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 ■ Dizainerės V.Jakučinskaitės naujausią kolekciją „Vestuvės“ pristatė garsios šalies manekenės 
bei žinomos pramogų pasaulio atstovės. 14 p.

 ■ Prietarai, svajonės būti gydytoja atsisa-
kymas ir kiti faktai iš laidos „Labas rytas, 
Lietuva“ vedėjos Eglės Daugėlaitės gy-
venimo.  9 p.

 ■ Dainininkas, dainų autorius Stanislavas 
Stavickis-Stano - apie moterų ir vyrų vai-
ravimo ypatumus. 16 p.

Nr. 19 (894)   2015 m. gegužės 8-14 d.

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė: 
Mano stiprybė - 

mano šeima

su

vi
rše

lyj
e:

 sa
nd

ra
 d

au
kš

ai
tė

-P
et

ru
lė

nė
Fo

to
gr

af
ijo

s: 
Irm

an
ta

s s
id

ar
ev

iči
us

automobilis - lyg rūbas

dizainerės viktorijos jakučinskaitės „vestuvės“

10 faktų apie eglę



„LaisvaLaikio“ interviu

S.Daukšaitės-Petrulėnės 
gyvenimas tarp kelių pasaulių
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n Sandra Daukšaitė-Petrulėnė gimė 1981 m. 

lapkričio 20 d., Kėdainių r.

n Ištekėjusi, kartu su vyru Aurimu augina šešerių 

metų dukrą Elzę
n Baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto anglų 

kalbos studijas, vėliau įgijo Europos Sąjungos 

politikos ir administravimo magistro laipsnį Vilniaus 

Mykolo Romerio universitete

n Vaidino TV serialuose „Nekviesta meilė“, „Moterys 

meluoja geriau“, „Nemylimi“, „Svetimi“, „Tobula 

kopija“ ir kituose
n Vedė TV laidą „Žiūrim, ką turim“

n Atliko pagrindinį vaidmenį Mariaus Ivaškevičiaus 

filme „Santa“

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiemet tapsite viena iš „Sidabrinių 
gervių“ vedėjų. Kaip vertinate šiandienį 
lietuvišką kiną?

- Manau, kad reikia visokio kino. Yra įvai-
rių žmonių, turinčių įvairių poreikių, ir man 
labai smagu, kad mūsų kinas kuo toliau, tuo 
labiau tampa įvairesnis. Turime ir komedijų, 
ir dramų, ir dokumentikos, ir trumpametražių 
filmų, ir animacijos. Visa tai džiugina. Matosi, 
kad žmonės neabejingi kinui. Jie eina į lietu-
viškus filmus, jiems jų reikia ir tai jau tampa 
tradicija. Kiekviena šalis turi savo kiną, savo 
režisierius, savo aktorius ir man smagu, kad 
mes turime jo vis daugiau ir daugiau.

- Ką jums reiškia tapti tokio renginio 
vedėja?

- Aš labai džiaugiuosi, kad man suteikta to-
kia galimybė. Keletą metų iš eilės buvau kino 
festivalio „Naktinės sidabrinės gervės“ vedėja 
ir supratau bei pamačiau iš arčiau, ką Lietuvos 
žmonėms reiškia lietuviškas kinas. Buvo be ga-
lo smagu būti kartu su žmonėmis, žiūrėti filmus 
po atviru dangumi, matyti, kaip vaikai, seneliai, 
įvairaus amžiaus žmonės renkasi su savo kėdu-
tėmis, pledukais, termosais arbatos ir leidžia 
laiką su lietuvišku kinu. Lietuviškas kinas kiek-
vienam iš mūsų yra toks savas, artimas ir labai 
reikalingas, o kino apdovanojimai yra didžiulis 
reiškinys. Džiugu, kad kino bendruomenei su-
teikiama galimybė pabūti vieniems su kitais, 
pasidžiaugti darbais ir įvertinti pasiekimus.

- Kaip apibūdintumėte kino misiją - 
ar tai vien pramoga, ar tam tikras mūsų 
visuomenės atspindys?

- Manau, kad tai yra tam tikras mūsų realijų, 
visuomenės atspindys. Kine pamatome tai, ką 
turime, pamatome patys save. Kartais kinas yra 
iliuzija, pabėgimas nuo realybės. Kuo jis įvaires-
nis, tuo daugiau žiūrovas turi galimybių išvysti 
save, panirti į kino pasaulį, pajusti jį. Tai tarsi 
atgaiva, vienokių ar kitokių žinių šaltinis, priver-
čiantis susimąstyti, panirti ir kurį laiką neišnirti.

- Pati esate labiau pažįstama iš televi-
zijos serialų bei kino filmų, bet vaidinate 
ir teatre. Kur jaučiatės labiau savo vietoje?

- Tai yra du skirtingi dalykai. Teatras yra 
gyvas organizmas, veiksmas vyksta čia ir dabar. 
Turi unikalią galimybę pajusti žiūrovą, spektak-
lio pulsą. Išėjai į sceną ir niekur nebepabėgsi. 
Nebus jokio antro dublio. Dar vienas skirtumas 
tas, kad spektaklis prasideda nuo pradžių, po 
truputį pasiekia kulminaciją ir baigiasi. Kine 
šitaip nėra. Gali būti, kad pradėsi filmuotis nuo 
paskutinės scenos, todėl turi greitai veikti, pa-
justi ir suprasti, kas vyksta. Tiesa, turi galimy-
bę pakartoti, bet neturi laiko įsivažiuoti, įsijaus-
ti - jei turi dabar verkti, šią sekundę ir verki, 
jei turi juoktis, juokiesi. Nepaisant to, ir viena, 
ir kita mane be galo žavi. Esu labai laiminga, 
kad dirbu tokį darbą. Tiesą pasakius, net neva-
dinu to darbu. Tai yra kur kas daugiau.

- Su kokiais mitais apie aktorių pro-
fesiją dažniausiai susiduriate?

- Gal kitiems žmonėms yra keistas mūsų 
gyvenimo būdas. Tai, kad turime keletą „vy-
rų“, „vaidybinių“ vaikų. Tenka išgyventi įvai-
rias situacijas, kurias ne aktoriams suprasti 
sudėtingiau - čia myli, čia nemyli. Bet iš-
moksti su tuo gyventi. Smagu, kai turi gali-
mybę patirti keletą gyvenimų, pabūti keliuo-
se pasauliuose, patirti emocijų, kurių savame 
gyvenime galbūt ir nenorėtum. Man tai yra 
ir didžiulis iššūkis, ir neapsakoma laimė.

- Ar paskui lengvai pavyksta atsisvei-
kinti su tais personažais?

- Visaip pasitaiko. Man nebūna labai leng-
va. Greitai prisirišu prie žmonių, prie aplin-
kos, prie to kito pasaulio. Bet su šeimos bei 
artimų žmonių, kurie nuolatos yra šalia ir 
mane myli, pagalba viskas susidėlioja į savo 
vietas iki kito karto.

- Ar šeima seka serialus, filmus, ku-
riuose vaidinate?

- Be abejo. Žiūri, vertina, palaiko. Jei jau 
kritikuoja, tai labai pasvertai, švelniai ir taikliai.

- Ar prieš priimdama sprendimą dėl 
vieno ar kito vaidmens tariatės su vyru?

- Žinoma. Visada kalbamės, diskutuojame, 
kaip pasielgti. Bet kadangi vyras žino, kad tai 
yra mano pašaukimas, mano darbas ir mano 
svajonė, jis į viską žiūri labai paprastai ir to-
lerantiškai. Galbūt žino, kad kitaip ir nebus, 
todėl nebūna jokių ginčų, jokių „nedaryk“ ar 
„daryk“. Žinoma, daug kas priklauso nuo fil-
mo, scenarijaus, nuo to, kiek tai svarbu, įdo-
mu ir kiek tai pasiteisins.

- Kokie vaidmenys jums yra tabu?
- Tokių vaidmenų dar negavau, todėl sunku 

pasakyti. Žinoma, kad visi turime tuos tabu. Kol 
kas aš vadovaujuosi savo moralinėmis normo-
mis ir dar nebuvau susidūrusi su tokia situaci-
ja, kad reikėtų peržengti nusistatytas ribas.

- Jūsų šeima daugelyje straipsnių 
įvardijama kaip išskirtinė - su savo vyru 
susipažinote dar mokyklos suole, kartu 
studijavote, vėliau susituokėte, susilau-
kėte dukrelės ir dabar jau skaičiuojate 
17 metus, kaip esate drauge. Kokia gi 
paslaptis tokių santykių?

- Pasitikėjimas, meilė, pagarba vienas kitam, 
bendrų tikslų žinojimas ir siekimas. Pagrindinis 
mūsų uždavinys - laiminga šeima, o visa kita 
ateina ir išeina. Mes žinome, kad jei kur nors 
ir išvyksiu, vis tiek sugrįšiu ten, kur mano šak-
nys, kur mano stiprybė ir tvirtybė, nes nuo čia 
viskas prasideda. Visi mūsų darbai, kelionės, 
pramogos netrukdo mūsų šeimai, atvirkščiai - 

S.Daukšaitės-Petrulėnės 
gyvenimas tarp kelių pasaulių

Tobula šeima, mylintis vyras, svajonių darbas - atrodytų, kad aktorės SandroS daukšaiTėS-PeTrulėnėS (33) gyvenimas it 
rožėmis klotas. Moters talentas ir sėkmė atvedė ją ten, kur yra dabar. S.daukšaitė-Petrulėnė - ne tik žinoma televizijos serialų,  
bet ir kino aktorė. Be viso to, šiemet jai patikėtas ir lietuviško kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ vairas. o vasarą aktorės laukia 
dar vienas iššūkis - vaidmuo armėnų režisieriaus kino filme.

Žinau, kaD viSko 
būna. ir Pati, 
matyt, DaŽniau 
būnu niūreSnė 
negu linkSmeSnė, 
bet reikia StengtiS 
atraSti Stebuklą, 
neS jiS yra čia
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ją stiprina, duoda temų kalboms, diskusijoms 
ar net ginčams. Visa tai ir kuria mūsų šeimą.

- Turite kokių nors taisyklių savo šei-
moje - tarkime, neiti miegoti susipykus?

- Mes kartu jau 17 metų, todėl būna vi-
saip. Ir susipykstam, ir susitaikom. Aš apsk-
ritai nemoku ir nemėgstu pykti. Jei supykstu, 
tai tik akimirkai. Po minutės nebematau pras-
mės. Susidėlioju mintis, pasišneku su savimi, 
atsiprašome vienas kito ir toliau keliaujame 
per gyvenimą.

- Ar neapmaudu, kad šiandien tokia 
šeima kaip jūsų - tvirta ir laiminga - va-
dinama dažniau išimtimi, o ne taisykle?

- Iš tiesų man tai yra labai keista. Nelabai 
suprantu ir mane apima baimė, kai žmonės ima 
taip kalbėti. Pradedu galvoti - tai kur yra mūsų 

normos, apie ką mes čia kalbame? Gal per ma-
žai apie tai kalbame? Manau, yra daug laimingų 
šeimų, ypatingų žmonių, kurie kažko siekia, 
kuria, augina vaikus. Nesame išskirtiniai. Mū-
sų draugai - puikūs pavyzdžiai, kurie gyvena 
lygiai taip pat ir dar geriau. Gal neteisingai žiū-
rime į pasaulį, kad tie skandalai ir nešvarūs 
svetimi baltiniai tampa svarbesni? Gal atkreip-
kime dėmesį į tai, kas yra tikra, gražu, švaru 
ir gryna, tada pamatysime, kad turime kuo 
džiaugtis. Tik kad žiūrime ne į tą pusę...

- O kaip kinas/teatras galėtų prisidėti 
prie tų vertybių puoselėjimo ir skiepijimo?

- Manau, kad pagrindinė varomoji jėga tiek 
kine, tiek apskritai pasaulyje yra meilė. Viskas 
priklauso tik nuo požiūrio. Jei į viską žiūrėsi 
per tą šviesiąją pusę, pasaulis atrodys daug 
gražesnis. Pažiūrėkite, saulė šviečia ir visai 

kitokia nuotaika apima. Tai kodėl nuo to nepra-
dėjus mūsų dienos? Aš žinau, kad visko būna. 
Ir pati, matyt, dažniau būnu niūresnė negu 
linksmesnė, bet reikia stengtis atrasti stebuklą, 
nes jis yra čia. Pajusti stebuklą - kaip sakė An-
tuanas de Sent Egziuperi (Antoine de Saint 
Exupery) „Mažajame prince“. Tokie dalykai 
jaučiami širdimi. Kvėpuokime tuo gražiu oru, 
išeikime į lauką ir nusišypsokime. Tai padeda.

- Sakykite, kaip aktorystė pakeitė jū-
sų asmenybę?

- Patirtis aktorystėje labai daug davė tiek 
mano pasaulėžiūrai, tiek mano asmenybei. Per-
sonažų kūrimas praplečia mane ir mano paži-
nimo ribas. Kuo toliau, tuo labiau pažįstu save, 
žinau, kiek galiu ir ką galiu padaryti. Be to, 
labai daug duoda žmonės, su kuriais dirbu - 
režisieriai, partneriai. Praturtina ir tekstai, 
jausmai, kuriuos reikia išgyventi vaidinant. 
Viskas auga, bręsta, susidėlioja, arba kaip tik 
sukelia chaosą, kas irgi nėra blogai. Kai vai-
dini, nuolat verdi tokiame emocijų katile.

- Baigėte su aktoryste visiškai nesu-
sijusius mokslus. Ar galima aktorystėje 
jus vadinti savamoksle?

- Negalėčiau pasakyti, kad esu savamoks-
lė, nes prie to, kas esu dabar, labai daug pri-
sidėjo režisieriai. Labai smagiai dirbome su 
Sauliumi Balandžiu. Jis labai taikliai ir teisin-
gai sakė tam tikras pastabas. Daug davė ma-
no pirmasis režisierius Sigitas Račkys, mano 
bičiulis Petras Venslovas, kuris paėmė mane 
visai dar jauną, pradėjo konstruoti ir padėjo 
suvokti, kas esu ir ką darau. Be to, pati skai-
tau, lankau įvairius kursus. Visa tai padeda.

- Iš kur kilo tokia aistra aktorystei? 
Gal šeimoje buvo aktorių?

- Ne, šeimoje aktorių nėra. Jie visi savaip 
yra talentingi ir įdomūs žmonės, bet ne aktoriai. 
Nežinau, kodėl taip atsitiko. Dar būdama vaikas, 
žinojau, kad noriu būti aktore. Man labai patiko 
stebėti spektaklius per televiziją. Scena man 
buvo kažkoks stebuklingas ir magiškas dalykas, 
kur užlipdavau ir visas pasaulis nuščiūdavo. Tar-
si sakydavau - štai žiūrėkite dabar į mane. Da-
lyvaudavau skaitovų konkursuose, jutau scenos 
poreikį, norėjau tos ramybės, kuri nusirita per 
salę, kai užlipi ant scenos ir visi tavęs ima klau-
syti. Manau, kad tas ryšys su publika ir scena 
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Gal neteisinGai 
žiūrime į pasaulį, 
kad tie skandalai 
ir nešvarūs 
svetimi baltiniai 
tampa svarbesni 
už tikrąsias 
vertybes?

smaGu, kai turi 
Galimybę patirti 
keletą Gyvenimų, 
pabūti keliuose 
pasauliuose, 
patirti emocijų, 
kurių savame 
Gyvenime Galbūt 
ir nenorėtum
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„LaisvaLaikio“ interviu

atėjo iš vidaus. Nežinau, kas man tai davė - kos-
mosas ar Dievas - bet tie dalykai yra labai gilūs 
ir be to neįsivaizduoju savo gyvenimo.

- Kai patekote į tą serialų bei kino sūku-
rį, nesugriuvo susikurtos rožinės svajonės?

- Buvo visaip. Įsivaizduoji vienaip, o rea-
lybė pasirodo kitokia. Bet vienas dalykas nie-
kada nesugriuvo - įsivaizdavimas, kaip jausiuo-
si tai darydama. Nė dienos neabejojau, kad tai 
yra tai, ką noriu daryti, ir kad ir kaip bus sun-
ku, kad ir kokios sunkios bus scenos, kad ir 
kaip atrodys, kad jau viskas, nebegaliu ir ne-
sugebu, būdama aikštelėje ar scenoje, jausiuo-
si geriausiai. Tai yra didžiulis malonumas.

- Gal dukrytė jau irgi rodo polinkį į 
vaidybą?

- Ji vaidina, šoka. Neseniai darželio spek-
taklyje atliko pagrindinį vaidmenį. Nežinia 
kaip viskas bus, nekuriame jokių iliuzijų, te-
gu ji daro tai, ką nori, bet matau, kad būti 
scenoje jai patinka.

- Kiek žinau, vasarą jūsų laukia dar-
bas ne Lietuvoje. Papasakokite plačiau.

- Taip, vaidinsiu pagrindinį vaidmenį ar-
mėnų režisieriaus filme „Paskutinis gyven-
tojas“. Tai bus išprotėjusios moters persona-
žas. Ji patiria šoką, išvydusi, kaip sudegina 
jos vyrą. Tai 1988 m. - karinis konfliktas tarp 
armėnų ir azerbaidžaniečių. Jame atsisklei-
džia žmonių santykiai, požiūris į tarptautinius 
dalykus, į nacionalizmą, patriotizmą, atjauta, 
meilė, nuoširdumas, pasiaukojimas. Tai nebus 
filmas apie karą, tiesiog tame įvykių sūkury-
je bus pasakojama tėvo ir dukters istorija.

- Nelengvas vaidmuo?
- Manau, kad taip, bet bandysime. Man 

svarbu, kad režisierius manimi tiki. Bus įdo-
mu įsijausti į kitokią kultūrą, perprasti kito-
kias tradicijas. Labai tikiuosi, kad viskas pa-
vyks ir turėsiu dar vieną labai įdomią patirtį.

- Panašu, kad laisvo laiko turite nedaug. 
Kai atrandate minutėlę, kam ją skiriate?

- Daug kam. Dabar labai gera būti ir namuo-
se. Smagiai leidžiame laiką su dukra, einame 
žaisti krepšinio, tvarkome įvairius reikalus, mė-
gaujamės, kalbamės, aptariame savo darbus, pla-
nus. Jei turime daugiau laiko - aplankome drau-
gus, einame į teatrą. Nemėgstu sėdėti vienoje 
vietoje, užtenka dienos namuose. Turime tokią 
tradiciją - bent kartą per mėnesį nueiti į teatrą, 
į kiną, į Elzės kokį nors filmuką, į muzikinį ren-
ginį. Tiesa, šiuo metu to visiškai nepavyksta įgy-
vendinti, bet jei turime laiko, mielai tą darome.

- O atostogos?
- Kaip tik dabar laukiame kelionės į Tur-

kiją. Važiuosime trise. Miegosime, mėgausi-
mės saule, daug valgysime, žaisime, maudy-
simės ir tiek. Nes jau jaučiu, kad praleidžiame 
mažokai laiko kartu.

Scena man 
buvo kažkokS 
StebuklingaS ir 
magiškaS dalykaS, 
kur užlipdavau 
ir viSaS paSauliS 
nuščiūdavo
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Veidai

Sau brangius žmones Raminta pakvietė į 
Pranciškonų rūmų auditoriją, kurios sienas 
puošia didžiuliai gongai - atlikėjos pamėgti 
instrumentai. „Čia labai jauki atmosfera, žmo-
nės čia ateina atsipalaiduoti ir įsikrauti ener-
gijos. Kadangi tai gimtadienio koncertas, ga-
lima laužyti įprastus koncerto standartus ir 
tiesiog mėgautis muzika“, - sakė Raminta, 
svečiams dovanojusi savo kūrybos ir mėgs-
tamas kitų autorių dainas. Drauge su Ramin-

ta scenoje pasirodė ir „Lietuvos talentams“ 
susibūrusios grupės „Bjelle ir Peru“ nariai 
Rūta Balčiūtė ir Evaldas Petkus. Žinomą at-
likėją sveikino ir porą jos mėgstamiausių kū-
rinių dovanojo aktorius, režisierius ir teatro 
pedagogas Aidas Giniotis.

Nestandartinės šventės metu Raminta 
visus kvietė jaukiai įsitaisyti ant kilimėlių ir 
minkštų pagalvėlių, atsipalaiduoti, atsigerti 
arbatos ir paskanauti namuose keptų pyragų. 
„Viešėdama Turkijoje sužinojau, kad turkai 
norėdami pagerbti kitą valgo saldumynus, tad 
jei mane gerbiate, prisivalgykite pyragų, ku-
rių tiek daug iškepė mama, pusseserės, drau-
gės“, - šypsojosi Bjellė. Svečiai, atskubėję su 
puokštėmis gėlių, stengėsi prisidėti ir prie 
Ramintos svajonės - bilieto į kelionę, kur at-
likėja ketina vykti jau šią vasarą. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

gimtadienis scenoje
Bjellės
Iš Ukmergės kilusi atlikėja ir kūrėja  
RamInta naUjanytė-Bjellė praėjusią 
savaitę šventė 24-ąjį gimtadienį. Kaip vi-
suomet originali Bjellė savo šventės proga 
Pranciškonų rūmuose surengė gimtadie-
nį-koncertą artimiesiems ir draugams.

Aktorius ir režisierius 
Aidas Giniotis

Stasio Žumbio nuotr. 

Grupės „Peru“ nariai 
Rūta Balčiūtė ir...

...Evaldas Petkus

Dainininkė ir dainų autorė Raminta 
Naujanytė-Bjellė surengė sau ir draugams 
gyvo garso gimtadienį-koncertą
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Veidai

Parengė Ringailė StulPinaitė

Žurnalistė, LRT laidos „Labas rytas, Lietuva!“ vedėja 
EgLė DaugėLaiTė vaikystėje svajojo visai ne apie 
žurnalistės karjerą ir darbą televizijoje. Kas nutiko, 
kad svajonės pasikeitė? Eglė „Laisvalaikiui“ atsklei-
dė 10 faktų, kurių apie ją galbūt dar nežinojote. 

n Jei vieną dieną Eglė galėtų būti kitu žmogumi, ji 
mielai nusikeltų į kokį XVI a. Vilnių: „Norėčiau pabūti 
kokio Žygimanto Augusto kailyje. Šalies valdymas, val-
džios peripetijos, turėtų būti per maža vienos dienos. 
Na, o kur dar puotos ir apskritai pats Vilnius. O jei vie-
nai dienai tektų pabūti moters kūne - norėčiau pabūti 
tarpukario Paryžiuje, pasirinkčiau Zeldos Fidžerald 
(Zeldos Fitzgelard) vienos dienos gyvenimą.“ 
n Jeigu apie Eglę būtų kuriamas filmas, savo vaidme-
nį ji patikėtų aktorei Reičel Makadams (Rachel McA-
dams). Pasak Eglės, Reičel įkūnyti personažai visada 
labai įsimena.  
n Įvykis, kurį E.Daugėlaitei norisi pakartoti: „Savait-
galis, kai supratau, kad sutikau žmogų, su kuriuo ga-
liu pasenti.“ 
n „Knygų serija, kurią su malonumu skaityčiau dar 
ir dar kartą, - Kristinos Sabaliauskaitės „Silva re-
rum“, - sakė Eglė. 
n Eglė moka beveik keturias užsienio kalbas: „Moku 
anglų kalbą, vokiškai galiu skaityti ir žiūrėti laidas, 
susikalbėti būtų kiek sunkiau, o rusų moku tiek, kad 
paklausta gatvėje žinočiau, ko klausia, ir tiek, kad ma-
nęs neapgautų, dar kadaise mokiausi prancūzų kalbą.“
n Vaikystėje Eglė svajojo būti gydytoja, tėvai irgi sva-
jojo kartu. Supratusi, kad yra per jautri ir per greitai 
perima svetimą skausmą, medicinos išsižadėjo ir savo 
kelią pasirinko pati, niekieno neskatinama. 
n Žurnalistės spintoje vyrauja mėlyna ir žydra spal-
vos: „Matyt, kad nuo jūros esu kilusi, tai nejučia labai 
traukia marinistinis stilius ir spalvos.“
n Blogas Eglės įprotis - pirkti mėgstamus žurnalus: 
„Ne visada spėju visus juos perskaityti, o čia, žiūrėk, 
jau naujas numeris pasirodė.“ 
n Didžiausia fobija - vandens čiuožyklos. Nuo aukščio 
Eglei svaigsta galva, o nuo čiuožyklų, kur reikia leistis 
be apsauginio rato, linksta kojos. Vandens pramogos: 
nardymas, kaitavimas, buriavimas ne Eglės stichija.
n „Visada pasijuntu nemaloniai, kai nukrenta peilis ar 
kai perbėga kelią juoda katė. Bet tada sau kartoju, kad 
juoda katė yra ožiaragių talismanas (mano ženklas), 
o peilis gali reikšti, kad ateis į svečius vyriškis“, - pa-
sakojo Eglė. 

10 faktų, 
kurių nežinojote apie  
Eglę Daugėlaitę
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PAŽINTIS

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Televizijos žiūrovams esate pažįsta-
mi iš TV projektų, šokio pasaulio žmo-
nėms - iš gatvės ir teatro scenos. Vis dėl-
to papasakokite apie save ir savo pirmą-
ją pažintį su šokiu.

Airida: Esu kilusi iš Rokiškio. Ten bai-
giau Rokiškio choreografijos mokyklą. Tai 
buvo pirmoji rimta pažintis su šokiu. Išban-
džiau įvairius šokio stilius - ir baletą, ir pra-
moginius, ir tautinius, ir charakterinį. Mokyk-
loje nemokė tik gatvės šokio, nes tuo metu 
Lietuvoje apskritai apie tokį nieko nebuvo 
girdėti. Kai pradėjau juo domėtis savarankiš-
kai, interneto dar nebuvo, todėl stovėdavau 
vienoje parduotuvėje prie televizoriaus lauk-
dama, kol per MTV parodys Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez) vaizdo klipą. Kopijuodavau 
judesius. Paskui ir kitus mokinau.

