai daug sentencijų. 

Daugelis, matyt, žino tą nuvalkiotą frazę - 
„meilė trunka trejus metus“. Visas pasau-
lis ja gyvena. Šiame filme atradau ne vie-
ną gražią ir sau į atmintį atgulusią senten-
ciją. O tą „meilė trunka trejus metus“ 
galima laisvai pakeisti - „yra tik dvi jėgos, 
kurioms mes negalime pasipriešinti - tai 
motina gamta ir meilė“.

- Kam rekomenduotumėte šį filmą?
- Siūlyčiau pažiūrėti toms šeimoms, 

kurios patyrė vyro ar žmonos išdavystę. 

Jame galima atrasti būdų, kaip tą problemą 
priimti iš kitos perspektyvos, nedaryti iš 
to tragedijos, galbūt išmokti atleisti, su-
prasti ir viską ištaisyti nedraskant šeimos.

- Šis filmas - jauno režisieriaus de-
biutas...

- Taip, labai vykęs debiutas. Dar turiu 
paminėti, kad įdomios buvo ir tokios deta-
lės, kad filme kai kurie veikėjai vaidino 
patys save - tai ir vieno restorano šefas, ir 
Niujorko filharmonijos dirigentas, ir „The 
New York Times“ pagrindinis redaktorius.

- Pagal ką renkatės filmus?
- Juose turi būti kažkas man artimo. 

Šiuo atveju pasirinkimą lėmė sentimentai 
Prancūzijai. Kitais kartais - mano aistra 
kelionėms. Mėgstu nuotykių filmus apie 
įvairius pasaulio kraštelius, negyvenamas 
salas. Patinka istoriniai filmai. Nemėgstu 
fantastinių filmų, bjaurių siaubo filmų, ku-
rie gali palikti negatyvių emocijų.

- Ar dažnai einate į kino teatrus?
- Esu ištikima kino teatrų gerbėja. Se-

ku naujienas ir dažnai einu žiūrėti filmų. 
Yra tokių, kuriuose lankiausi net po ketu-
ris kartus. Man patinka ta aplinka, aura, 
tie patys spragėsiai, gėrimai.

Filmas, privertęs kitaip 
pažvelgti į neištikimybę
Kitados Prancūzijoje studijavusi dainininkė IngrIda KazlausKaItė (31) iki šiol 
jaučia nostalgiją šiai šaliai, kultūrai ir kalbai. sentimentų paviliota ji pasirinko ir 
filmą, persmelktą prancūziškos dvasios - „nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. atlikėja 
džiaugiasi, kad pasirinkimas jos nenuvylė, atvirkščiai - kino filmas suteikė daug 
minčių apmąstymams apie meilę, ištikimybę ir atleidimą.

Netikėtas žvilgsnis į tam tikrus dalykus.

Pagrindinė herojė. Ji žavinga, seksuali, savo žavesiu prikaus-

tanti prie ekranų. Stambūs planai, kur rodomos jos lūpos, 

akys, mane, kaip moterį, prikaustė. Manau, kad vyrams ją stebėti 

būtų tas pats kaip meškinams žiūrėti į didžiulį stiklainį medaus.

Man užkliuvo tai, kad pačioje pradžioje pagrindinė 

herojė kalbėjo prancūziškai, bet vėliau perėjo į anglų 

kalbą. Net jos prancūziškas akcentas dingo. Tad man pritrū-

ko prancūzų kalbos.

Kai kurie kadrai priminė momentus iš kitų filmų.

Filmo pliusai miNusai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė Ingrida Kazlauskaitė - 
ištikima kino teatrų lankytoja

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 15-21 d. 12, 15, 18.10, 21.20 val. (Pasaulinė 
premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 15-21 d. 17.30, 20.10 val. (Pasaulinė premjera).
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10.20, 11, 12.30,  
14.30 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 13.10,  
15.20 val.
„naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 19.20, 21.30 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
21 d. 17 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 
11.30, 13.40, 14.40, 17.10, 18.50, 21 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.10, 12.10, 14.20, 
16.30 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 10.40, 16.20, 19.10 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
15-21 d. 10.30, 12.40, 14.50 val. (10.30 val. seansas  
vyks 16-17 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 11.40, 17.20, 20.40 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 15.50, 19.45 val.

„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 
18.40, 21.40 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 13.20, 20.50 val.
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 15, 17, 
19 d. 17 val.
„Mūšis dėl sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 16, 18, 20 d. 17 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 15-21 d. 11, 13.40, 16.20, 19, 21.45 val. 
(Pasaulinė premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 15-21 d, 17.40, 20.10 val. (Pasaulinė premjera).
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 11, 13.10, 15.40,  
18 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 13.55 val.
„naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 11.40, 14, 16.20, 18.50, 21.10 val.
„Pasitikiu tavimi“ (dokumentinis f., Lietuva) - 20 d. 
19 val.
„1944“ (karinis f., Suomija, N-13) - 21 d. 18 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
21 d. 20.10 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 12, 
14.20, 16.30, 18.40, 20.50 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 12, 14.50, 18.10, 21.10 val. (12 val. seansas  
vyks 16-17 d.).