Laurynas: Aš gimiau Vilniuje. Vaikystė-
je sportavau, o paauglystėje susidomėjau 
breiku. Pamačiau kūrinio „Music Instructor“ 
vaizdo klipą, kur vienas herojus sukosi ant 
galvos, pastūmiau stalą į šalį ir pradėjau ban-
dyti. Dabar jau 14 metų šoku breiką.

- Grįžkime į jūsų pažinties pradžią. 
Pradėjote bendrauti, kai susitikote tele-
vizijos projekte „Tu gali šokti“. Kas jus 
pastūmėjo ten eiti?

Laurynas: Projektą „Tu gali šokti“ daug 
metų sekiau per užsienio kanalus. Kai jis at-
sirado Lietuvoje, negalvodamas nutariau eiti. 
Jis privertė mane išbandyti ir visus kitus šo-
kio stilius. Tai buvo tam tikras atramos taš-
kas. Norėjau išbandyti save, parodyti save, 
susipažinti su žmonėmis.

Airida: Pirmąjį kartą aš ėjau dėl tam tikros 
ambicijos, kad atrankose būtų daugiau gatvės 
šokio atstovų. Kai jau antrą kartą nusprendėme 
dalyvauti kartu, turėjome aiškų tikslą - pradė-

jome savo šokio teatro veiklą, „Low Air“ plėt-
rą. Norėjome televizijoje pristatyti tą vardą. 
Kai laimėjome projektą, jau žinojome, kur in-
vestuosime. Dar prisidėjo „Auksinio scenos 
kryžiaus“ premija ir gimė mūsų šokio teatras.

- Ar šiandien dar susiduriate su ta 
etikete „susipažinę televizijoje“, „tele-
vizijos suvesti“?

Laurynas: Kartais būna. Žmonės vis dar 
klausia, ar šokis mus suvedė. Bet tiesa ta, 
kad pažįstami buvome dar prieš televiziją, tik 
televizijoje pradėjome daugiau bendrauti, kar-
tu repetuoti, tada ir įsižiebė ta ugnelė.

- Sunkiau ar lengviau dviem šokėjams 
gyventi po vienu stogu?

Airida: Mes su Laurynu esame labai 
ambicingi. Jis - Avinas, aš - Ožiaragis, todėl 
vienas kitam nenusileidžiame, daug ginči-
jamės, diskutuojame. Dažnai mūsų nuomo-
nės dėl šokio nesutampa. Jis įsivaizduoja 
vienaip, aš - kitaip. Kita vertus, tai yra di-
džiulė santykių mokykla - pažinti vienas ki-

tą per šokį. Aš neįsivaizduoju šalia savęs 
žmogaus, kuris manęs nesuprastų šokyje. 
Apskritai šokių salėje mes praleidžiame vi-
są dieną, namo grįžtame tik vėlai vakare. 
Beveik neturime to asmeninio gyvenimo. 
Viskas sukasi aplink šokį. Visos mūsų dis-
kusijos yra apie šokį. Bet dabar pastebime, 
kad po truputėlį tampa vis lengviau ir leng-
viau, o ginčų vis mažiau.

Laurynas: Gal būtų paprasčiau, jei būtu-
me skirtingų žanrų šokėjai, bet kai esame iš 
vieno katilo... Bet dar vis kartu, tai gal viskas 
gerai. (Šypsosi.)

- Kokių pomėgių turite, be šokio?
Airida: Aš labai mėgstu teatrą. Kai turiu 

tam laiko, būtinai nueinu.
Laurynas: Teatras, kinas, knygos, ren-

ginių organizavimas. Dar man patinka ieško-
ti plokštelių, didžėjauti.

- Matyt, to laisvo laiko ypač dabar, 
kai ant nosies jūsų šokio premjera - 
„Šventasis pavasaris“, visai nėra. Papa-

Laurynas ir Airida - šokio suvesti

Nors daugelis šokėjams LauryNui (30) ir airidai (31) 
Žakevičiams vis dar klijuoja etiketę „šokio ir televi-
zijos suvesti“, šiandien jiedu į tai žvelgia su šypsena. 
Prieš keletą metų pora iš tiesų susitiko Tv projekte „Tu 
gali šokti“, tačiau pažįstami buvo jau anksčiau. visgi 
būtent ten, kaip sako Laurynas, įsižiebė ta ugnelė, nu-
vedusi šokėjus net prie altoriaus. Po metų Laurynas ir 
airida dalyvavo dar viename Tv šou „Šok!“ ir jį laimėjo. 
Pergalė sekė ir profesionalioje scenoje - 2014 m. jiedu 
buvo apdovanoti „auksiniu scenos kryžiumi“ kaip ge-
riausi choreografai. Šiandien Laurynas ir airida džiau-
giasi savo šokio mokyklos „Low air“ veikla ir toliau 
siekia bendro tikslo - gatvės šokius atvesti į teatrą. Pa-
našu, kad jiems tai sekasi, nes jau gegužės 9 d. įvyks jų 
šokio spektaklio „Šventasis pavasaris“ premjera.
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sakokite plačiau apie premjerą. Ko žiū-
rovas gali tikėtis šiame spektaklyje?

Airida: Tai bus pirmoji Lietuvoje, o gal 
ne tik Lietuvoje šito kūrinio urbanistinio šo-
kio interpretacija.

Laurynas: Čia nebus orkestro, bus aran-
žuotė fortepijonui. Be to, kompozitorė kuria ir 
elektroninę muziką lietuvių liaudies dainų mo-
tyvais. Tad jau vien muzikinis kūrinys bus kitoks.

- Kokio stiliaus šokis dominuos?
Airida: Bus maišomi stiliai. Kadangi pa-

tys esame gatvės šokio atstovai, pagrindas 
bus gatvės šokis, maišytas su šiuolaikiniu 
šokiu ir tam tikra simbolika judesių, kurią 
tiesiog matai kasdienybėje.

- Kaip šiandien Lietuvoje priimamas 
gatvės šokis?

Airida: Priima tai gerai. Kai šokame gat
vėje, prieina minios smalsuolių pasižiūrėti. 
Kitas klausimas, ar visuomenė jį priima į tą 
profesionalųjį lygmenį. Tai yra sudėtinga. Gal 
dėl to, kad trūksta informacijos apie pačią 

hiphopo kultūrą ir gatvės šokį. O mūsų tiks-
las ir yra gatvės šokį išvesti iš gatvės į teatrą.

Laurynas: Iš tiesų mūsų visuomenėje dar 
tvyro ta nuomonė, kad gatvės šokis yra skirtas 
jaunimui, paaugliams, pasilinksminimui. Bet kū-
rybingai pažiūrėjus, gali padaryti labai gerų tea-
trališkų pastatymų. Gatvės šokis yra labai įvairus.

- Tai faktas, kad gatvės šokis yra skir-
tas jaunimui, tėra mitas?

Laurynas: Taip. Lietuvoje yra toks ste-
reotipas, kad tai yra paauglių šokis. O mes 
raginame ateiti kuo vyresnius.

Airida: Iš tiesų būna labai keista, kai pa-
skambina ir klausia: ar man ne per vėlu šok-
ti, man jau 30... Ne! Užsienyje, atvirkščiai, 
labai maža dalis šokėjų yra paaugliai. 27 me-
tų šokėjai būna vieni jauniausių. Tad labai 
norisi sugriauti šį stereotipą. Gatvės šokiai 
nėra vaikų ar paauglių užsiėmimas.

Laurynas: Be to, tai puiki mankšta. Da-
bar mes vis matome maratonus bėgiojančius 
žmones, tai galvojame, gal reikėtų pasikabin-
ti plakatą: „Užteks bėgioti, eik šokti“.

- Su kokiais dar stereotipais apie gat-
vės šokį susiduriate? Gal jaunimas atei-
na, svajodamas patekti į vaizdo klipus, į 
televiziją?

Airida: Iš tiesų televizija daro labai dide-
lę įtaką. Yra vaizdo klipų, kur naudojama daug 
gatvės šokio, bet yra ir daug to repo, kuris 
yra visiškai komercinis  apie niekučius, bliz-
gučius, tuštybes, nuogybes, vartojimą. Šokis 
čia yra iškreipiamas, moterys pateikiamos 
per seksualinę prizmę, vyrai  agresyvūs mo-
terų valdytojai. O štai repas, nuo kurio mes 
pradėjome, yra politinis ir filosofinis. Visada 
statydama šokius išsiverčiu dainos tekstą. 
Juk repas ir yra ritmas ir poezija, išvertus iš 
anglų kalbos.

- Patys išbandėte ne tik gatvės šo-
kius, bet visgi liekate ištikimi jiems. Kas 
čia jus labiausiai „veža“?

Airida: Muzika, nes viskas čia prasideda 
nuo muzikos. Pavyzdžiui, šiuolaikiniame šo-
kyje muzika dažnai būna fonas, o gatvės šo-
kyje muzika yra vedlys. Man tai yra vienas 
didžiausių aspektų. Kitas „kabliukas“  im-
provizacija. Gatvės šokis orientuotas į savo 
kūno pažinimą, ieškojimus, o ne vien sausą 
technikos atlikimą.

Laurynas: Kai žmogus pas mus ateina ir 
klausia  kokį šokio stilių pasirinkti, aš klau-
siu  o kokia muzika tau patinka. Muzika nuo 
pat pradžių diktavo gatvės šokį ir diktuoja 
toliau. 

Laurynas ir Airida - šokio suvesti

l AiridA GudAitė gimė 1984 m. sausio 2 d. 

l LAurynAs ŽAkevičius - 1985 m. balandžio 1 d.

l Abu yra šokio mokyklos „Low Air“ šokio vadovai.

l Gyvenimo moto: 

Airida: patogu - keisk! 

Laurynas: jei darai, daryk gerai!

Dosjė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sutuoktiniai 
Laurynas ir Airida 
net prie pusryčių 
stalo diskutuoja 
apie šokį



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

Kilmingieji

Britai sulaukė princesės Šarlotės Elžbietos Dianos
Kelių savaičių laukimas Londone, kai prie Švč.Mergelės Marijos ligoninės „apsigyveno“ 
karališkojo kūdikio gimimo laukiančiųjų minia, o lažybų bendrovės ūžė nuo renkamų 
vardų tiek mergaitei, tiek berniukui, baigėsi. Šeštadienį princo ViLjaMo (William, 32) 
žmona Kembridžo hercogienė Ketrina (Catherine, 33) pagimdė dukrą.

Išėję iš ligoninės princas Viljamas (William) ir hercogienė Ketrina (Catherine) su dukrele ant rankų pozavo fotografams
EPA-Eltos nuotr.
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Britai sulaukė princesės Šarlotės Elžbietos Dianos
Pozavo nuotraukai prie ligoninės

Mažoji princesė gimė gegužės 2 d. 8 val. 34 min. 
vietos laiku (10 val. 34 min. Lietuvos laiku) Švč.
Mergelės Marijos ligoninėje Londone, į kurią her-
cogienė buvo atvežta apie šeštą valandą ryto vietos 
laiku. Gimdyme, kuris truko 2,5 valandos, dalyvavo 
princas Viljamas. Mergaitės svoris - 3,71 kg.

Tai antrasis princo Viljamo ir Kembridžo 
hercogienės Ketrinos vaikas. 

Prieš ketverius metus susituokusios kara-
liškosios poros pirmagimis princas Džordžas 
Aleksandras Lui (George Alexander Louis) gi-
mė 2013 metų liepos 22 dieną.

Kembridžo hercogas ir hercogienė nelaužė 
tradicijų ir papozavo nuotraukai tą pačią dieną 
18.12 val. vietos laiku (20.12 val. Lietuvos lai-
ku)išeidami iš ligoninės su dukrele ant rankų. 
Vėliau hercogienė sėdo ant galinės „Range Ro-
ver“ sėdynės, kurį vairavo pats princas Vilja-
mas. Pora pirmąsias dienas praleido Kensing-
tono rūmuose, o vėliau išvyks į nuošalią San-
dringemo užmiesčio vilą Norfolko grafystėje.

vardo simbolika

Ne tik Londonas, bet ir visas pasaulis su ne-
kantrumu laukė žinios, koks vardas bus suteiktas 
naujagimei. Karališkoji pora savo mažylę pavadino 
Šarlote Elžbieta Diana (Charlotte Elizabeth Diana). 
Skelbiama, kad mergaitės vardą pirmoji išgirdo 
karalienė Elžbieta II (Elizabeth II), kai princas 
Viljamas su kūdikiu ir žmona aplankė karalienę. 
Tik po to mažosios princesės vardas pirmadienį 
buvo paskelbtas visuomenei. Nors protokolas ne-
numato, kad karalienė padeda išrinkti karališkojo 
naujagimio vardą ar jam turi pritarti, princas Vil-
jamas, kuris yra labai artimas su savo močiute, 
asmeniniu vizitu nusprendė pagerbti Elžbietą II.

Visuomenė ir britų spauda gyrė vardo prin-
cesei pasirinkimą, kuris labai simboliškas. Šarlo-

tė - antrasis hercogienės Ketrinos sesers Pipos 
(Pippa Charlotte Middleton) vardas. Šis vardas 
yra giminingas princo Viljamo tėvo princo Čarlzo 
(Charles) vardui. Antruoju vardu Elžbieta pager-
biama karalienė Elžbieta II. Be to, tai yra antrasis 
mažylės motinos, Kembridžo hercogienės Ketri-
nos, vardas (Catherine Elizabeth Middleton).

Trečiojo vardo reikšmės niekam net nerei-
kia aiškinti - taip pagerbtas velionės princo 
Viljamo motinos, širdžių karaliene tituluojamos 
princesės Dianos atminimas.

Didžiosios Britanijos lažybų organizatoriai 
tvirtino, kad labiausiai tikėtina, jog princesė bus 
pavadinta Alisos (Alice) arba Šarlotės vardu. Tarp 
kitų galimų vardų buvo minimi Elžbieta, Viktori-
ja (Victoria) ir Diana.

ketvirta eilėje į sostą

Mažylei bus suteiktas Kembridžo princesės 
titulas. Mažoji Šarlotė bus ketvirtoji eilėje į 
Didžiosios Britanijos monarcho sostą - po savo 
senelio, tėvo ir brolio. Princesė - penktasis 
Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II 
provaikaitis. Ji - pirma mergaitė, gimusi sosto 
paveldėtojų šeimoje per 65 metus.

Įamžins gimimo faktą monetomis

Didžiojoje Britanijoje bus nukaldinta 10 
tūkstančių penkių svarų sterlingų vertės mo-
netų princesės gimimo proga. Jungtinės Kara-
lystės Karališkoji monetų kalykla nukals pen-
kis šimtus 40 gramų svorio monetų iš 88 pra-
bos aukso, likusios monetos bus nukaltos iš 
sidabro ir bus apie 28 g svorio. Vienoje mone-
tos pusėje pavaizduotas karalienės Elžbietos 
II profilis, kitoje - lelijos atvaizdas. Taip pat 
pranešama, kad planuojama padovanoti per 
2000 sidabrinių pensų monetų šeimoms, kurių 
vaikai gimė tą pačią dieną kaip ir princesė.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Princas Viljamas (William) į ligoninę atėjo su sūneliu princu Džordžu (George)

Kembridžo hercogienė Ketrina dukrelę pagimdė toje pačioje privačioje  
Švč. Mergelės Marijos ligoninėje, kur gimė ir karališkosios poros pirmagimis



14

StiliuS
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Viktorijos Jakučinskaitės „Vestuvės“
Kardinaliai pakeitusi šukuoseną 
dizainerė Viktorija Jakučinskaitė 
(viduryje) su pagrindinius kolekcijos 
modelius pristačiusiomis Karina  
Krysko-Skambine ir Gintare Gurevičiūte 

StiliuS

15laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  8

Viena žinomiausių šalies dizainerių Viktorija Jakučins-

kaitė Vilniaus rotušėje pristatė naujausią mados namų 

„Tiulio fėja“ kolekciją „Vestuvės“. Kaip ir pridera tokią 

dieną svečių laukė baltomis staltiesėmis padengti stalai, 

muzikantai ir didžiulis vestuvinis tortas. Tačiau visų dė-

mesys krypo į netradicinį podiumą, primenantį senamies-

čio gatvelę, ant kurio vestuvines ir progines sukneles 

demonstravo garsiausios šalies manekenės bei žinomos 

pramogų pasaulio atstovės. 

Eimantės Juršėnaitės ir 

irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Viktorijos Jakučinskaitės „Vestuvės“

Naujausioje dizainerės 
kolekcijoje - suknelės  
ne tik nuotakoms,  
bet ir kitoms  
šventės dalyvėms

Nuotakų įvaizdį scenoje prižiūrėjo 
pagalbininkes vaidinusios aktorės 

Edita Užaitė ir Ineta Stasiulytė
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Mano svajonių automobilis - „Jeep Wran-

gler“. Tai yra tobulo dizaino automobilis, be 
jokių pagražinimų. Kiekviena jo dalis, išorės 
ir vidaus detalės yra funkcionalios. Tai man 
yra visureigių automobilių etalonas. Nemėgs-
tu, kai automobilio dizainas perkraunamas 
įvairiomis, iš tiesų niekam nereikalingomis 
detalėmis. Tai tiesiog darko automobilio dva-
sią. Automobilis man yra lyg rūbas, o aš ren-

giuosi tik tais drabužiais, kurie man yra pato-
gūs. Jokiais būdais nesirengčiau to, kas mane 
varžo. Niekuomet neaukočiau savo patogumo 
dėl įvaizdžio. Taip pat yra ir su automobiliais.

- Ekstremaliausia situacija, nutikusi 
vairuojant?

- Na, tokių yra buvę, tačiau gana seniai. 
Jų kildavo dėl telefono naudojimo vairavimo 
metu, ir galvoje turiu ne kalbėjimo procesą, 
o tas kelias sekundes, kol pasižiūri, kas skam-
bina ir reikia atsiliepti arba baigti pokalbį. O 

juk dar būna, kad telefonas kur nors tiesiog 
nukrenta. Mane tai tikrai blaškydavo, tad įsi-
gijau laisvų rankų įrangą. Nes manau, kad 
telefonas automobilyje yra absoliutus blogis.

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Sakyčiau, kad visas mano automobilis 

yra tarsi viena didelė daiktadėžė. Tai yra 
transporto priemonė, kuria aš važinėju į kon-
certus, repeticijas, vežu vaiką į darželį ir ke-
lyje praleidžiu nemažai laiko. Tad automobi-
lyje būna ir vaiko piešinių, mano koncertiniai 
rūbai, koks nors instrumentas. Visko ten yra, 
tik kai daiktų būna per daug, tenka daryti 
generalinę tvarką.

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas?

- Dabar, kai jau esu „susitupėjęs“, daž-
niausiai nejaučiu tokio poreikio, tai būtų 

Automobilis turi tikti lyg rūbas

Dainininkas, dainų autorius, muzikos prodiuseris ir vienas TV3 projekto „Chorų karai“ 
generolų STaniSlaVaS STaViCkiS-STano (33) sako, kad atsakingas požiūris į vairavi-
mą ateina bėgant metams ir įgyjant patirties. ir nors kartais gal būtų smagu stipriau 
paspausti greičio pedalą, jis žino puikų būdą, kaip nuo to apsisaugoti. o ir laiką, leidžia-
mą ilgose kelionėse, Stano išnaudoja itin produktyviai.

Stanislavui Stavickiui-Stano 
smagiausia važiuoti Lietuvos keliais

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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neatsakinga. Ir nors kartais noras „pralėkti“ 
atsiranda, aš sau to neleidžiu. Net pirkdamas 
automobilį atsižvelgiu, kad jis nebūtų labai 
galingas, sportinis ir nekeltų man nereikalin-
gų pagundų.

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Man yra tekę vairuoti įvairiose pasaulio 

vietose, tačiau smagiausia Lietuvoje, nes tik 
čia važiuodamas gali pro langą matyti miškus, 
ežerus, laukus. Juk didžiojoje pasaulio daly-
je tai neįmanoma, nes važiuodamas matai tik 
miestus, gamyklas, fabrikus ir betoną, jokios 
laukinės gamtos. Lietuvoje man labiausiai 
patinka kelias Vilnius-Druskininkai. Ten at-
rodo, lyg keliautum pro kokį nors draustinį, 
lyg iš viduramžių pasakos. Ir nors esu važi-
nėjęs ir Afrikoje, ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Pietų Amerikoje, niekur man ne-
buvo taip gražu, kaip Lietuvoje - labai bran-
ginu šią šalį.

- Ar vairavimo procesas gali įkvėpti 
kūrybai?

- Ką nors sukurti įmanoma visur, bet au-
tomobilis nėra labai įkvepianti erdvė. Auto-
mobilyje, be vairavimo, aš galiu užsiimti dar 
dviem veiklomis, tačiau tai tikrai nėra kūryba. 
Vairuojant man patinka klausyti radijo, bet tik 
dėl žinių, o antroji veikla - garsinių knygų 

klausymas. Norisi ilgas keliones išnaudoti 
produktyviai, nes per ilgai grožėtis gamta bū-
tų pavojinga.

- Kokius reikalavimus keliate, kai 
renkatės naują automobilį?

- Svarbiausia visuomet yra saugumas. 
Taip pat man ne mažiau svarbus ir ekonomiš-
kumas. Trečiasis kriterijus, kad patiktų žmo-
nai, o kodėl jai patinka vienas ar kitas auto-
mobilis, ne visada žinau. Automobilio pirki-
mas man kažkuo panašus į antrosios pusės 
rinkimąsi, svarbu, kad su tuo žmogumi sau-
giai jaustumeisi, kad būtų komfortiška. Jeigu 
aš galėčiau automobilio pirkimo nederinti su 
žmona, o leisti sau, ką noriu, turėčiau minė-
tąjį savo svajonių automobilį. Žmonai jis ne-
būtinai patiktų. (Šypsosi.)

- Ar skolintumėte automobilį drau-
gams?

- Žinoma, aš jo nesureikšminu ir man tai 
nėra problema. Jeigu žmogui tikrai reikia - 
man negaila.

- Rodikliai, iš kurių nusprendžiate, 
kad prieš jus važiuoja prastas vairuoto-
jas?

- Sakyčiau, ne prastas vairuotojas, o grei-
čiausiai moteris. Jos turi savitą vairavimo ma-
nierą. Jeigu prastai važiuoja vyras, tai dažnai 
gali būti tiesiog neseniai teises išsilaikęs 
žmogus. O jeigu jokio ženklo nėra, tačiau vai-
ravimas vis tiek kelia įtarimą, greičiausiai už 
vairo bus moteris. Anksčiau aš pykdavau, bet 
dabar visada pagalvoju, kad panašioje situa-

cijoje galėtų būti ir mano žmona, vežanti vai-
ką į darželį, ar kita mama, kažkieno žmona, 
ir dėl to pykti, nervintis net neišeina. Pasi-
daro ramu ir gera.

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Yra tekę mėnesį laiko važinėti po Cent-

rinę Afriką. Tai buvo viena ilgiausių ir įsimin-
tiniausių kelionių. Įveikėme apie 6000 kilo-
metrų.

- Ar tikite talismanais? Turite tokį 
automobilyje?

- Aš esu turėjęs tik vieną talismaną ir tai 
buvo pats automobilis. Tai buvo 1985 metų 
amerikietiškas „Buick Riviera“ markės au-
tomobilis. Man jis labai patiko.

- Galbūt esate filmų apie automobi-
lius, lenktynes gerbėjas?

- Na, filmai apie automobilius, mano ma-
nymu, yra gana ginčytinos meninės vertės. 
Man labiau patiko filmo „Transporteris“ pir-
ma dalis, bet dideliu gerbėju savęs neva-
dinčiau.

ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Citroen C5“

l Svajonių automobilis: „Wrangler“ markės džipas

l Eismo įvykių skaičius: smulkūs 4

l Vairavimo stažas: apie 15 metų

l Dažniausias prietaras: prietarais netikiu, bet 

pamatęs juodą katę spjaunu per petį

l Gražiausia automobilio spalva: šiuo metu 

balta, bet ir ruda graži

Dosjė

Niekuomet 
Neaukočiau savo 
patogumo dėl 
įvaizdžio

automobilis turi tikti lyg rūbas



„Dažniausiai renkuosi laisvalaikio stilių, ta-
čiau pastaruoju metu spintoje atsiranda vis puoš-
nesnių drabužių. Aš dievinu sukneles, net ne-
žinau, kiek jų turiu, bet vis norisi daugiau“, - 
apie savo stilių pasakojo A.Adamovič. Mergina 
prisipažįsta, kad kelnių turi nedaug, o ir tos 
guli kažkur giliai spintoje. Tiesa, kelnes ji kei-
čia šiandien vis labiau populiarėjančiomis tamp-

rėmis. „Jos ne tik patogios, bet ir universalios, 
prie visko galima priderinti, kai kurias - 
net prie suknelės“, - šypsojosi atlikėja.

Jos drabužių spintoje vyrauja įvairios spal-
vos. „Dominuoja rudi ir mėlyni atspalviai. Pas-
taruoju metu dažniau atsiranda ir rožinės, ir 
žalios spalvos, nors anksčiau jų nemėgau“, - 
pasakojo A.Adamovič.

Tokių spalvų drabužių atlikėja randa ir 
„Enli 5“ parduotuvėje. Vasaros kolekcijoje čia 
dominuoja ryškios ar net žėrinčios spalvos - 

nuo žalsvai gelsvos iki rožinės. Nepamirštas 
ir šiais metais vėl madingas džinsas - va-
sarai siūloma nuo itin populiarios jūros 
bangos spalvos iki gėlėto marginimo džin-

sų ir suknelių. Nemažas modelių pasi-
rinkimas ir būsimoms mamytėms - 

jos, dėvėdamos šiuos drabužius, 
jausis patogiai ir atrodys stilingos.