„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 
14.10, 16.10, 19.20, 21.20 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 13.20, 15.50, 18.30, 20.50 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 11.15, 17.50, 21.10 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 14.30, 20.20 val.
„Mūšis dėl sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 15-21 d. 12.15, 18.20 val.  
(12.15 val. seansas vyks 16-17 d.; 20 d. 18.20 val.  
seansas nevyks).
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 15-21 d. 
17.10, 21.30 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
15-21 d. 11.35, 16 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 11.25, 15.40 val.  
(11.25 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 15-21 d. 13.30, 18 val.  
(21 d. 18 val. seansas nevyks).
„Ex Machina“ (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 15, 18, 
20 d. 20.10 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 16-17, 19 d. 
20.10 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-17 d. 11.15 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 15 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 16-17 d. 12 val.

„Naktis be 
karūnos“

„Royal Night Out“

1945 m. gegužės 8-osios vakarą visa 
Europa pasipylė į gatves švęsti pergalės 
Antrajame pasauliniame kare. Džiūgaujan-
čioje minioje Didžiosios Britanijos sostinė-
je neatpažintos linksminosi ir seserys 
Windsor: 19-metė Elžbieta (būsimoji kara-
lienė) ir jos 14 metų sesuo Margaret. Jau-
nosios princesės išsmuko iš Bakingamo 
rūmų ir iki vidurnakčio šoko viešbutyje 
„Ritz“. Šis filmas - šiek tiek kitokia istori-
nių įvykių interpretacija.

Griežto rūmų etiketo suvaržytos prin-
cesės Elžbieta ir Margaret nuo pat gimimo 
augo, nepažindamos kitiems vaikams įpras-
tų pramogų. Visai Europai džiūgaujant dėl 
fašistinės Vokietijos kapituliacijos ir laimė-

to karo, princesės tiesiog dega noru pa-
sinerti į visuotinį šurmulį ir šventę. At-
sargioji mergaičių motina - karalienė 
Elžbieta - toli gražu nesižavi dukrų troš-
kimu išeiti į viešumą. Tačiau tėvas, ka-
ralius Jurgis VI supranta, kad tai gali bū-
ti paskutinė proga jo vyresnėlei Elžbietai 
pasijusti paprastu žmogumi.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 15 d.

n Romantinė komedija, Didžioji 

Britanija, 2015
n Režisierius: Julian Jarrold

n Vaidina: Emily Watson, Rupert 

Everett, Jack Reynor, Sarah Gadon ir kiti

„Naktis be karūnos“ - laisva istorinių 
įvykių interpretacija iš britų 
karališkųjų rūmų gyvenimo

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 15 d. 
17 val. 17 d. 20 val. 20 d. 17.10 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 15, 18 d. 18.50 val. 16 d. 21.10 val. 17 d. 
15.40 val. 19 d. 20.50 val. 21 d. 16.40 val.
„2015 m. „Oskarui“ nominuoti trumpametražiai 
vaidybiniai filmai“ (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
15 d. 21.30 val. 16 d. 18.50 val. 18 d. 16.30 val.
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (vaidybinis f., 
Prancūzija, Australija, Kanada) - 16 d. 14.40 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 16 d. 16.50 val.
„Gilyn į mišką“ (fantastinė komedija, JAV, Kanada) - 
17 d. 13.30 val.
„Saulutės“ (komedija, Čekoslovakija) - 17 d. 18 val.
„Žmogus-paukštis“ (komiška drama, JAV, Prancūzija) - 
18 d. 14.10 val. 21 d. 21 val.
„Sigutė“ (dokumentinis f., Lietuva) - 18 d. 21.10 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 19 d. 16.30 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“ (drama, Norvegija, Airija, 
Švedija) - 19 d. 18.30 val.
„Kraujas“ (dokumentinis f., Rusija) - 20 d. 19 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 20 d. 
20.50 val. 21 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 15-21 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 20.45, 21.45 val. 
(Pasaulinė premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 15-21 d. 12, 14.30, 17.15, 20 val. (Pasaulinė 
premjera).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10, 12, 14.30, 18.30 
val. 16-18, 21 d. 10, 12, 14, 16.15, 18.30 val.  
19 d. 10, 12, 14, 16.15 val. 20 d. 10.15, 12.15, 14.45, 
16.45, 18.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 15, 17-21 d. 11, 13, 
15 val. 16 d. 13, 15 val.

„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 16.30, 18.45, 21 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21, 
20-21 d. 17.30, 19.30, 21.30 val. 19 d. 18, 20, 22 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 17 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-18, 20-21 d. 14.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 15-21 d. 11.30, 13.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15 d. 10.30, 12.30 val. 16-18, 
20-21 d. 10.30, 12.30, 14.30 val. 19 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 18.30 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 19.15, 21.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17 d. 10, 12.15 val. 15-16, 18-19, 20-21 d. 
10.15, 12.15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 16 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 20 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“ (drama, Lenkija) - 15 d. 16.20 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 15 d. 17.40 val.
„Ekskursantė“ (drama, Lietuva) - 15 d. 19.30 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 16 d. 
14.50 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 16 d. 16.35 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 16 d. 18.15 val.
„Kelias į žvaigždes“ (drama, Kanada, Vokietija, 
Prancūzija) - 16 d. 20 val.
„Didelės akys“ (biografinė drama, JAV) - 19 d. 16.45 val.
„Baltas šešėlis“ (drama, Italija, Tanzanija, Vokietija) - 
19 d. 18 val.

„Redirected / Pasaulinė versija“ (veiksmo f., 
Lietuva) - 20 d. 16.40 val.
„Arvydas Sabonis. 11“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
20 d. 18.20 val.
„Lošėjas“ (drama, Lietuva) - 20 d. 20 val.
„Nėra laiko gerumui“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
21 d. 16.30 val.
„Trečias žmogus“ (drama, Anglija, JAV, Belgija, 
Vokietija) - 21 d. 17.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 15-21 d. 10.20, 14.50, 16.45, 19.50, 23 val.  
(23 val. seansas vyks 15-16 d.). (Pasaulinė premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 15-21 d. 13, 15.50, 18.40, 21.30, 22.30 val. 
(22.30 val. seansas vyks 15-16 d.). (Pasaulinė premjera).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10.15, 11, 15.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 13.20, 17.40 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 19.20, 21.40, 23.30 val. (23.30 val. sean-
sas vyks 15-16 d.).
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
21 d. 20.30 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 
15-21 d. 12, 16.40, 21.20, 23.20 val. (23.20 val. seansas 
vyks 15-16 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 14.40, 20, 23.10 val. (23.10 val. seansas 
vyks 15-16 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 11.30, 17.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.30, 12.20, 14.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 15-21 d. 17.50 val.

Pašėlęs Maksas. Prieš gerus trisdešimt 
metų šis vardas buvo šaunumo sinonimas ir 
kiekvieno paauglio idealas. Viską praradusį 
ir dėl to jokių pavojų nesibaiminantį polici-
ninką suvaidinusį aktorių Melą Gibsoną (Mel 
Gibson) šis herojus per vieną naktį pavertė 
superžvaigžde. 1979-aisiais kino ekranuose 
pasirodęs „Pašėlęs Maksas“ sulaukė dviejų 
tęsinių (1981 ir 1985 m.) ir tapo vienu sė-
kmingiausių visų laikų Australijos kino filmų.

Kino teatruose nuo gegužės 15 d.

n Veiksmo filmas, Australija, 2015

n Režisierius: George Miller

n Vaidina: Tom Hardy, Charlize Theron, 

Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan 

Jones, Josh Helman, Rosie Huntington-Whiteley, 

Riley Keough, Zoe Kravitz, Abbey Lee, Courtney 

Eaton ir kiti

„Pašėlęs Maksas: 
Įtūžio kelias“

„Mad Max: Fury Road“

Premjera

Postapokaliptinis filmas  
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ - vienas 
laukiamiausių kino atgimimo istorijų

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 15-21 d. 
13.10, 18.10 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 15.10, 20.10 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 14.10, 18.50 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 15-21 d. 10.50, 12.35 val. (10.50 val. seansas 
vyks 16-17 d.).
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 15, 17, 
19 d. 20.40 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 16, 
18, 20 d. 20.40 val.

CINAMON
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
21 d. 18.30 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 15-21 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 22.05 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 15-21 d. 21 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 11.45, 13.45, 15.45, 
18 val. (16-17 d. 18 val. seansas nevyks).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10, 10.45, 12.45,  
16.45 val. (10 val. seansas vyks 20 d.).
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 13.15, 18.30 val. (13.15 val. seansas 
vyks 15-17 d.).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 
18, 20, 22.15 val. (18 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 18.15, 21.15 val. (21 d. 18.15 val.  
seansas nevyks).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 15.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 15-21 d. 12.15, 16.15 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 11.15, 14.15 val.

„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 18.45 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 20.45 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
15-21 d. 13.15, 14.45 val. (15-17 d. 13.15 val. seansas 
nevyks).

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 15-21 d. 13.10, 15.50, 18.40, 21.30 val. 
(Pasaulinė premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 15-21 d. 10.20, 20 val. (Pasaulinė premjera).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 11, 15.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 13.20, 17.40 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 12.50, 18.20 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
21 d. 19 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 15-21 d. 
10.50, 15.10, 19.30 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 
13, 17.20, 21.40 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 15-21 d. 10.10, 12.20 val. (10.10 val. seansas 
vyks 16-17 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 14.40, 21 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 17.50 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 15.20, 20.40 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 21 d. 
19.10 val.

„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-21 d. 21.10, 21.40 val. (21 d. 21.10 val. seansas 
nevyks; 21.40 val. seansas vyks 21 d.).
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.40 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 15-21 d. 13.20, 16, 18.45, 21.40 val. (Pasaulinė 
premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
15-21 d. 10.40, 17.40, 20.20 val. (Pasaulinė premjera).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 15-21 d. 10.10, 15.30, 17.20 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, 3D, V) - 15-21 d. 13.40, 19.10 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 15-21 d. 19.30 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
21 d. 18.50 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 15-21 d. 10.30, 15.50, 21.20 val. (10.30 val. sean-
sas vyks 16-17 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 12.20 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
15-21 d. 10.20, 12.30, 14.45 val. (10.20 val. seansas vyks 
16-17 d.).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 15-21 d. 10.50, 13, 15.10 val. 
(10.50 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 15-21 d. 
21.50 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 15-21 d. 17 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
15-20 d. 19 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
15-21 d. 21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Praėjus daugiau nei ketvirčiui amžiaus, 
pasitelkusi naujausias specialiųjų efektų 
technologijas į didžiuosius ekranus su 
trenksmu atkeliauja ketvirtoji „Pašėlusio 
Makso“ dalis. Globalinę katastrofą išgy-
venusioje ir absoliučia dykyne virtusioje 
Žemėje klajojantis vienišius Maksas, kurį 

įkūnija Tomas Hardis (Tom Hardy) sutin-
ka Šarlizės Teron (Charlize Theron) vai-
dinamą Furiozą - paslaptingą moterį, žūt-
būt siekiančią persikelti per dykumą, ku-
rioje negalioja jokie įstatymai. Maksas 
sutinka jai padėti.