GROŽIO PALETĖ
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Vasaros stilius pagal Anželą
Matyt, ne veltui gegužė skelbiama mėnesiu be kelnių - vis ryškiau šviečiant saulei, 
merginos ir moterys dažniau renkasi sukneles, kelnes palikdamos spintose. Visai  
neseniai Lietuvoje atidaryta internetinė parduotuvė „Enli 5“ vasarai siūlo išskirtinio  
dizaino Paulo Konerčio (Paulo Connerti) sukneles ir tampres. Joms neabejinga ir  
grupės „Pop Ladies“ dainininkė AnžELA AdAMoVič (27).

Dainininkė Anžela Adamovič savo spintą 

šiemet papildė ryškių spalvų drabužiais
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nauja internetinė parduotuvė „Enli 5“ 
vasarai siūlo įvairiaspalves tampres ir 
lengvas sukneles

„Enli 5“ nuotr.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Grožio paletė

Simonos Nainės  
grožio taisyklės

Žaismas

Dažytis pradėjau paauglystėje, kai dainavau grupėje „Moki-
nukės“. Tačiau tais laikais makiažas buvo reikalingas tik lipant į 
sceną - į mokyklą eidavau nepasidažiusi. Net ir lūpų blizgiu pada-
žytos lūpos buvo retenybė. Ir dabar kasdien kosmetikos nenau-
doju. Kadangi mano blakstienos priaugintos, netgi tušu ryškinti 
jų nereikia. Jei einu į renginius ar vakarėlius, naudoju kreminę 
pudrą ir veido formavimo priemones. Beveik nenaudoju akių še-
šėlių, tad dažniausiai paryškinu lūpas. Pastaruoju metu labai pa-
tinka violetiniai lūpų dažų atspalviai. Radikaliems išvaizdos poky-
čiams ar eksperimentams nesiryžtu, mieliau išbandau naujus 
kvepalus ar grožio procedūras.

Pagrindai 

Svarbiausias stilingo žmogaus atributas - šypsena ir gera 
nuotaika. Manau, kad moterys visada turi prižiūrėti savo plaukus, 
nagus, o svarbiausias ritualas - veido priežiūra, kad ir senatvėje 
oda atrodytų kiek įmanoma geriau, turėtų kuo mažiau raukšlių. 
Aš galiu likti nepavalgiusi, bet būtinai nusipirksiu gerą veido 
kremą ir kvepalus.  Manau, jog savo odą puoselėju gerai, o jei 
atsiranda kokių problemų, iškart kreipiuosi į profesionalę kos-
metologę. Mano odai puikiai tinka rūgštinės procedūros. Nesu 
iš tų žmonių, kuriems kosmetika būtinai turi būti tik ekologiška 
ar natūrali. Anksčiau mano veidui kaip tik labiau tiko kremai, 
kuriuose daug parabenų. Dabar naudoju kosmetologės parinktas 
priemones, kurių parduotuvėse nėra. Jų galima įsigyti tik kos-
metologų kabinetuose. Stengiuosi pasirūpinti ne tik veido, bet ir 
viso kūno oda. Esu išbandžiusi keletą masažo kursų, tačiau nesu 
didelė masažų mėgėja. Namuose pasidarau detoksikuojantį pur-
vo įvyniojimą, kuris pašalina  iš organizmo nereikalingus skysčius, 
padeda kovoti su celiulitu ar net antsvoriu. 

Būtinybė

Manau, grožio procedūros tiesiog būtinos kiekvienai mote-
riai, nes tai elementarus rūpestis savimi. Kiekviena moteris 
turi atrodyti tvarkingai ir gražiai. Manęs draugai neretai su šyp-
sena klausia, kiek aš galiu tvarkytis savo antakius. Tačiau man 
tai labai svarbu, todėl kiekvieną savaitę sąžiningai lankausi pas 
kosmetologę, netgi jei reikia atsikelti anksti ryte. Žinau, jog ji 
viską padarys nepriekaištingai - pati tikriausiai sugadinčiau an-
takių formą. Neretai užsuku pas manikiūro ir pedikiūro specia-
listę, stengiuosi, kad plaukai visuomet atrodytų gerai.

Galbūt kartais pažvelgus į dainininkės, grupės „Pinup 
Girls“ narės SimoNoS NaiNėS (26) nuotraukas iš įvairių 
fatališką moterį atspindinčių fotosesijų, galima susidaryti 
griežtos ir šaltos dainininkės įvaizdį, tačiau iš tiesų Simo-
na labai žemiška ir gyvenime retai slepiasi po storu ma-
kiažo sluoksniu. „Laisvalaikio“ pakalbinta, S.Nainė dalijasi 
grožio puoselėjimo paslaptimis.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

l Kosmetikos priemonės, kurios vi 

suo met rankinėje: kvepalai ir lūpų blizgis

l Kosmetikos priemonė Nr.1: veido 

kremas ir kvepalai
l Kvepalai: „Black Aoug Montale“ ir „Fortis“

simonos favoritai
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ŽvaigŽdės

Aktorė, atlikėja Dženifer Lopes (Jennifer Lopez), 
pasirinkusi „Versace“ suknelę, taip pat nesikuklino 
demonstruoti savo moteriškų formų

„M
et
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sKaip ir kiekvienais metais, Niujorko metropoliteno 

meno muziejuje surengtas didžiulis mados ir  
labdaros pokylis „Met Gala“, kuriame susirinko  
tik garsiausios įžymybės. Mados diktatorė Ana 
Vintur (Anna Wintour), kuri griežtai kont roliuoja 
svečių sąrašą, paskelbė, kad renginyje draudžiamos 
asmenukės. Visos žvaigždės buvo įspėtos, kad  
telefonais fotografuoti nebus galima. Šių metų 
vakarėlio tema - „Šnabždesiai iš Kinijos: Rytų  
pasakojimai mene, kine ir madoje“.
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„Roberto Cavalli“ suknelę vilkėjusi Kim Kardašian 
(Kim Kardashian) papildė garsenybių, kurios atėjo 

nei apsirengusios, nei nuogos, sąrašą
EPA-Eltos nuotr.

Prašmatniame pokylyje, į kurį bilieto kaina prasideda nuo 25 tūkst. 
JAV dolerių, atlikėja Rijana (Rihanna) pasirodė kinų dizainerės Guo 

Pei kurtu apsiaustu, kuris sulaukė tiek pagyrų, tiek pašaipų internete„M
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ŽvaigŽdės

Į renginį su vyru Jay Z atėjusi ir vakaro 
žvaigžde tapusi atlikėja Bijonsė 

(Beyonce) pasipuošė perregima ir vien 
kristalais dengta „Givenchy“ suknele
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Asmenybės tipas - intravertas ir 
ekstravertas. Kokie tai asmenybės tipai 
bendrąja prasme?

- Tai yra asmenybės tipas, dar dažnai va-
dinamas psichologiniu tipu. Ekstravertas yra 
tam tikras prigimtinis asmenybės tipas, kurio 
dėmesys nukreiptas į išorę ir kitus žmones. 
Intravertas - asmenybės tipas, kuris pirmiau-
siai gilinasi į save ir savo vidinį pasaulį. Vaikas 
jau gimsta turėdamas tam tikrą asmenybės 
tipą. Tai daugiausia lemia genetika, tačiau ne-
mažai įtakos turi ir auklėjimas, stebėjimas, 
kaip bendrauja tėvai, kaip reiškia emocijas, 
kokia yra socialinė aplinka.

- Kokia tikimybė sutikti žmogų, kuris 
yra šimtaprocentinis kurio nors tipo tu-
rėtojas?

- 100 proc. išreikštų intravertų ar ekstra-
vertų mažai, ir tai yra labiau kraštutiniai atve-
jai. Žmogus gali būti, tarkime, 80 proc. eks-
travertas ir turėti 20 proc. intravertiškumo. 
80 proc. jau yra labai daug. Labai stipriai iš-
reikštas ekstravertas gali visą darbo savaitę 
daug bendrauti, dirbti, būti minioje, konferen-
cijose ir panašiai, o savaitgalį vos prabudęs 
eis per telefonų knygą ieškodamas su kuo 
pabendrauti ir praleisti laiką. Nenorės likti 
vienas ir ilsėtis ramiai.

- Dažnai lyderiais laikomi būtent eks-
travertai. Tai yra paviršutiniškas supra-
timas?

- Tokia nuostata tikrai girdima dažniau dėl 
to, kad ekstravertų komunikacija, viešasis 
kalbėjimas yra geriau išvystytas ir daug kitų 
dalykų. Ekstravertai labai mėgsta bendrauti 
su visais, tad jie dažniau siekia kiekybės tiek 

Kas esi? 
Intravertas ar ekstravertas?

Labiau mėgstate klausytis ar kalbėti? Mėgstate masinius renginius, perpildytą aplinką 
ir joje gerai jaučiatės? O galbūt ramybę randate tik tvirtai uždarę namų duris ir panirę  
į savo mintis? Mūsų visų skirtumus, gyvenimo būdą ir bendravimą lemia asmenybės  
tipas. Apie tai, kuo intravertai skiriasi nuo ekstravertų, „Laisvalaikiui“ pasakojo  
psichologė EgLė PELiEnė.

Psichologė Eglė Pelienė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Psichologijos kodas

žmonių pažinimo, tiek ryšių užmezgimo pras-
me. Jiems svarbu, kaip juos vertina kiti, ir 
pagal tai jie vertina save. Intravertų savęs 
vertinimui aplinka retai turi arba visai neturi 
jokios įtakos. Beje, intravertai nesiekia socia
linių ryšių kiekybės, net atvirkščiai  jiems 
geriau mažiau žmonių, bet turi būti kokybiš-
ki, gilūs santykiai ir ryšiai. Intravertai kalba 
tik tada, kai turi ką pasakyti.

- Ar per gyvenimą asmenybės tipas 
kinta? Ar gali ekstravertas tapti intra-
vertu?

 Asmenybės tipas visą gyvenimą išlieka 
tas pats. Taip nėra, kad gimęs intravertu žmo-
gus neturi įgūdžių viešai kalbėti ir niekada jų 
neturės. Čia jau prasideda saviugda. Intraver-
tas netaps ekstravertu, tačiau jis gali išsiug-
dyti kito tipo teigiamas savybes. Gali išmok-
ti kalbėti viešai, bendrauti su draugais, šiek 
tiek rizikuoti ar dažniau išeiti iš komforto zo-
nos. Jeigu intravertas darbe tampa vadovu ir 
išsiugdo kelias ekstravertiškas savybes, jis 
bus tiesiog puikus vadovas. Stresinėje situa-
cijoje vis tiek išlenda žmogaus prigimtinis ti-
pas, tad jis tikrai nesikeičia. Reikia naudotis 
tuo, kas mums duota, ir plėsti savo galimybes.

- Kaip intravertui išgyventi visuome-
nėje, kur dauguma veiklų (mokykloje, 
studijose, darbe) kuriama grupinio dar-
bo principu ir viskas vyksta atvirose 
erdvėse?

 Kažkuria prasme tokiomis sąlygomis 
intravertams kartais gyventi ar dirbti gali bū-
ti sunkiau. Intravertas visuomet rinksis kir-
pyklą, kuri yra toliau nuo centro, jauki, ne-
perpildyta. Jam netiks toji, kuri yra dideliame 
prekybos centre, o jos sienos stiklinės ir vis-
kas kiaurai matosi. Ir nors mūsų visuomenė-
je labai populiaru didelės ir atviros erdvės, 
yra nemažai pasirinkimų intravertams: mažos 
kirpyklos, jaukios kepyklėlės, krautuvėlės, 
galimybė eiti į parduotuvę ne piko metu. Aš 

sakyčiau, kad visuomenė nėra labiau pritai-
kyta nei vieniems, nei kitiems. Tiesiog leng
viau gyventi tiems, kurie turi išsiugdę tas 
trūkstamas savybes. Žmogaus efektyvumas 
priklauso ne nuo to, kaip visuomenė ar aplin-
ka prie jo taikosi, o kiek jis pats geba būti 
lankstus ir prisitaikantis gyvenime.

- Ar intraverto ir ekstraverto bendra-
vimas sudėtingesnis nei to paties tipo 
žmonių?

 Kartais gali būti. Čia ir yra didžiausia 
visų žmonių bendravimo problema  mes la-
bai norime vieni kitus pakeisti. O tiesiog rei-
kia suprasti, kad abu asmenybės tipai yra ža-
vūs ir turi daug pliusų. Reikia tai išnaudoti.

TesTas: koks tavo Psichologinis tiPas?
Testas, pasak psichologės, nėra 100 proc. tikslus, nes asmenybę visapusiškai ištirti gali tik 
specialistas. Šiuo testu galima nustatyti tik polinkį į vieną ar kitą psichologinį tipą.

Į kiekvieną klausimą atsakykite „Taip“ arba „Ne“.
1. Ar tą pačią dieną gali žiūrėti du filmus, klausytis koncerto, pamatyti spektaklį, 

skaityti autobuse, skirti kelis pasimatymus, o suspėti tik į vieną arba du?
2. Net nereikšmingas įvykis gali paveikti tau svarbų sprendimą?
3. Ar esi blogos nuotaikos, jei neveikia televizorius ar radijas, jautiesi vienišas/a, jei 

pametei ar išsikrovė mobilusis telefonas?
4. Tu neretai užsisklendi savyje, grimzti į prisiminimus?
5. Ar kiekvieną dieną daugėja tavo pažįstamų?
6. Turi nedaug draugų, nelengvai užmezgi pažintis?
7. Ar lengvai įsimeni veidus, įvykius, biografijas?
8. Tu geriau įsimeni kokią nors visą situaciją nei smulkmenas?
9. Ar mėgsti kompanijas? Ar esi optimistas/ė, vengi vienatvės, niūrių, uždarų žmonių?

10. Tu nemėgsti triukšmo, garsaus juoko, triukšmingų pašnekesių?
11. Ar mėgsti anekdotus, įvairius sąmojus? Ar tavo būdas sugyvenamas ir nuolaidus?
12. Esi linkęs/usi turėti nedaug daiktų?
13. Ar dažnai sakai kalbas?
14. Ar mėgsti fotografuotis, patinka suvenyrai, papuošalai?
15. Ar žinai, kur, kada ir kas vyksta?
16. Tu mėgsti gaminti maistą?
17. Ar greitai susipažįsti su žmonėmis, lengvai randi išeitį iš sudėtingų situacijų?
18. Geriau jautiesi dideliame žmonių būryje, kur galima likti nepastebėtam/ai?
19. Ar greitai viską išsprendi, nors kartais ir supranti, kad ne viską darai vykusiai? Ar 

tave džiugina kelionės į kitus miestus? Ar mielai sutinki kur nors vykti?
20. Sunkiai pripranti prie naujos aplinkos, situacijos, kolektyvo?
21. Ar sudėtingoje situacijoje sugebi viską kaip reikiant apmąstyti?
22. Tu atkakliai gini savo principus?
23. Ar turi daug planų ir idėjų, tik toli gražu ne viską sugebi įvykdyti?
24. Įtariai žiūri į savo sveikatą, ir tai tave slegia?
25. Ar tau labai patinka žmonės, kurie nuolat, net ir neprašyti, domisi tavo sveikata?
26. Problemas sprendi ilgai?
27. Ar tau svarbi kitų nuomonė apie tave?
28. Kartais tau sako, kad pasaulį matai kitokį, negu jis iš tikrųjų yra, bet tu tuo netiki?

Rezultatai: Suskaičiuok atskirai nelyginių (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27) ir 
lyginių klausimų (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28) atsakymus „Taip“ ir „Ne“.

Jeigu daugiausia nelyginių klausimų atsakymų buvo „Taip“, Tu - ekstravertas. Jeigu 
daugiausia lyginių klausimų atsakymų „Taip“, Tu - intravertas. Jeigu surinkai po 
lygiai  tuomet Tu esi ambavertas, t.y. dvilypės prigimties žmogus, turįs ir vienų, ir 
kitų požymių.

Kas esi? 
Intravertas ar ekstravertas?

n Kad intravertai labai kuklūs

n Kad intravertai negali išmokti kalbėti viešai

n Kad žmogus absoliučiai intravertas arba ekstravertas

n Kad ekstravertas visai nemokės klausytis

Mitai
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Psichologijos kodas

iNTRaVERTai
Intravertai mažiau kalbūs, bet ne dėl 

to, kad neturi ką pasakyti. Jie tiesiog iš 
prigimties yra kur kas geresni klausyto-
jai. Kuo jie geriau įsiklauso, tuo dau-
giau visko pastebi, geriau supranta ki-
tus žmones - nuo kūno kalbos iki jų 
emocijų - ir moka prie jų prisitaikyti.

Pranašumai

Jie labiau gilinasi į save, orientuoti į sa-
vo pasiekimus ir nėra labai priklausomi nuo 
aplinkos vertinimo. Didelis supratimo, em-
patijos jausmas. Gilindamiesi į save, labiau 
gilinasi ir į kitus. Geriau žino, kada reikia 
patylėti ir išklausyti. Atsargiau ir atsakin-
giau renkasi draugus, yra budresni. Žmones 
prisileis sunkiau, bet jei jau prisileis, išliks 
lojalūs. Pastabesni. Intravertiškumas duoda 
išmintį. Jie labiau analizuojantys, kruopš-
tesni, patikimesni.

silpnybės

Pernelyg vieniši, užsidarę, nelinkę ko-
munikuoti, tylesni. Neretas aukos sindro-

mas. Gali būti ne 
progresyvūs, o re-
gresyvūs, gyvenan-
tys praeities, o ne 
ateities žavesiu.

Energijos šaltinis

Jis pats. Intravertas 
geriau jaučiasi vienas, bet ne-
būtinai turi jaustis vienišas. Jie ramesni, 
žemesnis kraujo spaudimas, jiems dažnai 
šalta.

Tinkamas veiklos pobūdis

Mokslininkai, tyrėjai, IT specialistai, me-
nininkai, artistai, analitikai, apskaitos specia
listai, auditoriai, psichologai, karo profesijos, 
lakūnai, medikai, filosofai, vertėjai ir kt.

Garsūs žmonės, linkę  
į intraversiją

Albertas Einšteinas (Albert  
Einstein), Bilas Geitsas (Bill 

Gates), Markas Cukerbergas 
(Mark Zuckerberg), Kianu 

Ryvsas (Keanu Reeves), 
Odri Hebern (Audrey 
Hepburn), Greta Garbo, 
Dž.K.Rouling (J.K. 
Rowling), Daktaras 
Vatsonas.

EksTRaVERTai
Ekstravertui geriausia pačiam su savi-

mi, jiems ne tiek svarbios kitų žmonių emo-
cijos ar jausmai. Tačiau jie pasižymi gebėji-
mu lengvai prisitaikyti įvairiose socialinėse 
situacijose.

Pranašumai

Lengvai randa bendrą kalbą 
su įvairiais žmonėmis, aktyvūs 
socialiai. Kosmopolitiškesni. 
Publikos baimės nebuvimas. 
Ekstravertams svarbu suvok-
ti, kokie jie yra ir kaip atrodo 

šio pasaulio plotmėje. Vedami emocijų, 
greito impulso. Turi daugiau charizmos. 
Lankstumas, gebėjimas prisitaikyti yra 
stipriosios jų savybės. Sugeba lyderiau-
ti. Lengviau priima didelį informacijos 
kiekį, protingi, intelektualūs.

silpnybės

Gali būti 
priklausomi 
nuo sociali-
nės erd vės. 
Gali turėti 
narcizišku-
mo. Mažiau 

empatiški. 
Gali būti per 

daug egocen-
triški ar paviršu-

tiniški. Labiau linkę 
tenkinti savo, o ne kitų 

poreikius, nejautrūs. Pernelyg aktyvūs, 
trokštantys iššūkių.

Energijos šaltinis

Žmonės, aplinka, minia, daug bendravi-
mo. Visuomet patinka gyventi tokioje tru-
putį sujaudintoje būsenoje, kur kunkuliuo-
ja emocija, jiems dažnai karšta.

Tinkamas veiklos pobūdis

Lektoriai, aktoriai, vadovai, artistai, 
mokytojai, sporto treneriai, žurnalistai, 
laidų vedėjai, dainininkai, politikai, viešų-
jų ryšių specialistai, pardavimo vadybinin-
kai. Svarbi ne tiek pati veikla, kiek jos 
pobūdis. Kiekvienoje profesijoje rasime 
abiejų tipų.

Garsūs žmonės, linkę į ekstraversiją

Šerlokas Holmsas, Ričardas Brensonas 
(Richard Branson), Entonis Robinsas (Ant-
hony Robbins), Adželina Džoli (Angelina 
Jolie), Viktorija Bekhem (Victoria Beck-
ham), Alfredas Adleris (Alfred Adler), Zig
mundas Froidas (Sigmund Freud) ir t.t.

Geriausiai žmogus jaučiasi su jį papildančiu 

asmenybiniu tipu. Dviejų ekstravertų 

santykiai, žinoma, bus audringesni. O 

idealiu atveju intravertas su ekstravertu 

vienas kitą papildys. Juk siekiama to, kad 

intravertas lavintų savo ekstravertiškas 

savybes, o ekstravertas - atvirkščiai. Du 

intravertai taip pat gali rasti bendrą kalbą, 

jei jiems užtenka persimesti keliais žodžiais. 

Tačiau santykiai tarp to paties tipo žmonių, 

iš pradžių atrodantys idealūs, vis labiau 

tampa monotoniški, labai nuspėjami, trūksta 

progresyvumo, judėjimo, tobulėjimo, trūksta 

drąsos naujiems sprendimams, pernelyg 

didelė baimė priimti rizikos faktorius, kurių 

kupinas asmeninis gyvenimas, ypač jei 

susieina du intravertai.

santykių 
sudERiNamumas

Kianu Ryvsa
s
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Į sostinės Gedimino prospektą grįžta 
jau trečius metus sėkmingai VšĮ „Sveikas 
miestas“ organizuojamas sekmadieninių 
sporto renginių ciklas - „Sekmadienis - 
sporto diena“. Nuo gegužės iki pat rugsėjo 
mėnesio kiekvieną sekmadienį Gedimino 
prospekte bus galima leisti nemokamai 
dalyvaujant įvairiausiuose sporto, sveika-
tingumo užsiėmimuose ir treniruotėse.

„Sekmadienio sporto dienos“ prasidėjo

SveikaS mieStaS
Akį traukė žavios šokėjos

Demonstruotos 
įvairiausių kovos  

menų treniruotės

Buvo galima žaisti gigantiškais 
šachmatais, šaškėmis

„Armylife“ komanda 
kvietė įveikti kariškuosius 

iššūkius ir vaišino 
kareiviška grikių koše

St
as
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um
bi

o 
nu

ot
r.

„Laisvalaikio“ inf.
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Svetur

Egzotiška gatvės prekyba

Prekeivis Džakartoje (Indonezija)

indijoje - žmonių palaikai 
iš Bronzos amžiaus

Archeologai teigia atradę 5000 metų 
senumo Bronzos amžiuje gyvenusios 
šeimos palaikus. Palaikai buvo atrasti 
vienoje iš daugybės kasinėjimų vietų 
šiaurės Indijoje. Galvojama, kad radi-
nys priklauso Harapos civilizacijai. Šią 
civilizaciją 1924 metais atrado Džono 
Maršalo (John Marshall) archeologų ko-
manda. Jie surado miestą, kuriame bu-
vo išvystyta kelių sistema, įrengti na-
mai, ceremonijoms skirti baseinai, ap-
tikta skulptūrų ir žaislų.

Šįkart tyrėjai surado keturių žmo-
nių skeletus. Šalia palaikų rasta moli-
nių indų su grūdais duženų, kriauklių 
apyrankių. Mokslininkai padarė išva-
dą, kad tų laikų žmonės tikėjo reinkar-
nacija.

kiaušinių mieste rasti 
dinozauro kiaušiniai

Kinijos Guangdongo provincijoje, 
Hejuano mieste, neseniai statybininkai 
atrado 43 suakmenėjusius dinozauro 
kiaušinius. Įdomu, jog šio miesto pava-
dinimas reiškia „dinozaurų namai“. 
2004 metais Hejuanas buvo įtrauktas į 
Gineso rekordų knygą už didžiausią di-
nozaurų kiaušinių kolekciją.

Miesto atstovai teigia, kad tai pirmas 
kartas istorijoje, kai kiaušiniai buvo at-
rasti miesto centre. Pamačius netikėtą 
radinį, visi darbai buvo sustabdyti.

19 iš rastųjų kiaušinių yra puikios 
būklės, didžiausias iš jų - 13 centimetrų 
skersmens. Tyrėjai bandys nustatyti, ku-
riai dinozaurų rūšiai kiaušiniai pri-
klauso.

1996 metais šiame mieste vaikai su-
rado pirmuosiuos dinozaurų kiaušinius, 
šiandien jų yra beveik 17 tūkstančių.

Įdomu

Vaisių pardavėjos Nigerijoje
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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 

Svetur

Hanojus (Vietnamas)

Bankoke (Tailandas) tokia prekyba ir 
mobili parduotuvė - įprastas vaizdas

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Tarp įspūdžių, kuriuos europiečiai parsiveža iš kelionių po egzotiškąsias šalis, žinoma, bus ir gatvės prekeivių vaizdai. Jie traukia akį ir stebina savo sugebėjimu visą savo „parduotuvę“ nešiotis su savimi. Lyg būtų nedidelis lagaminas. Pavyzdžiui, pintų dirbinių, kurie itin populiarūs Tailande, prekeivis prie jūsų tiesiog prieis su šimtais siūlomų prekių. Arba nuostabą kels Nigerijos vaisių pardavėjos, kurios savo prekes laiko ant galvos nė viena ranka jų neprilaikydamos.
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Įdomybės

visiems miegoti!