„Forum Cinemas“ inf.

Pirmąjį Maksą suvaidinusį Melą Gibsoną (Mel Gibson) pakeitė Tomas Hardis (Tom Hardy)

Pagrindinio vaidmens 
atlikėją Šarlizę Teron 
(Charlize Theron) į filmo 
pristatymą Holivude 
atlydėjo gyvenimo draugas 
Šonas Penas (Sean Penn)
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teatras/kinas
Premjera

„Septintasis 
nykštukas“

„The 7th Dwarf“

Klasikinių pasakų rinkinys atgimsta itin 
originalioje animacinėje komedijoje visai šei-
mai. Piktoji ragana Delamorta kūdikystėje už-
kerėjo princesę Rožę - iki aštuonioliktojo gim-

tadienio ji įsidurs pirštą aštria adata ir ji bei 
visa jos pilis šimtui metų užmigs giliu miegu, 
o šį burtą galės panaikinti tik tikrai mylinčio 
vaikino bučinys gražiajai Rožei. Džekas - bū-
tent tas vaikinas. Likus dienai iki aštuoniolik-
tojo Rožės gimtadienio jis išsiunčiamas pas 
septynis nykštukus, kurie gyvena už septynių 
kalnų. Šie turėjo saugiai paslėpti Džeką, kad 
šis po pražūtingo gimtadienio išgelbėtų varg-
šę Rožę. Deja, keliaudamas pas nykštukus 
Džekas paklydo ir pateko į raganos spąstus.

Delamortos džiaugsmui, išsipildo liūd-
niausias scenarijus. Princesė įsiduria pirštą, 
jos gelbėtojas pagrobtas ir visa karalystė už-
miega giliu giliu miegu. Išskyrus septynis 
nykštukus.

Maži narsūs vyrukai leidžiasi ieškoti 
Džeko - vaikiną reikia pargabenti į pilį ir pa-
žadinti snaudžiančią princesę. Pavojingoje 
kelionėje jų lauks daugybė išbandymų ir ne-
tikėtumų, tačiau ūgis - ne kliūtis!

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gegužės 15 d.

n Animacinė komedija šeimai, 2014

n Režisierius: Boris Aljinovic, Harald Siepermann

n Dubliažo režisierius: Vilius Tamošaitis

n Lietuviškai dubliavo: Karolis Matuliauskas, 

Genutė Taukinaitienė, Gytis Balčiūnas, Adelė 

Teresiūtė, Giedrius Savickas, Algis Dainavičius, 

Vytas Rašimas, Leonas Ciunis, Evelina Kauklienė, 

Rolandas Boravskis, Julius Žalakevičius, Dalius 

Skamarakas, Arvydas Dapšys

n IMDB: 4,6/10

Filmą lietuviškai dubliavo Giedrius Savickas, Rolandas Boravskis, Arvydas Dapšys ir kiti

Teatras
VILnIus

nACIOnALInIs OPEROs IR BALETO TEATRAs
15, 16, 20 d. 18.30 val. - Premjera! Ludvig van 
Beethoven „Fidelijus“. 4 v. opera vokiečių k.  
Dir. M.Staškus.
17 d. 12 val. - S.Mickio „Zuikis Puikis“. Kamerinė opera 
vaikams. Dir. J.M.Jauniškis.

nACIOnALInIs DRAMOs TEATRAs
15 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
16 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! W.Szymborska 
„Moters portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
17 d. 16 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
20 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.

VILnIAus MAŽAsIs TEATRAs
19 d. 18.30 val. - „Dėdės ir dėdienės“. Rež. 
G.Tuminaitė.
20 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“. 
Rež. P.Ignatavičius.
21 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

VALsTYBInIs JAunIMO TEATRAs
15 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.
16, 17 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.

LIETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
15 d. 18.30 val. - D.Gieselmann „Ponas Kolpertas“ 
(N-17). Rež. Velta ir Vytautas Anužiai (Panevėžio J.Miltinio 
dramos teatras).
16 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
17 d. 18.30 val. - R.Cooney „Nr.13 (Out Of Order)“. 
Rež. E.Murašov.
17 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. J.Popov.

RAGAnIuKĖs TEATRAs
16 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
17 d. 12 val. - „Zuikio vestuvės“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILnIAus TEATRAs „LĖLĖ“
Didžiojoje salėje

15 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fan-
tazija apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.
17 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“ (pagal H.Loftingą). 
Rež. R.Driežis.

Mažojoje salėje
16 d. 12 ir 14 val.; 17 d. 14 val. - „Silvestras Dūdelė“ 
(pagal A.Gustaičio pjesę). Rež. R.Driežis.