Šios dietos autorystė priskiriama Elviui 
Presliui (Elvis Presley). Liesėjimo principas 
paprastas: norint mažiau valgyti, reikia dau-
giau miegoti, juk miegodamas žmogus neval-
go! Dainininkas vakare išgerdavo didžiulę 
dozę migdomųjų ir vakarienę tiesiog pramie-
godavo. Deja, būdas pasirodė ne itin efekty-
vus. Prieš mirtį popmuzikos karalius svėrė 
per 100 kg (ūgis 178 cm).

✓
Beje, tiesos grūdas tokiame kovos su alkiu 
metode vis dėlto yra. Mat miego trūkumas 

išties gali išprovokuoti antsvorio augimą. Mie-
gant organizme gaminamas ypatingas hormo-
nas leptinas, kuris slopina apetitą, o neišsi-
miegant kraujyje didėja koncentracija kitos 
medžiagos - grenlino, vadinamo alkio hormo-
nu. Todėl norintiems suliesėti verta pasirūpin-
ti visaverčiu miegu.

Naudojame tik šakutes

Šios dietos šalininkai valgo tik tai, ką galima 
pasmeigti šakute nenaudojant peilio. Taigi iš 
valgiaraščio dingsta sriubos, sumuštiniai, riešu-
tai ir kiti produktai. Dieta pasirodė esanti ne-
veiksminga, juk nuo liesėjančiųjų stalų dingo 

beveik visi švieži vaisiai ir pieno produktai. Re-
zultatą galima numatyti: vitaminų trūkumas, vi-
durių užkietėjimas ir kitos sveikatos problemos. 

✓
Tačiau tinkami stalo įrankiai išties gali pa-
dėti kovoti su antsvoriu. Pamėginkite vietoj 

įprastų šaukštų ir šakučių naudoti desertinius. 
Jais valgysite daug lėčiau ir nepraleisite pasisoti-
nimo momento, kuris pajuntamas šiek tiek vėliau.

kramtyti, bet nenuryti

Amerikiečiui Horasui Flečeriui (Horace 
Fletcher) draudimo kompanija atsisakė išduo-
ti draudimo polisą dėl pernelyg didelio kliento 
antsvorio. Tada H.Flečeris išrado itin origina-
lų liesėjimo būdą. Jis kuo nuodugniausiai su-
kramtydavo kiekvieną maisto kąsnelį, bet ne-
nurydavo, o išspjaudavo. Rezultato nereikėjo 
ilgai laukti. „Didysis kramtytojas“, kaip buvo 
pramintas H.Flečeris, numetė beveik 30 kg. 

✓
Nepaisant to, kad toks liesėjimo būdas yra 
neestetiškas ir kenkia skrandžiui, nuo dug-

niai kramtant kiekvieną kąsnį ne mažiau kaip 
30 sekundžių, maistas ima atrodyti neskanus, 
o apetitas dingsta - tokią išvadą po daugelio 
eksperimentų padarė JAV mokslininkai.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Keisčiausios dietos
Anaiptol  
ne visi norintieji  
numesti svorio yra  
pasirengę laikytis senos  
geros taisyklės „daugiau sporto,  
mažiau kalorijų“ ir mėgina išrasti  
savus, kartais itin keistus būdus  
atsikratyti nereikalingų kilogramų.
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ispanai gyvena  
ilgiausiai europoje

Remiantis naujausiais „Eurostat“ 
duomenimis, ispanai gali džiaugtis il-
giausia gyvenimo trukme Europoje - jie 
gyvena vidutiniškai 82,5 metų.

Be to, ispanės yra tarp vyriausio am-
žiaus motinų Europoje, mat jos atideda 
pirmojo vaiko gimimą iki savo 30-ojo gim-
tadienio. Panašiai kaip ir britės, jos pir-
mąjį vaiką pagimdo sulaukusios viduti-
niškai 30-ies, kai vidutinis „pirmakarčių“ 
motinų amžius Europos Sąjungos šalyse 
narėse yra tarp 25 ir 29 metų.

Ispanės neskuba susilaukti atžalų 
greičiausiai todėl, kad tėvų namus pa-
lieka labai vėlai - sulaukusios beveik 28 
metų, o šalies vyrai tėvų namus palieka 
dar vėliau - būdami beveik trisdešimties.

Ispanijos gimstamumo rodiklis yra 
vienas žemiausių visoje ES. Čia vienai 
moteriai tenka vos 1,32 gimimo, o auto-
nominiame Astūrijos regione užfiksuo-
tas pats žemiausias Europos gimstamu-
mo rodiklis, siekiantis 23,6 proc.

restoranas „Burger king“ 
apmokės Bendravardžių 
vestuves

Greitojo maitinimo restoranų tinklas 
„Burger King“ sumokės už amerikiečių 
Džoelio Burgerio (Joel Burger) ir Ešlės King 
(Ashley King) vestuves. Be to, bendrovė 
įteiks porai iš Ilinojaus valstijos dovanų.

Dž.Burgeris ir E.King, kurie nėra po-
puliaraus restorano tinklo įkūrėjų giminai-
čiai ir neturi su jais nieko bendro, buvo 
pradėti vadinti „Burger-King“ dar penkto-
je klasėje. Būsimi sutuoktiniai pažįstami 
nuo vaikystės.

Bendrovės „Burger King“ atstovas 
spaudai pareiškė, kad kompanija nori 
padėti laimingai porai atšokti vestuves. 
Santuokos ceremonija numatyta liepos 
17-ąją. Anksčiau buvo pranešta, kad ne-
oficialią fotosesiją sužadėtuvių proga po-
ra surengė prie „Burger King“ restorano.

Įdomu

Įdomybės

Filipinų sostinėje Maniloje esančios kavinės „Bunny Baker Cafe“ savininkas me-

nininkas Zachas Jonzonas (Zach Yonzon) kavinės klientus pradžiugina ypatinga pa-

slauga. Jis ne tik verda išskirtinio skonio ekspreso kavą, bet ir kuria meną kavos 

puodelyje. Pagal turimą nuotrauką ar kavinės svečių pageidavimus jis kavos puode-

lyje tapo portretą. O jo portretų „drobe“ virto pieno puta ir tamsus šokoladas. Šis 

menas, beje, nieko nekainuoja - klientai sumoka tik už kavą.

Kavinės savininkas prisipažįsta, jog baristos amato jis išmoko pats per tris mėne-

sius skaitydamas apie tai internete. Dabar jo didžiausias iššūkis - nutapyti portretą 

kuo greičiau, nes puta ilgai neišbūna, o klientams negali nunešti atšalusios kavos.

Portretai kavos puodelyje

Menininkas Zachas Jonzonas (Zach Yonzon), žiūrėdamas 
į nuotrauką, kavos puodelyje tapo portretus

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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rubriką pristato „Gaumina“
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Vietoj išVadų

Kas nutiktų, jei reklamą pažadėjęs padary-
ti žmogus visus jai skirtus pinigus ištaškytų 
kelionei aplink pasaulį? Kaip elektroninę 
parduotuvę pristatyti tiems, kurie labiau lin-
kę pirkti gyvai? Ar įmanoma sužinoti, kad 
būtent jūs vakar gatvėje numetėte nuorūką? 
Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

n Gerai reklaminei kampanijai gali padėti tiek 

mokslininkai, tiek nepaklusnūs internautai.

El.reklama: kas padeda reklaminei kampanijai
internetas

miniatiūrinė parduotuvė plyšyje 

Kas?
„Netshoes“.

Kokia situacija?
Internetinė sportinių prekių parduo-

tuvė „Netshoes“ tvirtina esanti pati di-
džiausia pasaulyje. Čia galima įsigyti 
net 40 tūkst. skirtingų produktų. Tačiau 
kaip apie tokį gausų asortimentą papa-
sakoti gyvai apsipirkti mėgstantiems 
miestiečiams? Tam pastatyta reali mi-
niatiūrinė „parduotuvė“.

Ką padarė?
Iš tikro viskas atrodė taip. Vienoje 

judresnių Brazilijos gatvių, kuria kas-
dien praeina daugiau kaip 35 tūkst. žmo-
nių, tarp dviejų realių parduotuvių esan-
čiame plyšyje įrengtas stendas. Jo prieky-
je įtaisytas planšetinis kompiuteris, lei-
džiantis naršyti po internetinį puslapį.

rezultatai?
Taip tarsi pasakyta, kad visos aplink 

esančios vietos tokio pasirinkimo neturi. 
Plius kampanija skatino parsisiųsti spe-
cialią programą į savo telefonus. Neaiš-
ku, ar tai tiesa, ar vaidyba, bet vaizdo 
klipe matyti prie stendo nusidriekusios 
žmonių eilės.

http://goo.gl/8973i9
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Plakatai su šiukšlintojų 
fotorobotais 

Kas?
„Hong Kong Cleanup“.

Kokia situacija?
Šiukšlinimo mastai Honkonge tiesiog 

epidemiški, o su epidemijomis reikėtų ko-
voti pasitelkiant mokslą. Kūrybininkų ko-
manda prikalbino DNR ekspertus, į mė-
gintuvėlius surinko atsitiktines mieste ras-
tas šiukšles ir atliko detalius jų tyrimus.

Ką padarė?
Šie modernūs tyrimai padėjo sukurti 

galimus šiukšlintojų fotorobotus. Pana-
šiai kaip tai daro nusikaltėlių ieškantys 
kriminalistai. Šios nuotraukos pateko ant 
plakatų, kurie išklijuoti būtent ten, kur 
„įvykdytas nusikaltimas“. Čia suveikė gė-
dos jausmas, nes kas gi norėtų vieną rytą 
išvysti save ant autobusų stotelės stendo 
vien dėl to, kad vakar numetė nuorūką?

Rezultatai?
Problema per dieną tikrai neišnyks, 

tačiau pristatomąjį vaizdo klipą jau da-
bar pamėgo internautai - jie dalijasi juo 
socialiniuose tinkluose ir dienoraščiuose. 
Jei bet vienas pamatęs susimąstys, kam-
panijos tikslas bus pasiektas.

http://goo.gl/aUsvrD

El.reklama: kas padeda reklaminei kampanijai
inteRnetas

Reklamos pinigus išleido kelionei 

aplink  pasaulį 

Kas?
„Nike“.

Kokia situacija?
Per ilgą laiką „Youtube“ atsidaro galybė 

vaizdo menininkų, savo filmukais užkaria-

vusių tūkstančių žiūrovų širdis. Juos drą-

siai galima vadinti tokio paties lygio žvaigž-

dėmis kaip ir kino aktorius ar popmuzikos 

dievukus. Prieš trejus metus „Nike“ prista-

tė naują įrenginį - apyrankę, leidžiančią 

sekti savo judėjimo progresą, pasisemti mo-

tyvacijos ir tapti dar kietesniais sportinin-

kais. Kompanija reklamai pasamdė vieną 

internetinių vaizdo klipų pažibą.

Ką padarė?
Tačiau vos tik į Keisio Nistato (Casey 

Neistat) sąskaitą įkrito reklamai skirti pini-

gai, jis nusipirko bilietus ir iškeliavo aplink 

pasaulį. Visą turimą sumą ištaškė per dešimt 

dienų ir paskelbė kadrus su kelionės akimir-

komis. Visgi „Nike“ ant jo nė kiek nesupyko, 

mat vaizdo klipas sulaukė tokio dėmesio, ko-

kio nėra sulaukusi nė viena oficiali reklama.

Rezultatai?
Šiuo metu peržiūrų skaičius siekia be-

veik 14 mln.

http://goo.gl/4Oifvo
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Scena

Apie šios grupės kūrybą, muzikinį kelią 
kalbamės su „Light in Babylon“ nariais.

- Gal trumpai pristatytumėte kiekvie-
ną „Light in Babylon“ kolektyvo narį? 
Kokiais instrumentais grojate?

- Grupės įkūrėjai yra dainininkė ir tekstų 
autorė Michal Elia Kamal, kai kuriose kom-
pozicijose grojanti perkusiniais instrumentais, 
Metehanas Čifči (Metehan Ciftci), pasirodan-
tis su santur (Irano cimbolai) bei sansula (nau-
ja kalimbos versija), ir gitaristas Žiuljenas De-
markas (Julien Demarque). Šiuo metu sceno-
je mums talkina dar du muzikantai: bosistas 
Džekas Batleris (Jack Butler) ir Rytų perku-
siniais instrumentais grojantis Demiras Asa-
das (Demir Asaad). Mūsų grupėje naudojami 
tradiciniai instrumentai santur, darbuka ir ki-
ti išsiskiria tuo, kad jais mes grojame sujung-
dami tradicijas su naujais motyvais, t.y. sena 
su nauja. Pavyzdžiui, Metehanas naudoja savo 
paties sukurtą santur grojimo techniką.

- Kokių tautų muzikinės tradicijos yra 
girdimos „Light in Babylon“ kūryboje? 
Koks jūsų atliekamos muzikos žanras?

- Kadangi grupės nariai yra kilę iš skirtingų 
kultūrų, kiekvienas mūsų į muziką įlieja kažką 
ypatingo. Joje galite išgirsti Turkijos, Irano, se-
fardų muzikos įtakų. Tokia muzika pasaulyje yra 
žinoma kaip „world“ muzikos žanras.

- Jūsų muzika savo tradicijų įvairove 
atspindi margaspalvį Stambulo miestą. 
Kuo šis miestas jums ypatingas?

- Stambulas yra didžiulis Artimųjų Rytų 
muzikos centras. Čia kiekvieną naktį galima 
išgirsti koncertą: nuo „manouche“ džiazo iki 
čigonų muzikos, pereinant prie flamenko, re-
gio, „trance“, turkų poproko, Indijos klasikinės 
muzikos ir dar daugybės žanrų. Stambulas yra 
ypatinga Rytų ir Vakarų kultūrų susijungimo 
vieta. Pavyzdžiui, jūs čia galite sutikti turistų 
iš Europos, JAV, Australijos, taip pat svečių iš 
Dubajaus, Pakistano, Irano, Libano ir kitų ša-
lių. Mes manome, kad panašūs susitikimai yra 
įmanomi tik tokiame mieste kaip Stambulas.

- Grupės nariai kilę iš skirtingų kultū-
rų - kuo jūs labiausiai išsiskiriate tarpusa-
vyje, o kuo papildote vienas kito kūrybą?

- Tai, kad esame kilę iš skirtingų kultūrų, 
visuomet buvo pranašumas, bent jau mes taip 
manome. Momentai, kai kas nors save riboja 
tik vienu elgesio būdu, to paties pobūdžio mais-
tu, muzika ar įpročiais, užveria žmogaus protą 
ir širdį. Tai, ką mes turime bendro, yra pagar-
ba. Mūsų kūryba nėra liaudies ar tradicinė, tai 
yra naujoji muzika: muzika, kuri semiasi įkvė-

pimo iš praeities ir skirtingų mūsų šaknų, o 
kartu neša naują dvasią bei naujas viltis.

- Savo muzikinę karjerą pradėjote 
nuo grojimo gatvėje ir į ją vis dar sugrįž-
tate. Koks didžiausias skirtumas tarp 
pasirodymų gatvėje ir scenoje?

- Mūsų pirmoji scena buvo gatvė. Gatvė-
je sutinkami žmonės skuba namo, eina į arba 
iš darbo, čia niekas nežiūri ir niekas nesišyp-
so. Tačiau akimirkos, kai pripildai gatvę mu-
zikos, priverčia žmones sustoti, įsiklausyti, 
šypsotis. „Babilonas“ yra terminas, reiškian-
tis sistemą, kuri verčia mus žiūrėti tik viena 
kryptimi. O kai į sistemą įliejamas bet kokios 
rūšies menas, joje įsižiebia šviesa, kuri ska-
tina žmones pažvelgti nauja kryptimi. Yra di-
delis skirtumas tarp mūsų koncertų scenoje 
ir gatvėje. Scenoje nėra triukšmo, čia lengviau 
prikaustyti auditoriją. Joje galime groti atpa-
laiduojančias ir sudėtingesnes dainas, o ga-
tvėje viskas vyksta labai greitai, auditorija kas 
kelios dainos nuolat kinta, todėl mes turime 
būti energingi bei patraukti žmonių dėmesį. 

- Ko tikitės iš artėjančių pasirodymų 
Lietuvoje?

- Lietuvoje koncertuosime pirmą kartą, 
taigi nežinome, ko galėtume tikėtis. 

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Pirmąkart Vilniuje - egzotiškoji grupė 
„Light in Babylon“Gegužės viduryje Vilniuje, Kaune ir 

Palangoje bus juntamas Turkijos did

miesčių pulsas  jį atveža daugiakul

tūrė „world“ muzikos grupė „Light in 

Babylon“ (Turkija, Prancūzija, Iranas). 

Išskirtinį grupės ritmą diktuoja Stam

bulo energija, šurmulys ir didžiulė šio 

miesto žmonių bei garsų įvairovė. Šis 

puikus alternatyvios Artimųjų Rytų 

scenos pavyzdys yra tarsi šventė, kurio

je susitinka Stambulo ir sefardų žydų 

bendruomenių tradicijos.

l Gegužės 13 d. Rusų dramos teatre, Vilniuje
l Gegužės 14 d. VDU Didžiojoje salėje, Kaune
l Gegužės 15 d. klube „Ramybė“, Palangoje

„light in BaBylon“ koncertai
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Vilniaus kongresų rūmuose neseniai įvyko 
neeilinis jubiliejams skirtas koncertas - 
berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliu-
kas“ švenčia 55-ąjį gimtadienį, o Vilniaus 
„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai - 35-eri. 

Pilnutėlėje koncertų salėje pasirodė visi 
„Ąžuoliuko“ chorai, būrys iškilių Lietuvos so-
listų ir muzikantų - Asta Krikščiūnaitė (sopra-
nas), Rafailas Karpis (tenoras), Remigijus Šilins-
kas (skrabalai), Egidijus Ališauskas (birbynė), 
Birutė Giraitytė (kanklės), Saulė Rinkevičiūtė 
(smuikas) ir kiti, grojo Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras (vad. Gintaras Rinkevičius). 
Dirigavo „Ąžuoliuko“ meno vadovas Vytautas 
Miškinis. Koncerte skambėjo pirmą kartą atlie-
kamas Vytauto Miškinio ir Ramutės Skučaitės 
dainų ciklas chorams, solistams ir orkestrui „Su-
siradom smuiko raktą“ ir Fransio Pulenko (Fran-
cis Poulenc) „Gloria“. Ši išskirtinė muzikos 
šventė suteikė daug džiaugsmo ne tik koncerto 
klausytojams, bet ir kelių kartų „ąžuoliukų“ šei-
moms ir artimiesiems ir, žinoma, patiems dai-
nininkams, kurių amžius - nuo 6 iki 60 metų...

Profesionalios „Sothys“ ir „Simone Mah-
ler“ kosmetikos atstovybė pristatė koncerto 
vedėją ir pasirūpino dovanomis „Ąžuoliuko“ 
mokytojams. Koncerto vedėjos Agnės Kubi-
lienės makiažas - Margaritos Balaišienės, ap-
ranga - Dailės akademijos Dizaino katedros 
magistrantės Gretos Subatavičiūtės. Atsto-
vybės vadovės Sabina Repčenkienė ir Žana 
Vaitkūnė vilkėjo dizainerės Indros Dovydė-
naitės vakarinius ansamblius.

„Laisvalaikio“ inf. 

Išskirtinė „Ąžuoliuko“ šventė

Scena

„Sothys“ ir „Simone Mahler“ 
atstovybės kolektyvas

Agnė Kubilienė
Maestro Vytautas Miškinis

Organizatorių ir Vyginto Skaraičio nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?
Kas? G. ir A. Storpirščiai. Tarakonas iš vaikystės.

Lygiai 20 metų praėjo nuo pirmosios Gedimino ir Ainio Storpirščių 
muzikinės kasetės „Tarakonas iš vaikystės“ išleidimo. Būtent šiai 
sukakčiai šeimyninis muzikinis duetas tiek savo, tiek gerbėjų 
džiaugsmui ryžosi perleisti kasetėje skambančias dainas kompakti-
nės plokštelės pavidalu.
Plokštelė yra simboliškai dedikuojama „vaikui, kuris kažkada buvo 
užaugęs“ (A.de Sent Egziuperi), tad neabejotinai ir jos pristatymo 
koncerte kiekvienas atėjęs gaus po bilietą į vaikystę, kur pajus „Gė-
lės ir vėjo“ kvapus, susitiks su mielais personažais: Pūkuotuku, 
išgelbėjusiu draugus nuo pavojaus, Ragana, kuri mėgsta kepti py-
ragus, Kiaule, susiruošusia į Paryžių, ir daugybe kitų spalvingų 
veikėjų.
Gedimino ir Ainio Storpirščių muzikinis tandemas tik prieš keletą 
metų po ilgos pertraukos pradėjo rengti viešus pasirodymus, o pra-
ėjusiais metais duetas pristatė bendrą kūrybinį darbą - kompaktinę 
plokštelę „Artistai“, kurioje skamba tiek naujos abiejų kūrėjų dai-
nos, tiek seniau sukurti kūriniai, kuriems kitų spalvų suteikia jau 
nebe lieknas, nedrąsus, o suvyriškėjęs, užtikrintas Ainio vokalas. 

Kur? Planetariumas (Konstitucijos pr. 12a, Vilnius). 
Kada? Gegužės 8 d. 19 val.
Už kiek? Suaugusiajam: 10 eur - 34,53 Lt (internetu Bilietai.lt 
bei kasos punktuose).

Visai šeimai

smalsiems
Kas? Vilniaus 
kiemeliai.

Vilniaus senamiestyje gali-
ma pasivaikščioti ne vien 
gat vėmis. Ekskursijos metu 
susipažinsite su įdomiau-
siais Vilniaus kiemeliais. Iš 
čia miestą galima pamatyti 
visai kitokį, negu esame įpra-
tę. Puošnūs ir skurdūs, er-
dvūs ir siauri kiemai atskleis 
dar nematytą miesto veidą.

TrUkmė. Apie 2 val.
Kur? Susitikimo vieta 
skelbiama įsigijusiems bi-
lietą (daugiau informacijos:  
www.vaiduokliai.lt).
Kada? Gegužės 10 d. 
11 val.
Už kiek? suaugusiajam: 
13 eur - 44,89 Lt (organi-
zatorių interneto svetainė-
je: www.vaiduokliai.lt). 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ainis ir Gediminas Storpirščiai
Stasio Žumbio nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? Tulpių diena.

Vu botanikos sode (įsikūrusiame Vingio 
parke) tradiciškai rengiama tulpių ir ke-
ramikos šventė.  Vyks Metų tulpės rinki-

mai, bus galima pasivaikštinėti gražiais 
sodo takeliais, susipažinti su vietovės is-
torija.  2015 m. paskelbti Etnografinių re-
gionų metais. Rumšiškių lietuvos liaudies 
buities muziejaus darbuotojai pristatys 
parodą „lietuvos etnografinių regionų 
mieli, bet užmiršti daiktai“, vaišins žolelių 
arbata. Šventės metu vyks tradicija tapęs 
„amatų gildijos“ keramikos degimas, o no-
rintys galės ir palipdyti. Vilniaus dailės 
akademijos absolventai ir studentai su-
rengs keramikos darbų parodą „ant žolės“. 
O ištvermingesnių lankytojų lauks Sodo 
apžvalga nuo medžių viršūnės vaikams ir 
suaugusiesiems, ją organizuos lietuvos ar-
boristikos centras. Susirinkusiųjų lauks ir 
muzikinė staigmena.

Kur? Vingio parkas (M.K.Čiurlionio 
g.100 (būstinė), Vilnius).
Kada? Gegužės 9 d. 12 val.
Už KieK? renginys nemokamas.

Kas? „Tweed Ride Vilnius ‘15“.

Renginio organizatoriai kviečia nepasidi-
džiuoti ir išsitraukti senelių dviračius, ma-
mos sukneles ir riedėti drauge! Prigriebki-
te draugą, sėskite ant dviračių ir prisijun-
kite prie jaukaus pasivažinėjimo Vilniaus 
senamiesčio gatvelėmis. Susitikime su dvi-
račiais ar be jų! Pasipuošk, papuošk dvira-
tį ir užsuk - bus smagu.

Kur? Rotušės aikštė (Vilnius).
Kada? Gegužės 9 d. 17.30 val.
Už KieK? renginys nemokamas.

Kas? Škac, mirtie, visados 
škac...

Sauliaus Šaltenio pjesę „Škac, mirtie, 
visados škac...“ galima būtų pavadinti 
lietuviškuoju „Romeo ir Džiuljetos“ va-
riantu. tai švelnus ir nostalgiškas pa-
sakojimas apie andrių ir liuką. apie 
naivią ir visagalę pirmąją jų meilę. apie 
absurdišką dviejų šeimų nesantaiką, 
griaunančią šiltus ir trapius jausmus. 
Pasakojimas, kuriame susipina kome-
dija ir farsas, lyrika ir drama. S.Šalte-
nio pjesėje jaunuoliai nenusižudo, ta-
čiau jųdviejų meilės istorijai nelieka 
abejingi nei suaugusieji, nei paaugliai. 
Būtent jiems ir skiriamas šis spektak-
lis - nemirtingos meilės ir dramatiško 
išsiskyrimo istorija. andrius: „nežinau, 
draugas Finkelšteinai, kodėl esu visai 
nepiktas ir visiškai neliūdnas... Gal to-
dėl, kad aš kartoju išeidamas: škac, sa-
kau, pykčiui... škac, škac mūsų vienat-
vei... škac mūsų melui ir neapykantai, 
ir tau, senatve, škac, sakau... ir tau, 
mirtie, škac... škac, mirtie, nuo mano ir 
jūsų gimtų namų... ŠKaC, mirtie, visa-
dos ŠKaC!“
Režisierius - algirdas latėnas.

Kur? Keistuolių teatras (Laisvės 
pr.60, Vilnius). 
Kada? Gegužės 8 d., 19 val.
Už KieK? Suaugusiajam: 8,16 - 13,19 
eur - 28,17 - 45,54 Lt; moksleiviui, stu-
dentui, senjorui (pateikus pažymėjimą): 
8,69 - 11,74 eur - 33,46 - 40,54 Lt.

Aktyviems

„Tweed Ride Vilnius“ programa:

l 17.30 - 18.00. Dalyvių registracija Retro 

dviračių paradui Rotušės aikštėje

l 18.00 - 18.45. „Tweed Ride“ / Retro 

dviračių paradas Vilniaus senamiestyje

l 19.00. „Tweed Ride“ dūzgės su muzikan-

tais ir kitais šventiniais atributais

Gėlių mylėtojAms

teAtro GerbėjAms

Režisierius Algirdas Latėnas 
Stasio Žumbio nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.

EPA-Eltos nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Auginate 3 biologinius sūnus, o ba-
landžio pabaigoje baigėsi įvaikinimo pro-
cesas, nuo šiol esate mažos mergaitės 
motina. Koks jausmas apima, kai šeimo-
je atsiranda naujas narys? 

- Mano sūnūs labai laimingi, turėdami šei-
mą ir aprūpintą gyvenimą. Tačiau yra daugy-
bė vaikų, kurie tokio gyvenimo neturi, tad 
esu labai laiminga į savo šeimą priėmusi du-
krelę Editą Vivian Patriciją. Juk vaikai - gy-
venimo džiaugsmas. Kol nebuvau mama, ne-
žinojau, kas yra kompromisas. 

- Kaip būnant žinoma aktore suderin-
ti sėkmingą karjerą ir keturis vaikus?

- Savo darbotvarkę suplanuoti labai sunku, 
tačiau manau, kad su šia problema susiduria 
daugelis dirbančių tėvų. Visuomet žinau, kas 
ir iki kada turi būti padaryta, kas turi būti 
visų 3 sūnų kuprinėse ir panašiai. Manau, kad 
esu mylinti motina, todėl vaikai supranta, kaip 
svarbu išsipasakoti. Tikiuosi, kai jiems bus 
penkiolika, jie su manimi bendraus lygiai taip 
pat laisvai, kaip tai daro dabar. Man kelią šyp-
seną, kaip dabar susėdę psichologai aiškina, 
kad vaiko negalima nubausti už blogą darbą. 
Aš, žinoma, nesakau, kad reikia jį po namus 
vaikytis su diržu, tiesiog tam tikros bausmės 
reikalingos, kad jis suprastų, jog taip elgtis 
nevalia.

- Esate griežta?
- Vaikus reikia auklėti griežtai, bet su 

meile, o įvairias taisykles įvedinėti nuo ma-
žų dienų. Taip vaikai geriau suvoks, kas 
vyksta realiame pasaulyje. Žinoma, kartais 
sunku būti piktu policininku, bet visada sau 

sakau, kad taip reikia. Man neramu, kad dau-
gelis šiuolaikinių tėvų stengiasi bet kokia 
kaina tapti geriausiais savo vaikų draugais. 
Jei tau rūpės tik tai, kad vaikas tave mėgtų, 
vėliau turėsi daug problemų

- Ar laviruojant tarp aktorystės ir šei-
mos lieka laiko sau?

- Man patinka vonia ir veido procedūros. 
Vaikai jau žino, kad kai pasidarau veido kau-
kę - prasideda „mamytės laikas“. Tai geriau-
sias poilsis dirbančiai motinai, pabuvimas su 
savimi. Tačiau apskritai manau, jog gyveni-
mas per trumpas, kad laiką švaistytume prie 
veidrodžio. Aš net nesportuoju, o mano vyras 
juokavo, kad jei pasidarysiu plastinę opera-
ciją, mane paliks. (Juokiasi.)

- Tačiau daugelio Holivudo moterų 
grožio ritualai kaip tik susiję su plasti-
nėmis operacijomis...

- Natūralu, kad kūnas keičiasi, tačiau tai 
asmeninės istorijos dalis. Man pasisekė, jog 
mano vyras - žmogus, kuriam patinka mano 
pokyčiai ir istorija. Nemanau, kad žmonės, 
kuriems atliktos plastinės operacijos, atrodo 
geriau, jie tiesiog atrodo kitaip.

Aktorė Keitė Blanšet:  
Namuose aš - policininkas
Talentinga aktorė KeiTė BlaNšeT (Cate Blanchett), rodos, turi Dievo dovaną chameleoniškai 
persikūnyti į daugybę skirtingų vaidmenų. Kitą savaitę 46-ąjį gimtadienį švęsianti aktorė sako,  
kad geresnės dovanos nei prieš porą savaičių šeimoje atsiradusi įdukra tiesiog negali būti.

l Keitė Blanšet gimė 1969 m. gegužės 14 d. 
Melburne (Australija)
l Pilnas jos vardas Ketrina Elisa Blanšet (Catherine 
Elise Blanchett) 
l Melburno universitete Keitė studijavo ekonomiką 
ir dailę
l Pirmasis Keitės darbas buvo senelių namuose, 
kur ji patiekdavo seneliams maistą, suplaudavo 
indus ir pabendraudavo su senoliais
l Ji yra pelniusi  „Oskarą“, 3 „Auksinius gaublius“, 
2 BAFTA ir daugelį kitų apdovanojimų. K.Blanšet 
taip pat turi savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje 
l Keitė nuolat sudarinėja savo užsibrėžtų tikslų 
sąrašą, iš kurio išbraukia įgyvendintus
l Viena geriausių K. Blanšet draugių - kita australų 
aktorė Nikolė Kidman (Nicole Kidman)
l 1997 metais aktorė ištekėjo už dramaturgo ir 
scenaristo Endriu Aptono (Andrew Upton).  Pora turi 
tris biologinius sūnus Dašelį Džoną (Dashiell John), 
Romaną Robertą (Roman Robert) ir Ignacijų Martiną 
(Ignatius Martin) bei šiemet įdukrintą  Editą Vivian 
Patriciją (Edith Vivian Patricia)

Faktai

Aš, žinomA, 
nesAKAu, KAd 
reiKiA vAiKą po 
nAmus vAiKytis su
diržu, tiesiog tAm 
tiKros BAusmės
reiKAlingos, 
KAd jis suprAstų, 
jog tAip elgtis 
nevAliA EPA-Eltos nuotr.

Interviu su TV3 žurnalistu Artūru Anužiu - 39 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2015 m. gegužės 8-14 d.

Artūras Anužis -
atvirai apie reporterio duoną
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Piktnaudžiavimas 
visuomenės skauduliais 

Labiausiai televizijoje liūdina piktnaudžiavi-
mas žemiausiomis emocijomis ir padugnių rody-
mas. Kiek galima kikenti iš to, kad esame prasi-
gėrę, smirdantys ir be dantų? Tai mane liūdina.

Rusiška PRodukcija 

Alergiją jaučiu bet kokiam rusiškui seria-
lui, jau nekalbu apie atvirą propagandą. Neran-
du motyvo, kodėl tai reikia rodyti ir ypač dabar. 
Jau geriau rodyti mūsų dainuojantį Radžiuką. 

Filmų PasiRinkimas 

Dažnai randu filmą, kurį prisitaikau sau. 
Be abejo, jie nėra kokie nors festivaliniai, bet 
televizijoje jų ieškoti ir nereikia. Puikiai ži-
nau, kad kai tik televizija pabando pasiūlyti 
ne tokį komercinį filmą reiklesniam žiūrovui, 
jo TV auditorija nežiūri.

lietuvių seRialai 

Žiūriu juos iš patriotiškumo. Man norisi, 
kad lietuvių aktoriai turėtų darbo, kad būtų 
žinomi. Buvau didelė lietuvių serialo „Blo-
giausia mano gyvenimo savaitė“ gerbėja. Žiū-
rėjau ir draugams rekomendavau, bet, deja, 
tam serialui nekaip sekėsi užkariauti žiūrovų 
širdis. Tikiuosi, talentingi kūrėjai nenuleis 
rankų.

Bandymai kuRti  
kokyBišką PRodukciją 

Visada džiaugiuosi vadovų bandymais 
orientuotis į truputį aukštesnio lygio žiūro-
vus. Sergu už tas pastangas, kad televizijose 
atsirastų kokybės.

kokyBiškos  
muzikinės laidos

Man labai patiko projektas „Muzikinė 
kaukė“. Jis tik įrodo, kad turime talentingų 
dainininkų, grimo meistrų, kad mums ne-
reikia milijoninio biudžeto norint padaryti 
gerą produktą. Be to, žiūrėjau „Auksinį bal-
są“ ir „Lietuvos balsą“ - geri muzikantai, 
orkestras. Komercinės laidos, bet vis tiek 
kokybiškos.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

tRumPai

Praėjęs ilgasis savaitgalis TV3 žinių vedėjai 
Renatai Šakalytei-Jakovlevai buvo 
ypatingas - ji ne tik šventė Motinos dieną, bet ir 
minėjo profesinę sukaktį - gegužės 1-ąją suėjo lygiai 
aštuoneri metai, kai Renata dirba TV3 televizijoje. 
Renatą žiūrovai mato ne tik tiesioginiame Žinių laidų 
eteryje - ji veda ir išskirtinius televizijos projektus. 
Moteris įsitikinusi - televizija tikrai leidžia išaugti, 
tačiau to norėti turi pats žmogus.

Aktorė Justina Žiogaitė, pažįstama iš televizijos 
serialų „Rezidentai“ ir „Puolusių angelų miestas“, 
ruošiasi savo vestuvėms. Iš Šiaulių kilusi mergina 
jau kurį laiką su savo sužadėtiniu aktoriumi Arnu 
Butkumi gyvena Panevėžyje. Jauna moteris tikslios 
vestuvių datos neatskleidžia, tačiau išduoda, jog prie 
altoriaus žengs labai greitai. „Vestuvės yra meilės 
šventė, tačiau manau, kad jos svarbesnės moteriai, 
negu vyrui. Aš tiesiog nekantrauju tapti savo vyro 
žmona“, - šypsojosi Justina.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Liviją Gradauskienę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

TV1 4,6 %
TV6 4,4 %
Lietuvos rytas TV 4,1 %
PBK 3,6 %
TV8 3,2 %

Info TV 2,4 %
REN Lietuva 1,5 %
Video ir DVD 1,4 %
LRT Kultūra 1,1 %
Liuks! 0,4 %

TV6 4,4 %
Lietuvos rytas TV 4 %
TV1 3,9 %
PBK 3,5 %
Info TV 3 %

TV8 2,3 %
REN Lietuva 2,1 %
LRT Kultūra 1,5 %
Video ir DVD 1,4 %
Liuks! 0,6 %

TV3 16,2 %

LNK 15,8 %

LRT Televizija 
9,4 %

BTV 8,4 %

TV3 18,6 %

LNK 17,5 %

LRT Televizija 
9,4 %

BTV 7,2 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 CHORŲ KARAI TV3 9,6

2 TAUPUS BŪSTAS LNK 8,5

3 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,7

4 KK2 LNK 7,6

5 PAKARTOK TV3 7,4

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,2

7 NUO...IKI LNK 7,2

8 LNK ŽINIOS LNK 7,0

9 VALANDA SU RŪTA LNK 7,0

10 RATAI TV3 6,6

Duomenys: TNS LT, 2015 m. balandžio 27 - gegužės 3 d. 

ReitinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 13,8 % 

Kiti  
kanalai 18 % NTV Mir Lietuva 6,8 %NTV Mir Lietuva 5,5 %

Ilgametė televizijos laidų vedėja LIVIjA 
GRADAUSKIENė (41) turi tvirtą nuomonę, kas 
televizijoje jai patinka, o ko būtų galima iš-
vengti. ji įsitikinusi - komercinė televizija ne ta 
vieta, kur reikia ieškoti intelektualų sambrūz-
džio. ji skirta pramogai ir nereikia tuo piktintis. 
Svarbiau pačiam sąmoningai pasirinkti, ką 
žiūrėti, o ne burbėti ant „televizininkų“.
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 - Televizijos žiūrovai tave pažįsta iš 
TV3 žinių - ne tik rengi reportažus, bet 
ir kartais pavaduoji eterio „žiniukus“. 
Kuris darbas tau labiau patinka?

- Sunku pasakyti, nes tai yra dvi skirtingos 
sritys. Kai tik pradėjau rengti reportažus, vis-
kas atrodė labai įtempta - nerimaudavau, ar 
spėsiu. Paskui įsivažiavau ir viskas tapo įpras-
ta. Kai dirbi reporteriu, turi laiko pasitaisyti. 
Jei kažko nespėji, pasaulis nuo to nenustoja 
suktis. Kai dirbi tiesioginiame eteryje, esi at-
sakingas už kiekvieną savo žodį. Mano pirmie-
ji bandymai buvo žiniose, paskui buvau vienas 
iš laidos „Diena“ vedėjų. Ten reikėjo improvi-
zuoti, nebuvo jokio suflerio. Pajutau tiesioginio 
eterio baimę. Tiesioginis eteris labiau įparei-
goja, įtampa yra didesnė. Bet tik iš pradžių.

- Pats esi gyvas įrodymas, kad norint 
patekti į televiziją nereikia pažinčių ir ilgų 
kojų. Tai ko reikia, kad patektum į televiziją?

- Jei tai yra žurnalistas, iš jo reikalaujama 
tinkamo balso, geros išvaizdos ir geros dik-

cijos. Visai kiti reikalavimai taikomi kokiam 
nors žinomam žmogui.

- Turi svajonių tapti kokios nors lai-
dos vedėju?

- Nemėgstu kalbėti apie savo svajones ir 
tikslus, bet visada buvau linkęs į rimtesnę žur-
nalistiką. Pavyzdžiui, kitados svajojau tapti spor-
to žurnalistu, šitą sritį jau išbandžiau. Dabar 
sportas nebėra mano pagrindinis tikslas. Savo 
ateitį labiau sieju su rimtesne žurnalistika.

- Matai jos mūsų televizijose?
- Žinau, kad dauguma sako, jog tokios nė-

ra. Anksčiau publicistikos buvo daugiau. Dabar 
liko tik kelios laidos. Pažiūrėkite, žmonės da-
bar net internete straipsnių neskaito - tik an-
traštes. Viskas išsikreipė. Kažkokios aštres-
nės temos domina tik tuos žiūrovus, kuriuos 
tai asmeniškai liečia. Bet negali pykti - 
televizija atspindi visuomenės poreikius.

- Kokių savybių reikia reporteriui?

- Reikia greitos reakcijos, sugebėjimo grei-
tai persiorientuoti iš vienos temos į kitą. Rei-
kia turėti platų kontaktų tinklą, domėtis vis-
kuo, o ne viena tema. Televizijos neturi tokios 
prabangos, kad galėtų kiekvienai temai sam-
dyti po žurnalistą. Be to, turi mokėti greitai 
rašyti, paruošti reportažą. Juk televizija dabar 
keliasi į internetą, todėl greitis tampa svarbiu 
kriterijumi. Kartais mūsų vaizdo medžiagos 
internete pasirodo pirmiau negu žiniose.

- Kokie reportažai tau yra sunkiausi?
- Gal tie, kurie susiję su kultūra. Negaliu 

sakyti, kad nemėgstu kultūros, bet neišmanau 
jos tiek, kad galėčiau būti ekspertas ir pasa-
koti apie ją kitiems. Geriau paruošiu ekono-
mikos, politikos, kriminalų ar sporto naujieną, 
bet ne kultūros.

- Įtariu, kad dirbant reporteriu neap-
sieinama be kuriozų. Gal pameni kokį 
vieną kitą?

- Jų buvo ne vienas. Pavyzdžiui, esame ne 
kartą atvykę į filmavimą, pamiršę pasiimti 
atminties kortelę į vaizdo kamerą. Tai čia to-
kios žioplos klaidos. Kartą buvo linksmas 
nuotykis, kai gaudėme buvusį Vilniaus merą 
Juozą Imbrasą. Jis bėgo, atsisakė šnekėti. Ir 
staiga bumbt į stiklines duris atsitrenkė, 
bumbt antrą kartą. Bando bėgti, traukia duris 
ir nepavyksta. Žodžiu, situacija tikrai kurio-
zinė. Tad pasitaiko visko.

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

A.Anužis: tiesioginis eteris 
įpareigoja atsakyti už savo žodžius

TV3 žinių žurnalistas ArTūrAs Anužis (31) - gyvas pavyzdys, kad norint patekti į 
televiziją nereikia ilgų kojų ar pažinčių su prodiuseriais. užtenka žurnalistikos diplomo, 
greitos reakcijos, geros dikcijos ir malonios išvaizdos. reportažus rengiantis ir  
kartkartėmis žinių tiesioginiame eteryje pasirodantis vaikinas prisipažįsta - savo  
ateitį jis norėtų sieti su rimtąja žurnalistika, bet čia pat priduria, kad apie svajones  
kalbėti nelinkęs - maža ką, dar ims ir neišsipildys.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.35   „Sostų karai“  21.50  „Viskas, išskyrus
  meilę“

 18.30  „Forsaitų saga“ 7.50  „Volkeris, Teksaso
 reindžeris“

 7.55  „Moterys meluoja 
 geriau“

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40 „Rutos Ren-
del detektyvai“. 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 „Žiemos saulėgrįža“. 
12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 
19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk 
mane“. 17.00, 23.55 Pasikeisk! 18.00, 22.55 
„Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Ko-
medija „Lengva kaip pūkas meilė“. 

 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. 11.55 24 valandos. 13.05 Nuo... Iki. 
13.40, 15.20 Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 
15.50 Arčiau mūsų. 16.25 Pagalbos skambutis. 
21.00 Alchemija. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 20.35 Lietuvos laikas. 6.00, 1.30 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
6.35 „Nindziago“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.00 
Gyvenk sveikai! 11.15 „Jaunoji gvardija“. 13.30, 
15.20 „Karas ir mitai“. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.45 Lauk manęs. 18.40 Jūrmala. 20.00 Laikas. 
21.00 Stebuklų laukas. 22.05 Šiandien vakare. 
23.50 Dimos Bylano koncertas. 2.00 „SinCity“. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.30 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Pasaulio paslaptys su 
Anna Čapman. 9.25 Anna Čapman ir jos vyrai. 
10.15 „Reporterių istorijos“. 10.45 „Pėdsekiai“. 
11.15 Tinkama priemonė. 12.10 „Kariai“. 13.05 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 14.05 In-
formacinė laida 112. 14.30 Kviestinė vakarienė. 
15.30 „Žmonijos priešas. Paslaptingas agentas 
Nr.1“. 17.30 „Čigoniška magija“. 19.25 „Sibiro 
skrynios paslaptis“. 21.20 Kviestinė vakarienė. 
22.15 Mums net ir nesisapnavo. 0.55 Informa-
cinė laida 112. 1.20 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Išlaisvintojai“. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 „Žvalgybos paslaptys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusių-
jų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 Viskas 
bus gerai! 15.30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 
16.25 „Pirmoji pavara“. 17.05 „Pasaulių karas“. 
18.00 Kalbame ir rodome. L.Zakošanskio po-
kalbių laida. 20.00 Šventinis koncertas. Tie-
sioginė transliacija. 21.20 „Veteranas“. 1.05 
„Mūšis dėl Krymo“. 2.25 „Svetimi sparnai“. 

 TV PolonIa
7.25, 17.20 A la show. 8.00 KucinAlina. 8.35 
„Sugrįžimas į Žilvičių įlanką“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 
1.45 „Viskas prieš mus“. 13.05 „Pagalbos signa-
las“. 13.25, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 Rinkimų 
laida. 15.00 „Defektas“. 16.05 „Sąžinės įsakymas“. 
16.30 Tyrėjų TV. 17.00 „Ex Libris“. 18.20, 23.10, 
5.15 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Kultūros 
laida. 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 Cafe 
historia. 20.45 Labanaktukas. 20.30 Žinios. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.00 Rinkimų laida. 
23.25, 5.30 „Didžiosios žuvies diena“. 0.45 „Dainų 
naktis“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Pramoginė laida. 
6.40 Širdis dega vieną kartą - dainuoja Z.Sosnicka. 

 TV1000
5.35 „Bremo Stokerio „Drakula“ (N-14). 7.45 
„Aiškiaregė“ (N-14). 9.50 „Suvesti sąskaitas“ 
(N-14). 11.40 „Pametusi galvą“. 13.10 Bremo 
Stokerio „Drakula“ (N-14). 15.20 „Ir čia priėjo 
Poli“. 16.55 „Nublokšti“ (N-14). 18.30 „Pametusi 
galvą“. 20.00 „Geriausias pasiūlymas“. 22.10 „12 
vergovės metų“. 0.20 „Šokis hip-hopo ritmu. 
Viskas arba nieko“. 2.20 „Advokatas iš Linkolno“ 
(N-14). 4.30 „Suvesti sąskaitas“ (N-14) 

 DIscoVERy 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti ir triukšmingi. 
10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 Išgyventi kartu. 
11.50 Aukso karštligė. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 
14.30 Išgyvenimo menas. 15.25 Išgyventi. 19.05 
Penktoji pavara. 21.00 Karbonaro efektas. 22.00, 
2.50 Ar išgyventum? 23.00 Antžmogiškas moks-
las. 24.00, 5.20 Diletantas prieš ekspertą.

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 
16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Muziejų mįs-
lės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 14.30 Turto gelbė-
tojai. 15.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 
Turto gelbėtojai. 23.00 Brangenybių paieškos. 

anIMal PlanET
8.15 Gyvenimas laisvėje. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 15.25 
Gyvenimas laisvėje. 12.50, 16.30 Dideli ir baisūs. 
17.25 Akvariumų verslas. 18.20 Upių pabaisos. 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 21.05 Afrikoje. Nilas. 22.00 
Upių pabaisos. 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai.  

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

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Susikeitę broliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.15 „Mažieji išdykėliai“.
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).
18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Ratai 2“.
21.40 Nuotykių f. 

„Grafas 
Montekristas“ (N-7).

0.25 Veiksmo f. 
„Ultravioletas“ 
(N-14).

2.00 Drama 
„Melancholija“ 
(N-14).

6.30 Animacinis f. 
„Šegis ir Skūbis 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“.
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.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Mano vyras gali.
22.40 Veiksmo trileris 

„Betmenas. Pradžia“ 
(N-7).

1.25 Siaubo trileris 
„Pasilinksminimas“ 
(S).

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 „Miestelio ligoninė 8“.
10.55 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
11.45 Auksinis protas.
13.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
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 2“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.30 „Forsaitų saga“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo drama 

„Dvigubas smūgis“ 
(N-14).

0.30 „Didysis Gregas 2“ 
(N-7).

1.20 O.Vyšniausko kon-
certas „Tu pabūk su 
manim“. 2012 m.

2.50 Tautos balsas.
3.15 Klausimėlis.lt.

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

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

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

9.00 Romantinė drama 
„Mūsų meilės  
istorija“.

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (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 Patrulis (N-7).
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Kai nesiseka, tai 
nesiseka“ (N-14).

23.35 „Sostų karai“ (N-14).
1.50 „Prokurorų

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

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Miestelio patruliai“ 

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

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

(N-7).
12.00 Taip gyvena žvaigž-

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

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
19.50 Kitoks pokalbis. Sve-

čiuose I.Starošaitė-
Žvagulienė (N-7).

20.50 Pasaulis X. „Parti zanų 
anapusinio pa  saulio 
regėjimai“ (N-7).

21.50 Komedija „Viskas, 
išskyrus meilę“ 
(N-14).

0.30 Komedija „Sukčius“ 
(N-14).

2.30 „Viskas, išskyrus 
meilę“ (N-14).

 4.25 „Sukčius“ (N-14).
5.55 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Pianisto P.Jaramino 

jubiliejinis vakaras.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 ARTi. Metalas.
13.20 Mokslo sriuba.
13.40 Kultūros savanoriai.
14.15 „Lietuvos lenkų kultūra“.
15.00 „Birštonas 2014“.
16.10 Vilniaus sąsiuvinis.
16.25 Kauno miesto sim fo-

ninio orkestro de šim tojo 
gimtadienio koncertas.

17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Koncertas „Antrojo 

pasaulinio karo pabaigos 
70-osioms metinėms 
paminėti“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus 
Kongresų rūmų.

19.10 „Metų muzikos vinis 
2015“. Tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus valsty-
binio jaunimo teatro.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 „Adomas nori būti 

žmogumi“
23.00 Lietuvių kinas trum-

pai. „Aš tave žinau“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Legendos.
1.15 Pianisto P.Jaramino 

jubiliejinis vakaras.

 8.05  „Namelis prerijose“
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 23.35  „Prikaustyta 
  prie lovos“

 13.00  „6 kadrai“ 13.00  „Melo pinklės“

6.45 „Šeimynėlė“
(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 Soriukas (N-7).
11.00 Naktis ir diena. 

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

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Vyriausiasis  
inspekto-
rius Benksas. 
Trečiadienio  
vaikas“ (N-14).

22.55 Drama 
„Amerikos grožybės“  
(N-14).

1.15 „Mentalistas“ 
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ (1) (N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

be cento“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 Krovinių karai 

(1) (N-7).
17.00 „Kobra 11“

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Be stabdžių 

(N-7).
22.00 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai (1) (N-14).

23.35 Veiksmo f. „Artimi 
priešai“ (N-14).

0.40 „Naša Raša“ (N-14).
1.10 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

3.05 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

11.00 „Širdies muzika“ 
(N-7).