„DOMInO“ TEATRAs
18 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.
19 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
20 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
21 d. 19 val. - B.Nušičiaus „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
15 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Ribos“ (N-16). 
Rež. T.Montrimas.
15 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Dr. Faustas“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Pasaka apie karalius“. 
Rež. S.Degutytė.
18 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka S.Degutytė („Stalo teatras“ ir 
Menų spaustuvė).
19 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „59’Online“. Rež. L.Vaskova.
19 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Apie žmogų, 
nužudžiusį gulbę“. Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).

VILnIAus KAMERInIs TEATRAs
17 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.

KEIsTuOLIŲ TEATRAs
15 d. 19 val. - Jaunų kūrėjų debiutai! „Atleisk jiems - jie 
nežino, ką daro“ (N-14). Rež. E.Kižaitė.
16 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
17 d. 12 val. - „Geltonų plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VILnIAus MIEsTO TEATRAs
15 d. 19 val. - S.Beckett „Paskutinė Krepo juosta“. 
Rež. O.Koršunovas.
16 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs  
TEATRAs

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
16 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
17 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Keturakio „Amerika 
pirtyje“. Rež. V.Lencevičius.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“. 
Rež. J.Jurašas.
20 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“. 
Rež. A.Jankevičius.

KAunO MuZIKInIs  
TEATRAs

15 d. 18 val. - L.Adomaičio „Dulkių spindesys“. 
2 d. šokio spektaklis. Choreogr. ir libreto autoriai: 
D.Bervingis, G.Visockis.
16 d. 18 val. - I.Kalmano „Monmartro žibuoklė“. 
3 v. operetė. Dir. V.Visockis.
17 d. 18 val. - J.Štrauso „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.
20 d. 17 val. - R.Rodgers „Muzikos garsai“. 
2 d. miuziklas. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Vilnonis.
21 d. 18 val. - P.Abrahamo „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERInIs  
TEATRAs

15 d. 18 val. - Dž.Bokačio „Dekameronas“ (N-16).
 Rež. A.Rubinovas.
16 d. 18 val. - P.Lagerkvisto „Neūžauga“. 
Rež. S.Rubinovas.
20 d. 18 val. - Svečiuose Klaipėdos jaunimo teatras. 
G.Kuprevičiaus anti-opera „Pamoka“ (pagal to paties 
pavadinimo E.Ionesco pjesę).
21 d. 18 val. - Sceninė versija pagal E.Ionesco ir 
D.Čepauskaitės tekstus „Raganosis“. Rež. R.A.Atkočiūnas.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai/kinas

Animacinė juosta „Septintasis nykštukas“ - 
klasikinių pasakų herojų rinkinys

„Forum Cinemas“ nuotr.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
17 d. 18.30 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės 
iki žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
20 d. 19 val. - M.Fratti „Sesuo“. Rež. A.Žukauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
16 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.
16 d. 17 val. - „Nepaleisk manęs“. Rež. A.Lebeliūnas 
(„Laimingi žmonės“).
17 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
16 d. 18 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai 
(elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šaspošnikov.
18 d. 18 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo 
ereliai“. Rež. A.Jakubik („Domino“ teatras).
19 d. 18 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“. 
Rež. K.Smoriginas.
21 d. 18 val. - „Tėtis“. Rež. J.Rijniekas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18.30 val. - G.Puccini „Sesuo Andželika“, „Džanis 
Skikis“. Rež. Y.Ross. Dir. D.Pavilionis.

KONCERTŲ SALĖ
20 d. 19 val. - „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
16 d. 12 val. - „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“. 
Rež. K.Jurkštaitė.
17 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
15 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajevo „Girti“. 
Rež. L.Vaskova.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
15 d. 18 val. - B.Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas“. Rež. 
A.Pociūnas.
16 d. 18 val. - „Daktaras ir Mangaryta“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
17 d. 12 val. - Premjera! D.Čepauskaitės „Kaštonė“ 
(pagal A.Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A.Lebeliūnas.
21 d. 16 val. - Moljero „Šykštuolis“. Rež. R.Teresas.

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

16 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Žuvėdra“. 
Rež. D.Kazlauskas.
17 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Abele „Jazminas“. 
Rež. M.Kimelė.
20 d. 18 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Pažemintieji ir nuskriaustieji“. Rež. Vytautas ir Velta 
Anužiai.

pANEVĖŽIO TEATRAS „MENAS“
15 d. 18 val. - B.Sruogos „Dobilėlis penkialapis“. 
Rež. V.Kaniušonis.
16 d. 17 val. - T.Williams „Stiklinis žvėrynas“. 
Rež. V.Kaniušonis.
17 d. 12 val. - „Ali-Baba ir 40 plėšikų“. 
Rež. V.Jevsejevas.
21 d. 9.45-16 val. - Tarptautinis neįgaliųjų teatrų fes-
tivalis „Širdys vilčiai plaka“. Dalyvauja neįgaliųjų teatro 
trupės iš Lietuvos miestų, Estijos, Švedijos, Danijos, 
Vokietijos, Olandijos, D.Britanija. Įėjimas nemokamas.