12.45 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.45 „Departamentas“ 
(N-7).

14.45 Miestų skoniai.
15.15 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“ (1).

16.15 „Laukiant 
amžinybės“.

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!  
„Nei su tavim,  
nei be tavęs“  
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Prikaustyta 
prie lovos“  
(N-7).

„LENGVA KAIP PŪKAS MEILĖ“
Komedija. Vokietija. 2008.
Režisierius V.Engelhartas.
Vaidina V.Gabriš, B.Mečuratas, N.Krojager.

Talentinga dizainerė Bela yra linkusi labai save nuvertinti. Manekeniškų 
standartų neatitinkanti mergina dienas leidžia su adatomis ir žirklėmis 
rankose. Ji net neprieštarauja, kai jos sukurtus drabužius vadovė Katja 
Brant begėdiškai pristato kaip savus. Bela susitaikė su tylios ir nepripa-
žintos kūrėjos vaidmeniu. Tačiau kai į jos gyvenimą netikėtai sugrįžta 
jaunystės meilė Janas, ateina metas išlįsti iš savo kiauto.

TV8
21.00

rekomenduoja

„BETMENAS. PRADŽIA“
VeiKsmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 2005.
Režisierius K.Nolanas.
Vaidina K.Beilas, M.Keinas,
L.Nisonas.

Po tėvų nužudymo Briusas Veinas ke-
liauja po pasaulį bandydamas supras-
ti, kas verčia žmones daryti nusikalti-
mus, išmokti jų nebebijoti ir galiausiai 
nugalėti demonus savo viduje...

„ULTRAVIOLETAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius K.Vimeris.
Vaidina M.Jovovič, K.Braitas, 
N.Činlundas.

XXI a.pabaigoje žmonių rasę už-
klupusi pavojinga liga genetiškai 
modifikavo žmonių savybes. Nau-
josios kartos atstovai pasižymi iš-
skirtiniu greitumu, fizine jėga ir in-
telektu. Tokia bruožų kombinacija 
daro juos itin panašius į vampyrus...

„ARTIMI PRIEŠAI“
VeiKsmo filmas. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 2013.
Režisierius P.Hajamsas.
Vaidina T.E.Skotas, Ž.K.Van Damas.

Buvęs karinio laivyno pareigūnas 
Henris negali pabėgti nuo savo 
praeities. Narkotikų kartelio vadas 
Ksanderis verčia jį padėti sugrąžinti 
didelę narkotikų siuntą, kuri dingo 
JAV pasienyje su Kanada...

LNK
22.40

TV6
23.35

TV3
0.25

SPORT1
7.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 7.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos 31 turo apžvalga. 
Premjera. 8.00 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. 
Finalas. 2015-05-03. 12.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 12.15 Čempionai LT. „Ateitis“. Fut-
bolo ateitis auga čia. 4 laida. 12.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Uni-
caja“. 2015-04-30. 14.30 Čempionai LT. Euro-
pos grapplingo imtynių taurės turnyras. 16.00 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Portugalija. 
1 etapas. 2015-04-26. 18.00 Motosportas. Spi-
dvėjus. Lenkijos GP lenktinių apžvalga. 19.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 19.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos 31 turo apžvalga. 
Premjera. 20.00 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. 
Finalas. 2015-05-03. 21.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 21.10 ATP 250 Munich. Vyrų teni-
sas. Finalas. 2015-05-03. 22.00 KOK World 
series. Bušido kovos. 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 23.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 0.15 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios 
varžybos. 2015-05-03. 2.30 Tiesioginė trans-
liacija. NBA krepšinio lyga. Konferencijų finalai. 
5.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
5.40 Rusijos „Premier League“. CSKA - „Ural“. 
2015-05-04. 7.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „Unicaja“. 2015-04-30. 

VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV -
Baltarusija. 9.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.55 
„Formulė-1“. Bahreino GP lenktynių apžvalga. 10.55 
„Formulė-1“. Ispanijos GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 12.45 Žiedinės lenktynės. Vokietija. 14.55 
„Formulė-1“. Ispanijos GP treniruotė 2. Tiesioginė 
transliacija. 16.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Čekija - Austrija. Tiesioginė transliacija. 19.45 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovėnija - Norvegija. 
21.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija -
Latvija. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. AV - 
Danija. 1.35 Premier lygos apžvalga.

EUROSPORT
9.30 Daugiadienės dviračių lenktynės „Keturios Diun-
kerko dienos“. 11.00, 23.15 Futbolas. U17 Europos 
čempionatas. Italija - Anglija. 12.30 Futbolas. U17 Eu-
ropos čempionatas. Belgija - Vokietija. 14.00 Tenisas. 
„French Open“. Pasiruošimas. 14.15 Sporto linksmy-
bės. 15.15 Daugiadienės dviračių lenktynės „Keturios 
Diunkerko dienos“. 18.15 Lengvoji atletika. Pasaulio 
čempionatas. Estafetės. 20.00 Medkirčių sportas. 
Pasaulio čempionatas 2014. 21.00 Daugiadienės 
dviračių lenktynės „Keturios Diunkerko dienos“. 22.15 
Dviračių sportas. Apžvalga. 0.45 Daugiadienės dvira-
čių lenktynės „Keturios Diunkerko dienos“.
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 6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažieji išdykėliai“.
7.50 „S dalelių 

paslaptys“.
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 vaiz-
deliai.

12.00 Nuotykių f. 
„Karingoji gražuolė 
Vendė Vu“.

13.55 „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“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

22.00 Kriminalinis veiksmo f. 
„Adrenalinas“ 
(N-14).

23.45 Veiksmo f. „Kurjeris“ 
(N-14).

1.30 Kriminalinė drama 
„Dingusios“ (N-14).

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 „Senelis Šaltis ir 

vasara“.
10.00 „Kaip sugauti laimės 

paukštę“ (N-7).
11.25 Nuotykių komedija 

„Kaip valgyti keptus 
sliekus“.

13.10 Nuotykių filmas šei-
mai „Žarijos miestas“.

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

tusios pasaulį. 
Karalienė Elžbieta“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Romantinė komedija 

„Pelenės istorija“.
21.05 Komedija „Žinių 

vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. „57 kelei-
vis“ (N-7).

1.05 Veiksmo f. „Į saulę“.
3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.50 Bėdų turgus.
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“ 3 d. 
„Lėktuvai“.

12.55 „Inspektorius Luisas 5“.
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
15.00 Mūsų laisvės metai. 

2004 m.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00  „Dainų daina“. 
23.15 Komedija „Kubie-

tiškas šėlsmas“.
1.00 Dainuoja Jurga 

Šeduikytė.
1.55 „Inspektorius Luisas 5“.
3.25 Gimtoji žemė.

 9.50  „Džeronimas 2“ 12.00  „Karingoji 
 gražuolė Vendė Vu“

ŠeŠtadienis

„ADRENALINAS“
Kriminalinis veiKsmo filmas. Jungtinė Karalystė, JAV. 2006.
Režisierius M.Neveldainas.
Vaidina Dž.Stathamas, E.Smart, D.Joakamas.

Samdomas žudikas Čevas sužino, kad jam sušvirkštas „Pekino koktei-
lis“ - nuodai, pradedantys veikti organizme sulėtėjus širdies ritmui. Kol 
nerastas priešnuodis, Čevas žino, kad jo gyvybę gali palaikyti tik nenu-
trūkstančios adrenalino dozės jo širdžiai. Tai reiškia bėgti, plėšti vidury 
dienos, įsivelti į muštynes ir lėkti perpildytomis Los Andželo gatvėmis 
neįsivaizduojamu greičiu.

rekomenduoja

„VIRTUVĖ PARYŽIUJE“
Komedija. Rusija. 2014.
Režisierius D.Djačenka.
Vaidina D.Nazarovas, 
D.Nagijevas, J.Podkaminskaja.

Restoranas „Klodas Monė“ Mask vos 
centre klesti, čia Maksas su Vika ke-
tina kelti savo vestuves, tačiau neti-
kėtai restoranas parenkamas Rusijos 
ir Prancūzijos prezidentų susitikimui. 
Deja, margoji šefų kompanija neiš-
vengia savo klaidų ir kaip visad persi-
stengia. „Klodas Monė“ patiria fiasko 
ir visas kolektyvas siunčiamas į Pran-
cūziją mokytis tikrosios kulinarijos.

„PELENĖS ISTORIJA“
romantinė Komedija. 
JAV, Kanada. 2004.
Režisierius M.Rosmanas.
Vaidina H.Daf, Dž.Kulidž.

Koledžo studentė Sem yra engia-
ma ir išnaudojama padavėja dir-
bančios savo pamotės, kuri labiau 
rūpinasi šlykščių dukterų gerove. 
Merginos gyvenimas pasikeičia, 
kai jos pamestą mobilųjį telefoną 
(batelį) suranda gražus jaunuolis 
(princas). Nepažinodami vienas 
kito, jie bendrauja elektroniniu 
paštu ir planuoja susitikimą.

„57 KELEIVIS“
veiKsmo filmas. JAV. 1992.
Režisierius K.Huksas.
Vaidina T.Saizmoras, B.Peinas, 
V.Snaipsas.

Teroristas, pelnęs žiauraus ir ne-
sugaunamo nusikaltėlio repu-
taciją, užgrobia lėktuvą. Džonas 
Kateris, slaptųjų tarnybų saugu-
mo ekspertas, daugybę kartų 
rengęs antiteroristinius planus, šį 
kartą pats tampa užgrobto lėktu-
vo keleiviu. 

TV6
19.00

 TV8
9.30 Kultūra +. 10.00 Menų sala. 10.30 „Tobula 
kopija“. 11.30 Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji 
draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Drama 
„Agatos teisė“. 16.00 „Agata Kristi. Palšas žirgas“. 
18.00 „Rutos Rendel detektyvai“. 19.05 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Komedija „Bolivudas Al-
pėse“. 22.50 Komedija „Lengva kaip pūkas meilė“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 Padėkime 
augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00 Mes 
pačios. 17.25 KK2. 19.10 Dviračio šou. 21.00 
„Svajonių kruizai“. 22.00 „Ufologų pasakojimai“. 

 PBK
9.50, 14.45 Naujienos. 10.00 Maskva. Raudonoji 
aikštė. Paradas, skirtas Pergalės dienai paminėti. 
11.15 Naujienos. 11.35 „Diversantas“. 15.00 Tie-
sioginis eteris. „Nemirtingas pulkas“ 16.00 „Toli 
nuo karo“. 18.55 Tylos minutė pagerbti žuvusiuo-
sius kovoje su fašizmu. 19.00 „Toli nuo karo“. 
Tęsinys. 20.00 Laikas. 20.30 Šventinis koncertas, 
skirtas pergalės dienai paminėti. 22.00 Laikas. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.45-11.45 Kviestinė vakarienė. 12.45 „Repor-
terių istorijos“. 13.45 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 14.40 A.Čapman ir jos vyrai. 15.40 
„Slaptosios teritorijos“. 17.35 „Žemė. Kūrėjo 
beieškant“. 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrma-
la. Humoro festivalis. 21.15 „Pamestinukas“. 
0.40 „Retro FM“ legendos. 

 NTV MIR
8.00, 9.49, 11.00, 13.00, 19.02 Šiandien. 
8.20 „Apžiūra“. 8.50 „Suvestinės iš asmeni-
nio fronto“. 10.00 Maskva. Raudonoji aikštė. 
Karinis paradas, skirtas 70-osioms pergalės 
Didžiajame Tėvynės kare (1941-1945) meti-
nėms paminėti. 11.25 „Didžiosios epochos 
balsas“. Vadimo Gluskero filmas „Levitanas“. 
12.25 Muzikinė programa „Gegužė. Pergalė“. 
13.20 „Katia. Tęsinys“. 18.55 Tylos minutė 
pagerbti žuvusiuosius kovoje su fašizmu. 
20.00 „Baltoji naktis“. 23.50 „Antrasis Pasau-
linis. Didysis Tėvynės karas“. 0.55 Šventinis 
koncertas. 4.15 „Mirtis špionams. Išdaviko 
legenda“. 

LNK
19.00

 17.10  „Moterys, pakei-
 tusios pasaulį“

TV3
22.00

LNK
23.20
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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.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionato  
etapas Suomijoje. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Jaunavedžiai“ 

(N-7).
16.00 „Muchtaro sugrįži-

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

(N-7).
19.00 Dainuok mano 

dainą 2. Dalyvauja: 
V.Tarasovienė, 
V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, 
Deivis, I.Starošaitė, 
V.Burnys, 
V.Malinauskas.

21.00 Veiksmo f. 
„Maksimali rizika“ 
(N-14).

23.05 Veiksmo f. „Šėtono 
vaikai“.

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

2.05 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Dokumentinis f. 
„Laukinių kačių nuo-
tykiai“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
I.Starošaitė-
Žvagulienė (N-7).

12.00 Vestuvių kovos.
13.50 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (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, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

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

(N-14).
23.30, 4.10 Mistinis siaubo f. 

„Padaras“ (S).
1.45 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.35 Gamtos pasaulis.
2.45 „Kruvina žinutė“.
5.50 Vestuvių kovos.

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. 
13.15 Būtovės slėpiniai. 
14.00 Kultūra +.
14.30 V.Šekspyro „Vindzoro 

šmaikštuolės“.
16.30 Dokumentinis f. 

„Degantis žmogus“.
17.00 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. Kazimieras 
Musnickas. 

18.00 Žinios. Orai.
18.15 Legendos.
19.00 Festivalis „Šiaurės 

pašvaistė 2014“.
20.50 Poetas Jonas 

Strielkūnas.
21.00 Veiksmo drama 

„Dvigubas smūgis“.
22.45 Panorama. 
23.15 Vytauto Kernagio dai-

nas atlieka „Avenue 
Acuostic“. 2011 m.

0.35 „Adomas nori būti 
žmogumi“ (pagal 
V.S.Giros romaną 
„Buenos Aires“). 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Sodininkų 

pasaulis“.
7.20 „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“ 

(1).
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 Goko stiliaus 

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

Kriminalinė drama 
„Metro“ (N-7).

23.05 Romantinė 
komedija  
„Meilė per atstumą“ 
(N-14).

1.10 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale 

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

gaudytojo  
dienoraštis“ (N-7).

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

13.00 Taupome su 
Džeimiu.

14.00, 17.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(1) (N-7).

16.00 Gyvenimas iš naujo 
(N-7).

18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Komedija „Virtuvė 

Paryžiuje“ (N-7).
21.00 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).
22.00 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
23.00 Fantastinis veiks-

mo f. „Jonukas ir 
Grytutė. Raganų 
medžiotojai“ (N-14).

0.40 „Naša Raša“ (N-14).
1.10 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

3.05 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

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 „Širdies muzika“ 

(N-7).
17.15 „Ramen mergina“ 

(N-7).
19.00 „Departamentas“ 

(N-7).
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Įsimylėti šokėją“ (1) 
(N-7).

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

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

23.30 „Pabėgti nuo praei-
ties“ (N-7).

 21.00  „Dvigubas 
 smūgis“

 12.00  Vestuvių kovos 14.00  „Jaunavedžiai“  17.15  „Ramen mergina“ 16.00  Gyvenimas 
 iš naujo 

 14.00  „Superauklė“ 

TV PROGRAMAgegužės 9 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 gauruoti, ir 
margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.30 Gražes-
nė Lenkija. 12.00 „Janosikas“. 13.00 Regionų 
legendos. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.20, 
22.35, 4.30 Sveikinimų koncertas. 13.40 „Tėvas 
Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 15.55 „Lenkų vilčių generolas - Vla-
dislavas Andersas“ (1). 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.35 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Pramoginė laida. 20.45 Labanaktukas. 20.30 
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 „C. K. dezertyrai“ (2). 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
 6.30 „Ir čia priėjo Poli“ (N-7). 8.20 „Nublokšti“ 
(N-14). 10.00 „Džeinė Eir“. 12.15 „Auksinis 
kompasas“. 14.10 „Optimisto istorija“. 16.15 
„Žodžiai“. 18.00 „Virš įstatymo“. 20.00 „Mer-
gina su trūkumais“. 22.05 „Apgaulės meistrai“. 
0.05 „Dvi motinos“. 2.00 „Kelyje“ (N-14). 3.55 
„Laisvieji menai“. 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 
Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Sala. 15.25 
Kaip tai pagaminta? 16.20 Sunkiosios mašinos. 
17.15 Proto valdovai. 18.10 Diletantas prieš 
ekspertą. 19.05 Automobilių pogrindis. 20.00 
Forsažas. 21.00, 2.50 Apgavikai. 24.00, 5.20 
Nemėginkite pakartoti. 1.00 Mirtininko kelias. 
1.55 Baisiausios akimirkos. 6.10 Išgyventi. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Bangladešas. 8.00 
Naujo būsto paieška. Sutuoktiniai palieka Lon-
doną; Andora. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 11.00 Gelbėtojai: lenkty-
nės su laiku. 12.00, 23.00 Lėktuvų paroda. 13.00 
Nepaprasti namai ant vandens. 14.00 Naujo 
būsto paieška. Paryžius, Prancūzija; Naujoji Ze-
landija; Kosta Rika. 15.30 Nepaprasti užmiesčio 
namai. 16.00 Statyba Aliaskoje. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Čarlstonas. 19.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 20.00 Gurmano ekspresas. 21.00 
Neįprasti namai ant vandens. 22.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 24.00 Įdomiausios kelionės moto-
ciklu. Anglija. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25 Akvariumų verslas. 11.00 Tikroji istorija: 
„Išlaisvinkite Vilį“. 11.55 Dinozaurų kautynės. 
12.50 Afrikoje. Nilas. 13.45 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 14.40 Gyvenimas laisvėje. 15.35 
Išgelbėti raganosį. 16.30 Gyvenimas laisvėje. 
17.25 Afrikoje. Nilas. 18.20 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 20.10 Tikroji istorija: „Išlaisvinkite 
Vilį“. 21.05 Akvariumų verslas. 22.00 Žydrosios 
Bahamos. 22.55 Dinozaurų kautynės. 23.50 
Pražūtingos salos. 0.45 Laimikis - žmogus. 
1.40 Laukinės gamtos gangsteriai. 

 sPorT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.15 Rusijos 
„Premier League“. CSKA - „Ural“. 2015-05-04. 
11.15 NBA krepšinio lyga. Konferencijų finalai. 
2015-05- 09. 13.30 Motosportas. Spidvėjus. 
Lenkijos GP lenktinių apžvalga. 14.40 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 15.15 Pir-
myn į praeitį. FBK Kaunas - Glazo „Rangers“. 
Atranka į UEFA Čempionų lygą. 2008 mm. 
17.15 Pasaulio Rali - kroso čempionatas. Vo-
kietija. 2 etapas. 2015-05-03. 19.30 NBA krep-
šinio lyga. Konferencijų finalai. 2015-05-09. 
21.45 KOK World series. Bušido kovos. Prem-
jera. 1.00 NBA krepšinio lyga. Dalaso „Mave-
ricks“ - Hjustono „Rockets“. 2015-04-25. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija - 
Latvija. 10.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 11.25 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 11.55 „Formulė-1“. Ispanijos GP treni-
ruotė 3. Tiesioginė transliacija. 13.05 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Bayern“. 
14.55 „Formulė-1“. Ispanijos GP kvalifikacija. 
16.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Bal-
tarusija - Rusija. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Austrija - Latvija. 19.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Man-
chester United“. 21.25 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Šveicarija. . 23.45 Ledo ri-
tulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija - Kanada. 

 eurosPorT
9.30 Daugiadienės dviračių lenktynės „Keturios 
Diunkerko dienos“. 11.00 Dviračių sportas. 
Apžvalga. 12.00, 13.40 Jojimo apžvalga. 12.05 
Jojimas su kliūtimis. „Global Champions Tour“. 
13.30 Jojimo žurnalas. 13.45 Daugiadienės 
dviračių lenktynės „Keturios Diunkerko dienos“. 
15.30 Dviračių sportas su Gregu LeMondu. 
15.45 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 18.45, 
2.00 Futbolas. U17 Europos čempionatas. Slo-
vėnija - Vokietija. 20.45 Sporto linksmybės. 
21.00 Motociklų lenktynės. „Best Pairs Cup“. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 1.20  „Didžiojo sprogimo 
 teorija“

 15.45  Kęstučio Nastopkos
 kūrybos vakaras

 21.00  „Giminės po 
 20 metų“

 9.00  Sveikatos ABC 
 televitrina

 17.55  Aš - stilistas! 

 TV8
8.30 Svajonių nuotaka (N-7). 9.30 Svajonių 
sodai. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mamyčių klubas. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 Drama 
„Agatos teisė“ (N-7). 16.00 „Agata Kristi. 
Septynių laikrodžių paslaptis“ (N-7). 18.45 
„Rutos Rendel detektyvai“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Filmas 
šeimai „Tėčio trimitas“ (N-7). 22.40 Menų sala. 
23.15 Komedija „Bolivudas Alpėse“ (N-7). 1.00 
„Agata Kristi. Septynių laikrodžių paslaptis“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC televitrina. 
6.50 Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 8.20, 
2.25 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dviračio šou. 
11.55 Statyk! 12.25 Ne vienas kelyje. 12.55 
Tauro ragas (N-7). 13.25 Apie žūklę. 14.00 Te-
leparduotuvė. 14.30 Yra kaip yra (N-7). 18.00 
24 valandos (N-7). 20.20 Pagalbos skam-
butis (N-7). 20.55 Žodis - ne žvirblis. 21.00 
„Svajonių kruizai“. 22.00 „Žemynų kelionė“. 
23.00 Valanda su Rūta. 0.10 Nuo... Iki. 0.50 
Šefas rekomenduoja. 1.25 Arčiau mūsų. 1.55 
Padėkime augti. 

 PBK
6.20 Informacinė žinių laida „EURONEWS“ 7.05 
„Gazoon“ 7.25 „Diversantas“ 8.20 „Diversantas. 
Karo pabaiga“ 10.00, 12.00, 17.00 Naujienos (su 
subtitrais) 10.20, 12.20 „Diversantas. Karo pabai-
ga“. 15.00 Naujienos 15.20, 17.20 „Diversantas. 
Karo pabaiga“. 20.00 Laikas. 20.15 „Mūšis dėl 
Sevastopolio“. 23.45 Informacinė žinių laida 
„EURONEWS“. 0.20 „Styprūs dvasia“. 3.10 „Pa-
vėluotos gėlės“. 4.45 Jūrmala. Humoro festivalis. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.25 
„Retro FM“ legendos. 12.05 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 13.50-21.25 „Darbas dviems“. 0.50 
„Retro FM“ legendos. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien 8.20 Jų pa-
pročiai. 8.50 Būna gi taip! 9.25 Valgome namie. 
10.25 „Pagrindinis kelias“. 11.05 „Technikos 
stebuklas“. 11.55 „Buto klausimas“. 13.20 
„Katia. Tęsinys“. 19.30 „Inspektorius Kuperis“. 
23.25 „Antrasis Pasaulinis. Didysis Tėvynės 
karas“. 0.30 „Perkėla“. 2.20 „Kilpa“. 4.10 Šven-
tinis koncertas „Apie draugus - bendražygius“. 

 TV PolonIa
7.00 Koncertas „Kas skamba mūsų sieloje“. 8.00 
Pramoginė laida. 8.50 Gyvenimo menas. 9.20 
Lenkai čia ir ten. 9.55, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 
10.00 Petersburski Music Show. 10.30 Grūdas. 
11.00 Šv.Mišių transliacija. 13.10, 19.50, 4.25 
Sveikinimų koncertas. 13.30 „Janas Širdis“. 14.45 
Prie Tatrų. 15.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 15.20 
Pramoginė laida. 16.20 Okrasa laužo taisykles. 
16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 17.05 Pro-
vincijos lobiai. 17.25 „Girios skaitymai. Kelias į 
save“. 17.55 Made in Poland. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 20.15 Labanaktukas. 
20.30 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.05, 3.40 
„Blondinė“. 21.55 Rinkimų vakaras. 23.00, 4.50 
Pramoginė laida. 24.00 „Janas Širdis“. 1.10 Pe-
tersburski Music Show. 2.45 Animacinis f. 3.00 
Žinios. 5.45 Kultūringieji PL. 

 TV1000
7.00 „Auksinis kompasas“. 8.50 „Teresės nuo-
dėmė“. 10.40 „Visi geri dalykai“. 12.15 „Kelionė 
į Žemės centrą“. 13.45 „Mergina su trūkumais“. 
15.50 „Geriausias pasiūlymas“. 18.00 „Nemir-
tingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 20.00 
„Advokatas iš Linkolno“. 21.55 „Mums reikia 
pasikalbėti apie Keviną“. 23.50 „Panikos kamba-
rys“). 1.40 „Džeinė Eir“. 3.40 „Visi geri dalykai“.

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Maištingas garažas. 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Didelės statybos. 10.55 Sandėliai. 12.40 
Sandėlių medžiotojai. 13.35 Relikvijų medžio-
tojai. 14.30 Nekilnojamojo turto agentai. 15.25 
Apgavikai. 16.20 Apgavikai. 17.15 Namai me-
džiuose. 18.10, 6.10 Akvariumų verslas. 19.05 
Svarbiausia - lėktuvai. 20.00 Sunkiausi pasaulyje 
darbai. 21.00, 2.50 Aukso karštligė. 22.00, 3.40 
Išbandymas baime. 23.00, 4.30 Sala. 24.00, 5.20 
Išgyventi kartu. 1.00 Greiti ir triukšmingi. 1.55 
Diletantas prieš ekspertą. 

 TRaVEl
8.00 Naujo būsto paieška. Ispanija; Meksika. 
9.00, 19.00 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. 
Jaunystės svajonės Paryžiuje, Prancūzija; Vo-
kietija; Danija. 15.00 Geriausios kelionės mo-
tociklu. Australija. 17.00 Lėktuvų paroda. 18.00 
Ekstremali statyba. 18.30 Pagaminta Amerikoje. 
19.00 Pamesto bagažo aukcionai. 20.30 Euro-
pos geležinkeliai. 21.00 Akmeniniai labirintai. 
22.00 Pilių paslaptys. 23.00 Muziejų mįslės. 
24.00 Geriausios kelionės motociklu. Vokietija. 

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

paslaptys“.
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Romantinė komedija 

„Jaunosios  
verslininkės  
dienoraštis“ (N-7).

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“.

21.05 Veiksmo komedija 
„Taksi 4“ (N-7).

22.55 Filmas šeimai 
„Hačiko. Šuns  
istorija“.

0.50 Romantinė komedija 
„Nedrįsk bučiuoti 
nuotakos!“ (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 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių f. „Manatu. 

Sakyk tiesą“.
12.10 Komedija „Sutrikusi 

mafija“ (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. Savaitės 

įvykių apžvalga.
19.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Titanų susidūrimas“.
21.40 Veiksmo trileris 

„Ekstremalus greitis“.
23.25 Komedija „Alaus 

šventė“ (N-14).
1.40 Komedija „Žinių 

vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi“ (N-14).

3.45 Programos pabaiga.
3.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 L R  himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu .
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
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 „Leonardas 2“.
12.00 „Musonų viešpatija“. 

2 d. „Liūtys“.
13.00 „Mis Marpl 2“. 

„Vienu pirštu“ (N-7).
14.40 Auksinis protas.
16.00 Žinios. Orai.
16.10  „Mistinė pica“.
17.55 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 „Didieji lūkesčiai“ .
24.00 Grupė „DAR“. 2014 m.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde.

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Dokumentinis f. 
„FAILAI X Slaptosios 
draugijos. 
Konspiratorių kau-
kės“ (N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė 

Geografija. Žuvys 
monstrai“ (N-7).

13.00 Sveikinimai. 
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 
„Frederiko kaltė“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

23.00 Fantastinis trileris 
„Dažnis“ (N-14).

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

2.15 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
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. 

„Partizanų anapusi-
nio pasaulio regėji-
mai“ (N-7).

12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Šeima - jėga! 2.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30, 1.25, 4.15 24/7.
22.30 „Daktaras Monro“ 

(N-14).
23.30 Siaubo f. „Gyvenimo 

šukės“ (S).
2.10, 5.00 „Daktaras 

Monro“ (N-14).
2.55 Siaubo f. „Gyvenimo 

šukės“ (S).
5.45 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.35 Dokumentinis f. 
„Miestai ir žmonės“.

8.05 Duokim garo!
9.30 Afrika.LT.
10.15 Geriausios regbio 

rungtynės. Europos 
2 B diviziono čem-
pionatas. Kipras - 
Lietuva. 

10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 
13.15 Mūsų miesteliai. 
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Opera „Kaimo 

garbė“. 
15.45 Literatūros tyrinėto-

jo, semiotiko prof. 
Kęstučio Nastopkos 
kūrybos vakaras. 

17.00 Lietuvių kinas trum-
pai. „Aš tave žinau“.

17.30 Septynios Kauno 
dienos.

18.00 Žinios. Ora.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Eurovizija 2015. 
20.20 Kultūros savanoriai.
20.50 Visu garsu.
21.40 ARTi. Metalas.
22.10 Mokslo sriuba.
22.30 Panorama. 
23.00 XVIII tarptautinis 

džiazo festivalis 
„Birštonas 2014“. 

23.40 Koncertas. Žemaičių 
festivalis Telšiuose. 
1 d. 2008 m.

 22.30  „Daktaras Monro“ 

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  8 45

gegužės 10 d.

 16.20  „Bibliotekininkas 3: 
Judo taurės prakeiksmas“

 10.00  Richardo Ham
mondo greitieji apmokymai

 15.00  „Griežčiausi tėvai“

 AnimAl PlAnet
7.00 Gyvenimas laisvėje. 7.25 Namai medžiuo
se. 11.00, 19.15 Žydrosios Bahamos. 11.55, 
22.55 Dinozaurų era. 12.50, 22.00 Upių pabai
sos. 13.45, 18.20, 23.50  Dideli ir baisūs. 14.40 
Nežinomos salos. 15.35 Šiaurės Amerika. 16.30 
Nežinomi miestai. 17.25 Mutantų planeta. 20.10 
Ryklys iš tamsos. 21.05  Akvariumų verslas. 

 SPort1
9.15 Pirmyn į praeitį. FBK Kaunas  Glazo „Ran
gers“. Atranka į UEFA Čempionų lygą. 11.15 
Pirmyn į praeitį. Fernando Verdasco  Ričardas 
Berankis. ATP 1000 Indian Wells. Vyrų tenisas. 
2011 m. 12.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
31 turo apžvalga. 13.15 Tiesioginė transliacija. Is
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“   
„Morabanc“. 15.10 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 15.30 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“  „Vitesse“. 17.20 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 18.00 
Rusijos „Premier League“. 26 turo apžvalga. 18.30 
Rusijos „Premier League“. „Zenit“  „Rostov“ 
(pertraukoje „Endesa“). 20.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Tenerifės „Iberostar“  „Valencia 
Basket“ (nuo 3 kėl). 20.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“  „Morabanc“. 
22.30 NBA krepšinio lyga. Konferencijų finalai. 

 ViASAt SPort BAltic
9.00 Premier lygos apžvalga. 10.00 Motosportas. 
Indycar lenktynės. 12.30 Boksas. Canelo Alvare
zas  Jamesas Kirklandas. 14.50 „Formulė1“. 
Ispanijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
17.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“  
„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija  Čekija. 
21.10, 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Slovakija  Rusija. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija  
Kanada. 1.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Slovėnija  JAV. 

 euroSPort
9.30 Daugiadienės dviračių lenktynės „Keturios 
Diunkerko dienos“. 10.30 Motosportas. „GP3 
Serie“. 11.00, 13.30, 21.45 Motosportas. Pasau
lio čempionatas. 12.30 Motosportas. „Porsche 
Supercup“. 15.00 Futbolas. Moterų bundeslyga. 
17.00 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 18.45 
Lengvoji atletika. „IAAF World Challenge“. 
19.45 Futbolas. U17 Europos čempionatas. Ny
derlandai  Anglija. 22.30 Motosporto apžvalga. 
22.45 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 24.00 
Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų fut
bolo lyga. „Toronto FC“  „Houston Dynamo“. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Žiedų ritmai“.
7.20 Goko stiliaus 

paslaptys.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (1) (N7).

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 „Mylėk savo 

sodą“.
14.00 „Superauklė“ (1) 

(N7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
17.25 Nustebink mane.
18.40 Kas aprengs 

nuotaką?
19.50 Magai.
21.00 Detektyvas 

„Volanderis.  
Rygos šunys“ 
(N14).

22.55 Veiksmo trileris 
„Galutinis tikslas 2“ 
(N14).

0.40 Tikrasis seksas ir 
miestas. Niujorkas 
(N7).

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

greitieji apmokymai 
(1) (N7).

11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“ (N7).

12.00 Adrenalinas (N7).
12.30 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz
deliai.

13.00 Taupome su 
Džeimiu (1).

14.00, 17.00 Jokių kliūčių! 
(N7).

15.00 Iš peties (N7).
16.00 Gyvenimas iš naujo 

(N7).
18.00 „6 kadrai“ (N7).
19.00 „Formulės1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Ispanijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 „Klyvlendo šou“ 
(N7).

22.00 „Amerikiečiai“ 
(N14).

23.00 „Vikingai“ (N14).
24.00 „Dingęs be žinios“ 

(N14).
0.55 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Miestų skoniai.
11.00 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika (N7).

11.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

12.30 „Įsimylėti 
šokėją“ (1) (N7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Pasimatysime 

rugsėjį“ (N7).
16.20 „Bibliotekininkas 3: 

Judo taurės 
prakeiksmas“.

18.00 „Trauma“ (N7).
19.00 „Komisaras 

Manara“ (N7).
20.00 „Niagaros magija“ 

(N7).
21.00 VIP seansas. 

„Mergina  
pasirodo bare“ 
(N14).

22.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.00 „Nei su tavim, nei be 
tavęs“ (N7).

„BoliVuDAS AlPĖSe“
Komedija. Vokietija. 2011.
Režisierius H.Hasė.
Vaidina A.Neldel, A.Kindlis, V.Bergeris.

Konservatyvūs, siaurų pažiūrų kaimynai ir amžina monotonija. Štai kodėl 
Francė prieš daugelį metų paliko savo vaizdingą gimtinę kalnuose. Kai Bo-
livudo kino filmavimams prireikia kalnuotos vietovės, Francė staiga pasiūlo 
savo gimtinę. Indijos kino žvaigždė Amiras susižavi šia idėja ir visa filmavimo 
grupė keliauja į kaimelį. Jame susidurs dvi visiškai skirtingos bendruome-
nės - lėti, skeptiški kaimiečiai ir linksmi, nuolat šokantys ir dainuojantys indai.

tV8
23.15

rekomenduoja

„SutriKuSi mAFiJA“
Komedija. JAV. 2002.
Režisierius H.Reimisas.
Vaidina R.De Niras, B.Kristalas, 
L.Kudrou.

Kalėjimo prižiūrėtojai yra labai 
sunerimę dėl mafijos boso Polo 
Vičio keisto elgesio. Jau greitai 
garsiausias Niujorko nusikaltėlis 
turėtų išeiti į laisvę, tačiau jis pats 
tuo visai nesidžiaugia. 

„HAČiKo. ŠunS iStoriJA“
Filmas šeimai. JAV. 2009.
Režisierius L.Halstriomas.
Vaidina R.Giras, K.H.Tagava.

Profesorius Parkeris Vilsonas randa 
pasiklydusį šunį ir parsiveda jį namo 
tikėdamasis surasti jo šeimininką. 
Pavadina jį Hačiko. Šuo kiek vieną 
dieną išlydėdavo ir pasitikdavo savo 
šeimininką. Šis netikėtai mirė, tačiau 
šuo devynerius metus kiekvieną va-
karą ateidavo jo pasitikti...

„eKStremAluS GreitiS“
VeiKsmo trileris. JAV, Australija. 
2004.
Režisierius Dž.Kanas.
Vaidina M.Hendersonas, 
O.Džeksonas, M.Mazur.

Po ilgų klajonių baikeris Keris 
Fordas grįžta į miestą turėdamas 
tikslą susigrąžinti merginą ir dar 
sutvarkyti kai kuriuos nebaigtus 
darbelius. 

lnK
12.10

lnK
21.40

tV3
22.55



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

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 Komedija „Garfildas“.
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ (1).
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 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  „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).
23.10 „Privati praktika“.
0.10 T„Daktaras Hausas“.
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.00 „Tėvynė“ (N-14).
2.55 „Las Vegasas“.
3.45 „Žmogžudystė“.
4.35 Nepaprasti daiktai.

6.30 Animacinis f. „Kas 
naujo, Skūbi-Dū?“

6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių filmas šei-

mai „Žarijos miestas“.
10.45 Romantinė komedija 

„Pelenės istorija“.
12.45 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 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 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo komedija 

„Paskutinis skautas“.
0.20 TV serialas „Visa 

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

Andželo policija“.
2.10 „Grubus žaidimas“.
3.05 Programos pabaiga.
3.10 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Miestelio ligoninė 8“.
10.55 „Meilė kaip mėnulis“.
11.45 „Didieji pasaulio 

išradimai“. 3 d. 
12.35 „Musonų viešpatija“. 

2 d. „Liūtys“.
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 2“.
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien.
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

Hitlerio charizma. 
Į pražūtį - kartu su 
milijonais“.

23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 2“.
0.35 Pinigų karta.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 9.15  „Komisaras 
 Reksas“

 11.00   „Garfildas“  21.00  „Juodos katės“

Pirmadienis

 TV8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.50 „Nanomei-
lė“ (N-7). 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 Filmas šeimai „Tėčio 
trimitas“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drą-
sūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Medikai“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 
„Pamiršk mane“ (N-7). 21.00 Drama „Rožė 
tarp spyglių“ (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 Statyk! 
8.00 Autopilotas. 8.30 Ne vienas kelyje. 9.00 
Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 15.25 „Alfa“ sa-
vaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 10.25 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). 15.55 Statyk! 16.20 KK2 (N-7). 17.00, 
22.00 Info diena. 21.00 Dviračio šou. 21.30 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
8.15 Grok, mylimas akordeone. 8.55 Gudrutės ir 
gudručiai. 9.45 Ganytojo žodis. 10.00 Naujienos. 
10.15 Aktorės jubiliejui paminėti „Žana Prochoren-
ko. „Palieku jums savo meilę“. 11.30 Skanėstas. 
12.00 Naujienos. 12.15 Jūrmala. 13.20 Sąmokslo 
teorija. 14.10 „Partija čempionei“. 17.45, 1.40 
Vakaro naujienos. 18.05 „Karti!“ 19.00 „Vienas prie 
vieno“. 20.00 Laikas. 21.45 Lietuvos laikas. 22.10 
„Vienas prie vieno“. Tęsinys.

 REn
8.15 „Retro FM“ legendos. 12.15 „Pėdsekiai“. 
12.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.20 Žiūrėti visiems! 15.00 Kviestinė vakarienė. 
15.55 Žiūrėti visiems! 16.00 Michailo Zador-
novo koncertas. 19.15 Žinios. 19.25 Žiūrėti 
visiems! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Mi-
chailovo Zadornovo koncertas. 23.25 „Kariai“. 

 nTV MIR
10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 Rusiškas įdaras. 11.55 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 A.Žurbino melo-
dijos. 15.10 „Katia. Tęsinys“. 19.30 „Eigulys“. 
21.25 „Mentų karai 3“. 23.30 „Leningradas 46“. 

„DIDInGASIS AMŽIUS“
SerialaS. Turkija. 2012.
Režisieriai D.Tailanas, J.Tailanas.
Vaidina H.Ergenčis, M.Juzerli, S.Altunorakas.

Sudegus sultono haremui, krikščionė mergina Rokselana buvo priimta 
į sultono rūmus, kol bus atstatytas haremas. Tačiau to niekada neįvyko, 
o sultonas, laužydamas Osmanų imperijos tradicijas, krikščionę merginą 
vedė, pavadino sultone Hiurema ir leido kartu su juo gyventi impera-
toriškuose rūmuose iki gyvenimo galo.

TV1
17.50

„RoŽĖ TARP SPYGLIŲ“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius D.Klainas.
Vaidina H.Hionigas, V.Nizaus, 
R.Miuleris.

Pavergusi prabangaus viešbučio 
magnato širdį, Sofi iš skurdžios savo 
kasdienybės patenka į prabanga 
tviskančią aplinką. Sofi, rodos, pa-
galiau sulaukia laimingos negandų 
pabaigos. Deja, per medaus mėne-
sį virš Venecijos tiltų viešbučio tera-
soje jos vyrą ištinka širdies smūgis. 
Nuo šiol Sofi teks sugebėti valdyti 
galingą verslo imperiją.

„APSUKRIoS KAMBARInĖS“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius M.Čeris.
Vaidina A.Ortis, D.Ramires, 
R.Sančes.

Serialo herojės dirba prabangiuose 
Beverli Hilso namuose. Turtuolių 
tarnaitės turi būti gana diskretiškos, 
gudrios ir apsukrios, kad išsilaikytų 
darbe. Jos apie savo šeimininkes, jų 
vyrus ir namus žino viską. Jos žino 
net slapčiausias ir purviniausias po-
nių paslaptis, o tai kartais gali būti 
pražūtinga. Veiksmas prasideda, kai 
nužudoma tarnaitė Flora Ernandes.

„PASKUTInIS SKAUTAS“
VeikSmo komeDija. JAV. 1991.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina B.Vilisas, D.Vajansas, 
Č.Fild.

Džo Halenbekas - kadaise buvęs 
pats geriausias slaptosios tarny-
bos agentas, dabar tapęs alkoho-
liku detektyvu. Jis pasamdomas 
apsaugoti Kori, striptizo šokėją, 
kurią grasinama nužudyti. Džo 
pradeda blaivytis, tuo metu Kori 
yra nužudoma. 

TV8
21.00

LnK
22.10

rekomenduoja

TV3
22.10
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

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

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (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 Trileris „Korumpuo-

tasis“ (N-14).
23.45 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
0.40 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“.
1.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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. 

„Partizanų anapusi-
nio pasaulio regėji-
mai“ (N-7).

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

„Išgyventi Afrikoje“. 
Dokumentinis f.

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.00, 22.30 Reporteris. 
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“.
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose 
I.Starošaitė-
Žvagulienė (N-7).

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

liai“ (N-7).
6.35 Miestai ir žmonės.

8.05 „Leonardas 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Būtovės slėpiniai. 
13.35 Lietuvos kompozito-

rių sąjungos apdo-
vanojimai „Metų 
muzikos vinis 2015“. 

14.55 Gimtoji žemė.
15.20 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.
20.05 Maurice Ravel 

„Bolero“. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 Komedija „Kubietiškas 

šėlsmas“ (N-7).
23.10 Džiazo spektaklis 

„Kelionė“. Atlieka 
Tomas Kutavičius 
ir teatras studija 
„Ąžuolas“.

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 Soriukas.
11.00 Naidželo 

Sleiterio  
patiekalai.

11.30 Penki 
ingredientai.

12.00, 20.00 „Karadajus“ 
(N-7).

13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Akloji“.
14.35 Keksiukų karai.
15.40, 23.45 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
21.00 Komedija 

„Įkaitai“ (N-7).
22.45 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
0.40 „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 „Dvi merginos be 

cento“ (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 „Dvi merginos be 

cento“ (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 Siaubo trileris 

„Lemtingas  
posūkis 4.  
Kruvinoji  
pradžia“ (S).

0.50 IIHF pasaulio 
edo ritulio  
čempionatas.  
Vaizdo įrašas.

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
11.30 „Nei su tavim, 

nei be tavęs“  
(N-7).

13.25 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

14.25 „Piktoji planeta“.
14.55 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

15.25 „Tėvai už borto“.
16.05 „Muzika, suradusi 

mus“.
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. 
„Gyvenimas  
tik prasideda!“ (N-7).

23.00 Balticum TV žinios. 
23.30 „Trauma“ (N-7).
0.30 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).

 21.30   „Kubietiškas 
 šėlsmas“

 13.00  „Dingęs pasaulis“ 19.25  „Policija ir Ko“  16.05  „Muzika, suradusi 
 mus“

 22.00  Be stabdžių 11.00  Naidželo Sleiterio 
 patiekalai

TV PROGRAMAgegužės 11 d.

 TV Polonia
7.40, 17.05 Demokratijos dilemos: tarp daugu-
mos nuomonės ir mažumos teisių. 8.10 Istorija 
tau - atmintis.pl. 8.25 „Panelė šlapia galva“. 
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, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50 „Blondinė“. 14.45 Pramoginė laida. 
15.40 Kultūringieji PL. 16.50 „Notacijos. Jadvy-
ga Pilsudska-Jaračevska. Mano tėvas“. 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 
Istorija tau - atmintis.pl. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 23.00 
Valstybės interesai. 23.45, 5.50 T.Lisas gyvai. 
0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir gauruoti, ir margi. 
1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.15 „Didieji lūkesčiai“. 7.20 „Panikos kamba-
rys“. 9.15 „Kur nuneša sapnai“. 11.10 „Laisvieji 
menai“. 12.50 „Optimisto istorija“. 14.50 „Žo-
džiai“. 16.35 „Virš įstatymo“. 18.25 „Po priedan-
ga“. 20.00 „Apgaulės meistrai“. 22.00 „Imogene“. 
23.50 „Geriausias pasiūlymas“. 2.05 „8 MM“.  

 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 
Aliaskos geležinkelis. 14.30 Didelės statybos. 
15.25 Aliaska: paskutinė riba. 19.05 Penktoji 
pavara. 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 
2.50 Aukso karštligė. 23.00, 4.30 Nuogi ir 
išsigandę. 24.00, 5.20 Išbandymas baime. 1.00 
Sala. 1.55 Išgyvenusiųjų pėdomis. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Rytinė Kanada. 8.00 
Naujo būsto paieška. Australija. 8.30, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai: 
skęstanti baidarė. 10.00, 20.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Di-
džiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Kosta Rika. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. Australija. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. Detroitas. 19.00 
Naujo būsto paieška. Australija; Škotija. 21.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 Paga-
minta Amerikoje. 22.30 Gamybos paslaptys. 
1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55, 15.35 Afri-
kos tankmėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 12.50, 
16.30 Tigrių gauja. 13.45 Upių pabaisos. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 
0.45, 3.25 Veterinaras. 21.05, 2.35, 5.49 Lau-
kinės gamtos gangsteriai. 22.55, 4.15 Nakties 
priedangoje. 23.50 Žvėrių žemė. 

 sPorT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - 
Klievlando „Cavaliers“. 10.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Morabanc“. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 32 turo apž-
valga. 13.00 Rusijos „Premier League“. „Zenit“ - 
„Rostov“. 15.00 Pirmyn į praeitį. FBK Kaunas - 
Glazo „Rangers“. Atranka į UEFA Čempionų lygą. 
2008 m. 16.50 KOK World series. Bušido kovos. 
18.30 Rusijos „Premier League“. „Krasnodar“ - 
„Amkar“ (pertraukoje „Sportas“. Dienos naujie-
nos). 20.20 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - 
Klievlando „Cavaliers“. 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 21.10 NBA krepšinio lyga. Či-
kagos „Bulls“ - Klievlando „Cavaliers“. Pusfinalis. 
22.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Morabanc“. 23.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Morabanc“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 „Formulė-1“. Ispanijos GP lenktynės. 9.20 
Nascar 400 mylių lenktynės. 12.50 Rankinis. 
Europos čempionatas. Latvija - Slovakija. 14.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Liverpool“. 16.10 Premier lygos apžvalga. 17.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija -  
Austrija. Tiesioginė transliacija. 19.45 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija - Bal-
tarusija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Swansea“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šve-
dija - Prancūzija. 2.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Slovėnija - Danija. 5.00 Ledo ri-
tulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija - Austrija. 

 eurosPorT
9.30 Dviračių sportas. Lenktynės aplink Azer-
baidžaną. 10.00 Dviračių sportas. Keturios 
Diunkerko dienos. 11.00, 14.15, 23.00, 2.00 
Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 12.00 Moto-
sporto žurnalas. 12.15, 13.00, 13.30 Motos-
portas. Pasaulio čempionatas. 18.45 Futbolo 
apžvalga. 19.30 Moterų futbolas. 19.45 Futbo-
las. 20.30 Futbolas. Europos U17 čempiona-
tas. 21.30 Sporto linksmybės. 21.45 Kovinis 
sportas. 22.45 Jojimo žurnalas. 24.00 Dviračių 
sportas. Kalifornijos turas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 23.10  „Strėlė“  12.00  „Klounas“  21.30  „Didieji lūkesčiai“ 13.30  Pasaulio 
 panorama

 19.30  KK2 19.30  Prieš srovę

 TV8
9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji anima-
cija. 11.00 Drama „Rožė tarp spyglių“. 12.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs 
ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis angelas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 Drama „Rožė tarp 
spyglių 2“. 22.50 „Medikai“. 23.45 Pasikeisk! 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 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 rekomen-
duoja. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.35 „Nindziago“. 
7.00, 9.20 Labas rytas 10.10 Gyvenk sveikai! 
11.30 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 Naujienos. 
12.25 Šiandien vakare. Tęsinys. 14.00 Mados 
nuosprendis. 15.15, 17.50 „Asmeninės aplin-
kybės“. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.10 „Jaunoji gvardija“. 23.20 Lietuvos laikas 
(lietuvių k.). 23.35 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.20 
Kviestinė vakarienė. 8.10 „Meilė 911“. 9.10 
Nemeluok man! 10.10 „Reporterių istorijos“. 
10.40 „Pėdsekiai“. 11.10 „Meilė 911“. 12.05 
„Kariai“. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei-
mynėlė“. 13.45 „Šnipai iš Oriono žvaigždyno“. 
14.45 Kviestinė vakarienė. 15.40 Žiūrėti vi-
siems! 16.05 Šeimos dramos. 17.10 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Tinkama priemonė. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 „Didžiosios 
paslaptys“. 23.25 „Kariai“. 1.20 „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 
„Medicinos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 „Pagrindi-
nis kelias“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
21.40 „Mentų karai 3“. 23.50 „Nusikaltimas ir 
bausmė“. 0.45 „Grobikai“. 2.35 „Taigos šeimi-
ninkė 2. Prie jūros“. 4.30 „Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos“. 5.30 „Vyriškas pasidi-
džiavimas“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 Valsty-
bės interesai. 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 „1920. Karas ir meilė“. 
14.50 „Girios skaitymai. Kelias į save“. 15.30 
T.Lisas gyvai. 16.30 „Briuselio bliuzas...“ 17.05 
Kultūros savaitraštis. 18.20, 22.45, 4.35 Polo-
nija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 
XX amžiaus sensacijos. 19.25 Petersburski 
Music Show. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 23.00, 
5.15 Sveika, Polonija. 23.45, 5.55 „Acid Drin-
kers - Infernal Connection“. 0.40 Nenugalėti. 
Nepaprastos istorijos: Robertas Skolimovskis. 
1.10 „Made in Poland“. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Istorija tau - atmintis.pl. 

 TV1000
 6.20 „Aiškiaregė“ (N-14). 8.30 „8 MM“. 10.40 
„Gataka“ (N-7). 12.40 „Ir čia priėjo Poli“ (N-7). 
14.15 „Dvi motinos“ (N-14). 16.15 „8 MM“. 
18.20 „Maži paukščiai“. 20.00 „Nemirtingųjų 
kronikos: nuostabūs sutvėrimai“. 22.05 „Slėp-
tuvė“. 0.05 „Visados kaip pirmą kartą“. 1.50 
„Aiškiaregė“ (N-14). 4.00 „Medžioklė“. 