KITI MIESTAI

15 d. 18 val. Marijampolės dramos teatre; 
19 d. 18.30 val. Kretingos kultūros centre - „Striptizo 
ereliai“. Rež. A.Jakubik.
15 d. 18 val. Ignalinos kultūros centre - J.Isler „Bus 
sunku“. Rež. A.Večerskis.
17 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre - Premjera! 
Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. 
Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 18 val. Šilutės kultūros centre - „Primadonos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 18.30 val. Marijampolės kultūros centre - 
Atsisveikinimo turas! „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. 
Rež. A.Giniotis.
20 d. 18 val. Panevėžio Bendruomenių rūmuose - 
Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
21 d. 18 val. Utenos kultūros centre - „Striptizo ereliai“. 
Rež. A.Jakubik.
21 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre - „Bučiuoju, 
Oskaras“. Rež. C.Graužinis.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Dainų lėktuvas“. Skiriama Europos dienai. 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai. 
Vadovės: S.Balčiūnaitė, J.Dirgėlaitė, D.Mickevičiūtė, 
N.Timofejeva, E.Jaraminienė, A.Steponavičiūtė-
Zupkauskienė, J.Vaitkevičienė. Vilniaus kultūros centro 
teatro studija „Elementorius“. Vadovai Gediminas ir Eglė 
Storpirščiai.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
17 d. 16 val. - Leonido Dorfmano rečitalis. Lidijos 
ir Michailo Dorfmanų atminimui. Leonidas Dorfmanas 
(fortepijonas).

TRAKAI

UŽUTRAKIO dVARAS
17 d. 16 val. - „Romantiški kaip mes“. J.Gelgotaitė (obo-
jus), R.Russo (fortepijonas, Italija).

KLAIpĖdA

KONCERTŲ SALĖ
21 d. 18 val. - „Per Vokietiją į Prancūziją“. Rimvydas 
Savickas (klarnetas), Milana Dunauskaitė (fortepijonas).

KITI MIESTAI

15 d. 17 val. Radviliškio miesto kultūros centre - 
Simfoninės muzikos vakaras. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistė D.Kazonaitė (sopranas). Dir. 
M.Barkauskas. Koncertą veda muzikologė J.Skiotytė-
Norvaišienė.
16 d. 15 val. Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje - 
Tarptautinio vargonų muzikos festivalis „Vargonų 
muzika Vilkyškiuose 2015“. Festivalio pradžios koncertas. 
J.S.Bacho gimimo 330-osioms metinėms. Kamerinis 
ansamblis „Musica humana“ (meno vadovas ir dir. 
A.Vizgirda). Solistai: S.Liamo (sopranas), A.Vizgirda 
(fleita), R.Beinaris (obojus), B.Vaitkus (vargonai).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059,  
www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387,  
www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Atlikėjas Vilius Tarasovas
1979 05 17

Laidų, renginių vedėjas 
Rolandas Vilkončius
1976 05 18

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

Aktorė  
Beata Tiškevič-Hasanova
1989 05 20

Atlikėjas, aktorius  
Mantas Jankavičius
1980 05 20

„Ką pasėsi, tą ir pjausi.“ 
Galimos nemalonios staigmenos, susijusios 
su meilės santykiais. Venera gali išprovo-
kuoti situacijas, kurios bus skausmingos. 
Svarbiausia, kad nepriimtumėte skubių 
sprendimų ir blaiviai įvertintumėte situaciją.

AVINuI

„Vieną mylėk, kitą atsargoj 
turėk.“ Harmoninga Venera nustebins 
maloniais įvykiais šeimoje, šiltais santy-
kiais su artimaisiais. Tai metas, kai asme-
ninis gyvenimas tvarkosi. Galimas nemažas 
pelnas gavus dividendų ar per kūrybą.

JAUČIUI

„Einasi kaip per sviestą.“ 
Šis laikas - jūsų. Merkurijus atneš sėkmę 
ir naujas perspektyvas. Net pačios nereikš-
mingiausios pastangos duos gerų rezultatų. 
Nepraleiskite palankių galimybių. Pats metas 
pasistengti, kad draugystė peraugtų į meilę.

DVYNIAMS

„Ko norėsi, tą turėsi.“ Palankiai 
veikiant Venerai, atsivers naujas meilės 
pergalių periodas. Būsite patrauklūs, gerbėjų 
nestigs. Santykių, kuriuos užmegsite dabar, 
tęsinys priklausys nuo jūsų pačių. Darbe 
viskas bus gerai, be nemalonių staigmenų.

VĖŽIUI

„Koks generolas be armijos.“ 
Santykinai ramus ir lengvas periodas, 
nežadantis nei galvą apsukančios sėkmės, 
nei problemų. Merkurijaus įtaką pajausite 
bendraudami, keldami savo autoritetą visuo-
menėje. Meilės fronte irgi bus ramu.

LIŪTUI

„Devynis kartus pamatuok, 
dešimtą kirpk.“ Merkurijus nehar-
moningas, tad susikaupti bus sunku, tad 
pasistenkite neplanuoti jokių svarbių darbų, 
o jei tektų ką nors rimta užbaigti, būkite ypač 
atidūs. Laiko trūks katastrofiškai, ypač meilei.

MERGELEI

„Kuo pats kvepi, tuo ir kitą 
tepi.“ Harmoningas Uranas atvers 

naujas gyvenimo perspektyvas, o ar jomis 
pasinaudosite - čia jau jums spręsti. Nei 
darbe, nei versle ypatingų kliūčių nenumato-
ma. Dalykiniai susitikimai bus sėkmingi.

SVARSTYKLĖMS

„Narsa mūšius laimi.“ Jupiteris 
harmoningas, tad lydės sėkmė visuomeni-
niuose renginiuose. Sėkmingos bus inves-
ticijos. Moterims gali pasisekti sutikti rimtą 
vyriškį. Žvaigždės siūlo nesikalbėti apie pini-
gus su artimaisiais, antraip galimi pykčiai.

ŠAuLIuI

„Kas ieško, tas randa.“ Stipriai 
veikiami harmoningos Veneros, asmeninia-
me gyvenime būsite aktyvūs. Tai nereiškia, 
kad elgsitės lengvabūdiškai. Žvaigždės jus 
palaikys: prasidėjęs meilės romanas bus ne 
tik aistringas, bet ir ilgalaikis.

SKORPIONUI

„Rytas už vakarą protinges-
nis.“ Pasijausite ramesni ir žvalesni ir, 
Veneros veikiami, prisiminsite, kad gyve-
nime yra ir malonesnių dalykų, tokių kaip 
meilė ir romantika. Nepasitikėsite savimi, 
tačiau tai nesutrukdys ramiai jaustis darbe.

OŽIARAGIUI

„Pažiūrėsim, kaip dugną 
dėsim.“ Gali tekti spręsti kai kurias pini-
gines problemas, kilsiančias dėl įtempto 
Jupiterio. Tačiau svarbiausia šiuo laikotarpiu 
pasirūpinti savo sveikata. Dėl meilės stengtis 
neverta - norimo rezultato vis tiek nebus.

VANDENIuI

„Pora kaip tvora.“ Harmoninga 
Venera lems harmoningą gyvenimą. Sieksite 
sutvirtinti savo gerovės pamatus. Meilės 
fronte bus tiesiog puiku: ryšiai sustiprės, 
naujų simpatijų netrūks; pasak žvaigždžių, 
vienatvėje liūdėti tikrai neteks.

ŽUVIMS

PRogNozė gEgužės 15-21 D.

AViNų sėkmė ir populiarumas erzins aplinkinius, tad žvaigždės pataria pasikliauti intuicija ir nesijaudinti dėl kažkieno tuščių plepalų. 
Svarbu žygiai, o ne žodžiai. Artimieji jus palaikys, tad savaitgalį praleisite jaukiai.
JAučiAms po audringos savaitės metas pagalvoti apie pokyčius, kurie būtini. O gal jūsų gyvenime jau visko pakankamai? Daugiau šypso-
kitės, ir aplinkiniai bus jūsų atspindys. Šeštadienis - puikus metas romantinėms pažintims.
DVyNiAms įtampą reikėtų palikti už nugaros ir pademonstruoti dvasinę pusiausvyrą. Pasidžiaukite netgi mažais laimėjimais ir atsisakykite 
nereikalingų susitikimų bei ginčų. Penktadienį būsite ypač patrauklūs priešingai lyčiai.
VėžiAms teks nusileisti iš padebesių ir tvirtai atsistoti ant kojų. Jei penktadienį pasidalinsite su viršininku savo idėja, galite daug pasiekti. 
Šeštadienį tikėtinas rimtas pokalbis su artimu žmogumi, o sekmadienis ruošia malonią staigmeną.
LiūtAms neverta atsisakyti viešnagės ar teatro premjeros. Sunkumai darbe laikini, tad atsipalaiduokite ir neaukokite savo santykių su arti-
maisiais darbui. Sekmadieniui triukšmingo renginio planuoti neverta, na, o dviese pasislėpti sodo namelyje labai tiktų.
mERgELėms ramybės neduos nepasitenkinimas savimi ir esama situacija. Romantinis penktadienio susitikimas žada puikias perspektyvas. 
Šeštadienis - puiki diena keliauti. Leiskite sau pailsėti.
sVARstyKLės stovi permainų kryžkelėje. Penktadienį stenkitės sutrumpinti darbo dieną iki minimumo, o savaitgalį skirkite naminėms 
buities problemoms spręsti. Beje, sekmadienis puikiai tiktų susitikimams ir pasimatymams.
Nuotykių ir permainų troškulys vers sKoRPioNus svajoti apie dalykus, kurie svetimai ausiai nepasakojami. Savaitgalį jūsų lauks draugai, 
tad pasilinksminkite.
Po sunkios savaitės ŠAuLiAi apsispręs imtis ryžtingų veiksmų. Žvaigždės pataria apskaičiuoti savo jėgas, nes persitempimas pakenktų 
sveikatai. Savaitgalį stenkitės išsaugoti dvasinę pusiausvyrą. Neįžeiskite artimo žmogaus.
ožiARAgiAms gali tekti dirbti ir savaitgalį - tokia karjeros kaina. Pamąstykite, ar dėl darbo verta aukoti asmeninį gyvenimą. Geriau apsiei-
kite be avantiūrizmo, nes jūsų paslaptys greitai išaiškėtų.
Penktadienį VANDENius lydės sėkmė sudarant sandorius ir imantis investicijų. Šeštadienį ir sekmadienį gresia paskęsti buities rūpesčiuo-
se. Žvaigždės sako, kad šeštadienis gali tapti pačia romantiškiausia savaitės diena.
žuVys gali suvokti, kad jų kalba iškraipyta „sugedusio telefono“ principu. Svečius geriau priimti savo teritorijoje, tačiau į naujas pažintis 
žvaigždės siūlo žiūrėti atsargiai, nekviesti nepažįstamų į svečius, netgi jei jie ateina su jums žinomais žmonėmis.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Gipiūras. Taka. 
Apis. Erstedas. Ant. Melasa. 
Mėnulis. Rona. Naktikovas. 
Kašalotas. Aitri. Li. Aitvaras. „AEK“. 
Amatas. Rikis. El. Salos. Alas. 
Grafa. Sasi. Ogis. Paisas. Risas. 
Alus. Navaga. Alaninas. Tik. Am. 
Inkas. Katarina. Arnas. Ras. Misis. 
RAM.
Horizontaliai: Anga. Mineralas. 
Lošimas. Van. Gitana. Alabama. 
Salotos. Orka. Asirai. Tas. Nr. 
Seinai. Osaka. Astragalas. Ats. 
Vilisas. At. Trakas. KEMI. Ris.  
IKI. Padėklas. Anas. Ano. Plati. 
Suva. Gausas. Lai. Eris. Paistalas. 
TIR. Gins. Re. Fašina. ST. Kiksas. 
Kam.
Pažymėtuose langeliuose: 
GrafiKas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 
19 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Živilė 
ČErNiaUsKaiTĖ iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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 Kaip išvesti moterį iš kantrybės per po-
rą sekundžių:

1. Ją nufotografuoti.
2. Nerodyti jai nuotraukos.

l

Chirurgas prieš operaciją:
- Kokia ligonio būklė?
- Du milijonai.
- Na, tuomet pradedam.

l

Ateina vyras pas gydytoją ir sako:
- Daktare, mano žmona man neištikima, 

o man ragai neauga.
- Na, ką jūs pone, čia liaudies humoras, 

jie ir neturi augti.
- Tikrai? O aš galvojau, kad kalcio trūksta.

l

Gaisrinė. Į patalpą, kur sėdi skubiam 
iškvietimui pasirengę gaisrininkai nesku-
bėdamas įeina viršininkas. Pavaikšto, pa-
čiupinėja įrangą... Ir neskubėdamas pasako:

- Na ką, vyrai... Gal ruošiamės po tru-
putį... Yra iškvietimas... Mokesčių inspek-
cija dega...

l

Advokatas ginamajam:
- Turiu jums dvi naujienas: blogą ir gerą.
- Pradėkite nuo blogos.
- Tyrimai parodė, kad kraujas, aptiktas 

ant lavono, yra jūsų.
- Velniava! O kokia gi gera?
- Cholesterolio kiekis neviršija normos.

l

Tik pakilus lėktuvui, pilotas pasveikina 
keleivius, palinki laimingo skrydžio ir, pa-
miršę išjungti garsiakalbį, sako:

- Va, išgersiu kavos, pasimylėsiu su 
stiuar dese....

Keleivius aptarnaujanti stiuardesė pa-
raudo ir kad puls į piloto kabiną.

Belekiančiai stiuardesei įkandin keleivis 
gruzinas šaukia:

- Kur skubi gražuole, jis dar kavos ne-
spėjo išgerti!

l

Jaunavedžiai po vestuvių pokylio paga-
liau lieka vieni. Jaunikis:

- Kad tu žinotum, kaip aš laukiau šios 
akimirkos!

Nuotaka:
- Ar ir tau batai kojas spaudė?

l

Muitininkas grįžta namo po darbo, žiūri - 
koridoriuje kažkokie nematyti vyriški batai.

- Kas čia dabar? - klausia žmonos. Kas 
nors svetimas namuose yra?

- Ką tu, jokių pašalinių nėra, - bailiai 
lemena žmona.

Muitininkas pradeda tikrinimo proce-
dūrą. Pasižiūri po lova:

- Aha, čia nieko nėra.
Pasižiūri spintoje:
- Aha, ir čia nieko nėra.
Atidaro kitos spintos duris ir pamato 

ranką su 100 „žalių“:
- Oho, ir čia nieko nėra...

l

Gydytojas:
- Ponia, paruoškite savo vyrą pačiam 

blogiausiam!
Žmona:
- O Viešpatie! Nejaugi mirs?
Gydytojas:
- Ne. Negalės gerti alaus!

aNEkDOTai

YPATINGAS SKREBUTIS. Kepė-
jas Li Ven-fa (Lee Wen-fa) savo 
„Džimio kepykloje“ Jiaohišio 
miestelyje (Taivanas) pradėjo 
kepti „Arbūzų skrebučius“. Išra-
dingas kepėjas tokių neįprastų 
skrebučių ėmėsi norėdamas 
sudominti vaikus, kurie, anot 
jo, karštą vasarą praranda ape-
titą ir nebenori valgyti. Arbūzų 
skrebučiams jis naudoja arbatos 
miltelius, braškes, bambuko 
ang lį, kad galėtų išgauti žalią, 
raudoną, geltoną ar juodą spal-
vas. Kepėjas kasdien parduoda-
vo po 100 kepalų tokios duonos, 
bet dabar vos spėja patenkinti 
visus užsakymus.

beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.