 DIscoVERy 
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 Sandėliai. 19.05 Penktoji pavara. 20.00, 
6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00 Bristolio įlanka. 
22.00 Ledinio ežero maištininkai. 23.00 Aliaska: 
paskutinė riba. 24.00 Plieniniai raumenys.

 TRaVEl
 7.00 Pasaulio keliautojas. Londonas. 8.00 
Naujo būsto paieška. Švedija. 9.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 
10.00 Išgelbėkite mano verslą! Majamis. 11.00 
Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 
13.00 Naujo būsto paieška. Australija; Škotija. 
14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. Australija. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 19.00 
Naujo būsto paieška. Rojus Ekvadore; Lon-
dono scenoje. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
Majamis. 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 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (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 dešimtu-

kas (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 TV serialas „Daktaras 

Hausas“ (N-14).
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.10 TV serialas „Tėvynė“.
3.05 „Las Vegasas“.
3.55  „Žmogžudystė“.

6.30 Animacinis f. „Kas 
naujo, Skūbi-Dū?“

6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Komedija „Sutrikusi 

mafija“ (N-7).
10.50 Fantastinis nuotykių f. 

„Titanų susidūrimas“.
12.50 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Bėgantis laikas“.
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 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Juodos 

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

„Džonas Q“ (N-7).
0.30 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.25 TV serialas „Specialioji 

Los Andželo policija“.
2.20 TV serialas „Grubus 

žaidimas“ (N-14).
3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Miestelio ligoninė 8“.
10.55 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
11.45 „Tamsioji Adolfo 

Hitlerio charizma. 
Į pražūtį - kartu su 
milijonais“. 1 d.

12.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

13.30 Pasaulio panorama.
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 2“.
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien. 
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. .
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 2“.
0.35 Teisė žinoti.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Emigrantai.
4.30 Specialus tyrimas.
5.15 Tautos balsas.

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“ (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 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (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 Komedija „Tėvukų 

skyrybos“ (N-14).
23.10 TV serialas „Strėlė“.
0.05 TV serialas „Juodasis 

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

patikrinimas“ (N-7).
2.05 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“ (1) (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
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. 

„Partizanų anapusi-
nio pasaulio  
regėjimai“ (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 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Mūsų miesteliai. 
13.35 V.Šekspyro „Vindzoro 

šmaikštuolės“. 
15.30 ...formatas. Poetė 

Giedrė Maybe.
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 dvejų metų“. 2 d.
18.50 „Dosnumas“. 

Animacinis filmas epi-
nės pasakos „Dosni 
obelis“ motyvais.

19.00 Vykintas 
Vaitkevičius. „Sauja 
žinių, arba Kaip 
senovės lietuvis 
savimi matavo“. 

19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Didieji lūkesčiai“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
1.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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 13.25  „Įsimylėti šokėją“  19.00  „CSI Majamis“ 17.50  „Didingasis
 amžius“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55 Laukinės gam-
tos gangsteriai. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 12.50 Nakties prie-
dangoje. 13.45 Veterinaras. 15.35 Laukinės gam-
tos gangsteriai. 16.30 Nakties priedangoje. 17.25, 
20.10 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00 Žydrosios 
Bahamos. 21.05, 21.35 Gyvenimas laisvėje. 22.55 
Pražūtingos salos. 23.50 Laimikis - žmogus. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 33 turo apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Klievlando „Cavaliers“. Pusfi-
nalis. 10.25 Čempionai LT. Europos grapplingo 
imtynių taurės turnyras. 12.15 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 Rusijos „Pre-
mier League“. „Krasnodar“ - „Amkar“. 15.00 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Kliev-
lando „Cavaliers“. Pusfinalis. 17.00, 0.05 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.15 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. 33 turo apžvalga. 20.00 NBA 
krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Klievlando 
„Cavaliers“. Pusfinalis. 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Klievlando „Cavaliers“. 
Pusfinalis. 22.10, 23.10 Rusijos „Premier Lea-
gue“. „Krasnodar“ - „Amkar“. 2015-05-11. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suo-
mija - Baltarusija. 9.00 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos apžvalga. 9.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Swansea“. 11.20 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - 
„Bayern“. 13.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Kanada - Austrija. Tiesioginė transliacija. 
15.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Nor-
vegija - Baltarusija. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - Prancūzija. Tiesioginė 
transliacija. 19.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. JAV - Slovakija. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Suomija - Rusija. 1.45 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Čekija - Šveicarija. 
3.45 Premier lygos apžvalga. 

 euroSPort
9.30 Futbolo apžvalga. 10.15 Jojimo žurnalas. 
10.30, 13.00, 23.30 Dviračių sportas. „Giro 
d’Italia“. 12.00, 24.00 Dviračių sportas. „Kali-
fornijos turas“. 18.45 Futbolas. Europos U17 
čempionatas. 20.45 Tenisas. „French Open“. 
Pasiruošimas. 21.00 Boksas. WBC versija. 
23.00 Motosportas. „Blancpain Sprint Series“. 
2.00 Motokrosas. FIM pasaulio 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 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

10.00 „iKarli“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 Naidželo 

Sleiterio  
patiekalai.

11.30 Penki 
ingredientai.

12.00, 20.00 „Karadajus“ 
(N-7).

13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Akloji“.
14.35 Keksiukų karai.
15.40, 23.45 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
21.00 „Velvet“ 

(N-7).
22.45 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
0.40 „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 „Dvi merginos be 

cento“ (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 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„FC Bayern 
Munchen“ -  
„FC Barcelona“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Kriminalinė 
komedija „Domas 
Hemingvėjus“ 
(N-14).

1.20 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

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 „Ramen mergina“ 

(N-7).
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).

„DomAS HeminGVĖJuS“
Kriminalinė Komedija. Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius R.Šepardas.
Vaidina Dž.Lo, R.E.Grantas, D.Bičiras.

Išėjęs į laisvę po 12 metų kalėjimo, Domas Hemingvėjus susitinka seną 
bendražygį Diką ir kartu su juo keliauja atsiimti to, kas jam priklauso už 
boso dangstymą ir neįskundimą visus tuos ilgus metus. Pinigus Domas 
gauna, bet ūžaudamas neapdairiai juos vėl praranda. Ar pavyks Domui 
atsitiesti ir atgauti pinigus, apie kuriuos jis taip ilgai svajojo?

tV6
23.40

„VelVet“
TV serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai K.Sedesas, D.Piniljas.
Vaidina P.Ečevarija, 
M.A.Silvestrė, A.S.Gichon.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių pre-
kybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir 
Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - 
savininko sūnus, pasiruošęs per-
imti šeimos verslą. 

„DŽonAS Q“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2002.
Režisierius N.Kasavetas.
Vaidina D.Vašingtonas, 
Dž.Vudsas, A.Heiš.

Džono sūnus Maiklas susmunka 
beisbolo aikštelėje - jam stoja širdis. 
Nuvežęs sūnų į ligoninę Džonas su-
žino, kad Maiklui būtina širdies per-
sodinimo operacija. Neturėdamas 
pinigų tokiai operacijai, Džonas pa-
ima įkaitais ligoninės darbuotojus...

„BruKlino tAKSi“
TV serialas. Prancūzija. 2014.
Režisieriai F.Olivjė, G.S.Tompsonas.
Vaidina K.Lei, Dž.Aidas, Dž.Kolbis.

Keitlin Salivan yra energinga Niujor-
ko detektyvė, dirbanti bene prob-
lemiškiausiame didmiesčio rajone - 
Brukline. Dėl itin pavojingo vairavi-
mo, kai vos nepražudė partnerio, 
ji netenka vairuotojo pažymėjimo, 
tačiau greitai susiranda pagalbininką. 

tV1
21.00

tV3
22.10

lnK
22.10

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 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.05 Vikingų loto.
22.10 Trileris „Nepatikimi 

kaimynai“ (N-14).
23.55 TV serialas „Daktaras 

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

kriminalistai“ (N-14).
1.50 „Tėvynė“ (N-14).
2.50 „Las Vegasas“ 

(N-14).
3.35 „Žmogžudystė“ 

(N-14).

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 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 Paskutinis šansas 

(N-7).
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. „Juodoji 

aušra“ (N-14).
0.15 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.10 TV serialas „Spe-

cialioji Los Andželo 
policija“ (N-7).

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

3.00 Programos pabaiga.
3.05 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 „Meilė kaip mėnulis“.
11.55 Specialus tyrimas.
12.40 Emigrantai.
13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

17.15 TV serialas „Didysis 
Gregas 2“ (N-7).

18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

18.40 TV serialas „Meilė 
kaip mėnulis“.

19.30 Gyvenimas.
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 TV serialas „Didysis 

Gregas 2“ (N-7).
0.35 Istorijos detektyvai.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Gyvenimas.
4.30 Auksinis protas.
5.40 Klausimėlis.lt.

   

Trečiadienis

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

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

rekomenduoja

BTV,
0.35

„NEPATIKIMI KAIMYNAI“
Trileris. JAV, Jungtinė Karalystė,
Švedija. 2014.
Režisierius H.R.Gensas.
Vaidina Dž.Frankas, K.Hadson,
 T.Vilkinsonas.

Tomas ir Ana Raitai bando kurtis 
bendrą šeimyninį gyvenimą. Pora 
renovuoja šeimos namą ir įklimps-
ta į skolas. Jie taip pat svajoja apie 
kūdikį, bet nevaisingumui gydyti 
neturi pinigų. Netikėtai pora kai-
myniniame bute aptinka mirusį 
vyrą, o vėliau tvarkydamiesi lu-
bose randa pilną maišą pinigų.

„JUODOJI AUŠRA“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius A.Grušinskis.
Vaidina S.Sigalas, T.Deivis, 
Dž.Paiperis-Fergiusonas.

Teroristai ketina susprogdinti 
branduolinį užtaisą ir nuo žemės 
paviršiaus nušluoti Los Andželą 
su visais jo gyventojais. Netikėtai 
išaiškėja, kad nusikaltėlių greto-
se darbuojasi ir buvęs Centrinės 
žvalgybos valdybos agentas, kurį 
visi laikė žuvusiu. Kieno pusėje yra 
prisikėlęs iš numirusiųjų? Nusikal-
tėlių ar slaptųjų tarnybų?

„VISAI NE MERGIŠIUS“
komedija. JAV. 2011.
Režisierius M.Arteta.
Vaidina E.Helmsas, Dž.S.Railis, E.Heč.

Timą Lipę pavadinti naiviu būtų 
šiek tiek per daug švelnoka. Šis 
idealistiškas, visų įmanomų taisyklių 
paisantis vyrukas niekada nebuvo 
išvykęs iš savo mažo miestelio, nie-
kada nebuvo apsistojęs viešbutyje. 
Bet kasmetinėje draudimo bendro-
vių konvencijoje vyksiančių nuoty-
kių Timas nepamirš visą gyvenimą!

TV3
22.10

LNK
22.10

TV6
23.40

 TV8
7.30, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.20 Senoji ani-
macija. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.50 „Rožė 
tarp spyglių 2“. 12.40, 17.00, 23.45 Pasikeisk! 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 
„Pamiršk mane“. 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 18.00, 22.50 „Medikai“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Drama „Vasaros saulėgrįža“. 

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 
Valanda su Rūta. 11.50, 14.10 Yra kaip yra. 13.00, 
16.20 KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou. 
15.50 Alchemija. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 20.40, 23.20 Lietuvos laikas. 6.00, 0.05 „EU-
RONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Nau-
jienos. 6.35 „Nindziago“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 „Jaunoji gvardija“. 
13.40 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Mote-
riška. 16.00, 4.05 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 
„Jaunoji gvardija“. 23.30 „Vakaras su Urgantu“. 
0.35 Vakaro naujienos. 0.50 „Žana Prochorenko“. 
„Palieku jums savo meilę“. 1.40 „Išlaisvinimas“. 
2.50 „Specialiosios paskirties būrys“. 4.55 Muzika. 

 REN
7.25, 14.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.20, 
17.10 Nemeluok man! 10.15 „Reporterių istori-
jos“. 10.45 „Pėdsekiai“. 11.15 Tinkama priemo-
nė. 12.05 „Kariai“. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdy-
kusi šeimynėlė“. 13.35 „Kas išgelbės Žemę“. 
15.35 Žiūrėti visiems! 16.05 Šeimos dramos. 
19.15 Žinios. 19.25 Tinkama priemonė. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 „Mėnulio lenktynės“. 
23.30 „Kariai“. 0.20 „Kariai 2“. 1.10 „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 
Gaminame su A.Ziminu. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 16.20 Technikos 
stebuklai. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
21.35 „Mentų karai 5“. 23.30 „Apgauti mirtį“. 
0.25 „Grobikai“. 2.20 „Taigos šeimininkė 2. Prie 
jūros“. 4.20 „Buto klausimas“. 5.25 „Vyriškas 
pasididžiavimas“. 

 18.40  „Meilė kaip 
 mėnulis“

 16.30  TV Pagalba  8.55  24 valandos
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 T„Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 „Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „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 Farai (N-14).
21.30 Trileris 

„Po oda“ (N-14).
23.40 „Strėlė“ (N-7).
0.35 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.30 „Prokurorų 

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

6.40 Programa.
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 prigim-
ties“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

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

„Tigrų sala“.
17.00, 22.30 

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 Sąmokslo teorija. 
(N-7).

23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.20, 4.05 Reporteris.
2.35, 5.15 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

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

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 LRT Kultūros aka-

demija. Vykintas 
Vaitkevičius. „Sauja 
žinių, arba Kaip 
senovės lietuvis 
savimi matavo“.

13.30 Lietuva skaito! 
14.30 Opera „Kaimo 

garbė“. 2005 m.
15.45 „Džeronimas“.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Trembita.
18.20 Dokumentinis filmas

apie dailininką J.Vie-
nožinskį „Meistras“. 

19.35 R.Paulo ir orkestro 
„Dveseles stigas“ 
koncerto fragmentai.

19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. „Kamilė 

Klodel, 1915“ (origi-
nalo k., N-14).

23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 Linija, spalva, forma.

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 „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).

 20.00 „Karadajus“ 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. 
„Gili žydra jūra“ 
(N-14).

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

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „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“ 

(1) (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 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Real Madrid 
CF“ - „Juventus“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Komedija 
„Visai ne mergišius“ 
(N-14).

1.20 „CSI Majamis“ 
(N-7).

2.10 „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 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
13.15 „Pasimatysime 

rugsėjį“ (N-7).
14.55 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
15.25 „Niagaros magija“ 

(N-7).
16.25 „Nei su tavim, 

nei be tavęs“  
(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 13 d.

 TV Polonia
7.05, 17.05 Laukiamoji salė. 8.00 Mano šuo ir 
kiti gyvūnai. 8.25 „Neįtikėtini Marko Pieguso 
nuotykiai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 
Sveika, Polonija. 12.4, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Gyvenimas prie 
užliejamos pievos“. 14.50, 21.50, 5.20 TV 
teatras: spektaklis „Meilė Kryme“. 18.20, 22.35, 
4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Ir 
gauruoti, ir margi. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 
20.25 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 0.05, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 1.00 „Nori gyventi“. 
2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.10 „Visados kaip pirmą kartą“. 8.00 „Ir čia 
priėjo Poli“. 9.40 „Nublokšti“ (N-14). 11.20 
„Auksinis kompasas“. 13.20 „Stebint detekty-
vus“. 15.00 „Po priedanga“. 16.40 „Imogene“. 
18.25 „Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 
20.00 „Į stebuklą“. 21.55 „Bado žaidynės“. 
0.20 „Didieji lūkesčiai“. 2.30 „Mums reikia 
pasikalbėti apie Keviną“. 4.25 „Begalinis Niko 
ir Noros grojaraštis“.  

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 triukšmin-
gi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 Išgyventi 
kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 Automobilių 
pogrindis. 14.30 Maištingas garažas. 15.25 Relikvi-
jų 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 Medie-
nos karaliai. 24.00, 5.20 Vairuotojai. 1.00 Aliaska: 
paskutinė riba. 1.55 Skrydžiai Aliaskoje. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Šiaurės Rytų Anglija. 
8.00 Naujo būsto paieška. Nuotykiai prasideda 
Airijoje. 9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! „Ocean Manor Resort“. 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Rojus Ekvadore; Londono sceno-
je. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. Australija. 17.00 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Čarlstonas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Visi keliai vedas į Romą; ūkanotas 
Albionas. 21.00 Statyba Aliaskoje. 22.00 Lėktuvų 
paroda. 1.00 Neįprasti furgonai.

 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 
Pražūtingos salos. 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 Išgelbėti 
dramblį. 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“. 27 turo apžvalga. Prem-
jera. 8.00 NBA krepšinio lyga. „Grizzlies“ - Ouklen-
do „Warriors“. Atkrintamosios. 2015-05-03. 10.10 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Vitesse“. 
2015-05-10. 12.15 „NBA Pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Morabanc“. 2015-05-10. 14.45 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Klievlando 
„Cavaliers“. Pusfinalis. 2015-05-09. 17.00, 0.05 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.15 Rusijos „Premier 
League“. 27 turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 
NBA krepšinio lyga. „Grizzlies“ - Ouklendo „War-
riors“. Atkrintamosios. 2015-05-03. 22.10, 23.10 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Vitesse“. 
2015-05-10. 3.15 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. Fede-
rico Delbonis - Ernest Gulbis. 2014 m. 5.00 Rusijos 
„Premier League“. „Zenit“ - „Rostov“. 2015-05-10. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 9.30 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apž-
valga. 10.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 10.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Čekija - Šveicarija. 12.55 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Suomija - Rusija. 14.55 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - 
Prancūzija. 16.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 18.45 „Formu-
lė-1“. Ispanijos GP lenktynių apžvalga. 19.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ 
- „Real“. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Juventus“. Tiesioginė transliacija. 
23.45, 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
1.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
„Juventus“. 3.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
 9.30, 13.00, 18.45 Futbolas. Europos U17 
čempionatas. 10.30, 14.15, 23.05, 2.00 Dviračių 
sportas. „Giro d’Italia“. 12.00, 24.00 Dviračių 
sportas. Kalifornijos turas. 20.45 Universiados 
žurnalas. 21.15, 22.55 Trečiadienio sporto įvykių 
apžvalga. 21.20 Jojimo žurnalas. 21.25 Jojimas 
su kliūtimis. Nacijų taurė. 21.40 Golfas. „US PGA 
Tour“. 22.40 Golfo klubas. 22.45 Mėnesio sporto 
įvykių apžvalga. 22.50 Jachtklubas. 

 23.00  Pagauk kampą 21.30  Sąmokslo teorija 21.30   „Po oda“  18.20  „Tėvai už borto“ 9.30  Adrenalinas 1.00  „Klientų sąrašas“
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TV PROGRAMA KETVIRTADIENIS

 

 9.00  Dainuok 
  mano dain� 2

 21.30  Taip gyvena 
 �vaig�d�s!

 17.00  „Nuod�minga 
  meil�“

 10.05  „Senis“ 19.30   Valanda su R�ta  11.00   Naktis ir diena 8.55  „Meil�s s�kuryje“

 TV8
7.50, 15.00 „�av�s ir dr�s�s“. 8.40 „Rutos Rendel 
detektyvai“. 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji 
animacija. 10.55 Drama „Vasaros saul�gr��a“. 12.40, 
16.00 Ekstremal�s nam� poky�iai. 13.35, 19.00 „Lau-
kinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamir�k mane“. 17.00, 
23.45 Pasikeisk! 18.00, 22.50 „Medikai“. 20.00 La-
banakt, vaiku�iai. 21.00 Drama „Vasaros saul�gr��a“.

 INFO TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 �inios. 10.40 
Statyk! 11.05 Ne vienas kelyje. 11.30 Autopilotas. 
11.55 Yra kaip yra. 13.00 Pagalbos skambutis. 
13.40, 15.25, 21.00 Dvira�io �ou. 14.10 24 valan-
dos. 15.20 �odis - ne �virblis. 15.55 Mes pa�ios. 
16.25 Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 20.40, 23.25 Lietuvos laikas. 6.00, 0.10 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
6.35 „Nindziago“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 
Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20 „Jaunoji gvardija“. 13.35 
Kartu su visais. 14.35 Vyri�ka/Moteri�ka. 15.55, 4.50 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 21.10 „Jaunoji gvardija“. 23.35 
Vakaras su Urgantu. 0.40 Vakarin�s naujienos. 0.55 
„Prie� nakt�“. 1.40 „Tai nutiko Penkove“.

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. I�dykusi �eimyn�l�“. 
7.30 Kviestin� vakarien�. 8.20 „�nipai i� Oriono 
�vaig�dyno“. 9.15 Nemeluok man! 10.15 Repor-
teri� istorijos. 10.40 „P�dsekiai“. 11.10 Tinkama 
priemon�. 12.05 „Kariai“. 13.05 „Belka ir Strelka. 
I�dykusi �eimyn�l�“. 13.35 „Galaktikos �valgy-
tojai“. 14.35 Kviestin� vakarien�. 15.35 �i�r�ti 
visiems! 16.10 �eimos dramos. 17.20 Nemeluok 
man! 19.15 �inios. 19.25 Tinkama priemon�. 
20.30 Kviestin� vakarien�. 21.30 Pasaulio paslap-
tys su A.�apman. 22.35 A.�apman ir jos vyrai. 
23.35 „Kariai 2“. 0.30 „Kariai 2“ 1.20 „P�dsekiai“. 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saul�ta. Be krituli�“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 �ian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugr��imas 2“. 11.25 
Valgome namie! 12.00 Prisiekusi�j� teismas. 
13.20 Prisiekusi�j� teismas. Galutinis sprendi-
mas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 Ypatingas 
�vykis. Ap�valga. 16.20 Va�iuosime, pavalgy-
sime! 17.00 „Sudau�yt� �ibint� gatv�s“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.55 „Eigulys“. 21.50 
„Ment� karai 3“. 23.45 „Po mirties“. 0.35 „Gro-
bikai“. 2.30 „Taigos �eiminink� 2. Prie j�ros“. 
4.25 „Sodinink� atsakas“. 5.25 „Vyri�kas pa-
sidid�iavimas“. 

 TV POLONIA
7.25 Myliu kin�. 8.00 „Apie Penkiaknyg� ekume-
ni�kai“. 8.25 „Trys pa��l� nuliai“. 9.00 Klausimai 
per pusry�ius. 12.10 „Laukin� Lenkija“. 12.40, 
17.55, 1.45 „Viskas prie� mus“. 13.05, 19.55, 
4.45 „Laim�s spalvos“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 
Galvos�kis. 13.35, 3.00 �inios. 13.50 „M, kaip 
meil�“. 14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 15.35, 
6.50 „Vilnoteka“. 16.00 „Nori gyventi“. 16.50 
Region� legendos. 17.05 Myliu kin�. 17.35 Isto-
rijos aktualijos. 18.20, 2.35 Polonija u�sienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX am�iaus 
sensacijos. 19.25 KucinAlina. 20.25 Kult�ros 
informacijos. 20.45 Labanaktukas. 21.00 �inios, 
sportas ir or� prognoz�. 21.55, 3.45 „Defektas“. 
23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Pitbulis“. 
0.40, 5.55 „Lenk� vil�i� generolas - Vladyslavas 
Andersas“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.10 „Stebint detektyvus“. 7.50 „Nublok�ti“ 
(N-14). 9.20 „Auksinis kompasas“. 11.20 „Visi 
geri dalykai“. 13.00 „Kada atvyksime?“ 14.35 
„Begalinis Niko ir Noros grojara�tis“. 16.15 
„Ma�i pauk��iai“. 18.00 „Med�iokl�“. 20.00 
„D�ein� Eir“. 22.00 „Blicas“ (N-14). 23.40 
„Zulu“. 1.40 „Panikos kambarys“ (N-14). 3.30 
„Kur nune�a sapnai“. 

DISCOVERY 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sand�liai. 7.50, 18.40, 
22.00, 3.40 Sand�li� med�iotojai. 8.15, 18.10 
Karai d�l baga�o. 8.45, 10.00, 6.10 Kaip tai paga-
minta? 9.10 Greiti ir triuk�mingi. 10.05 Nem�gin-
kite pakartoti. 10.55 I�gyventi kartu. 11.50 Aukso 
kar�tlig�. 13.35 Miestas. 14.30 Didel�s statybos. 
15.25 Senien� med�iotojai. 19.05 Penktoji pa-
vara. 21.00, 2.50 Kovos d�l konteineri�. 23.00, 
4.30 Brangenyb�s i� pod�lio. 24.00, 5.20 Ie�kant 
klasikos. 1.00 Automobili� pogrindis. 1.55 Gatvi� 
lenktyn�s. 2.50 Kovos d�l konteineri�. 

 TRAVEL
7.00 Pasaulio keliautojas. Garsiausi Anglijos sta-
tiniai. 8.00 Naujo b�sto paie�ka. Ispanija. 9.00, 
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelb�tojai. 
Kelion� baidar�mis. 10.00, 20.00 I�gelb�kite mano 
versl�! „Purple Orchid Resort and Spa“. 11.00 
Muziej� m�sl�s. 13.00 Naujo b�sto paie�ka. Visi 
keliai veda � Rom�; �kanotas Albionas. 14.30 Turto 
gelb�tojai. 15.00, 24.00 �domiausios kelion�s mo-
tociklu. Naujoji Zelandija. 17.00 Pamesto baga�o 
aukcionai. 18.00 Ne�prastas Amerikos maistas. 
Las Vegasas. 19.00 Naujo b�sto paie�ka. Domini-
kos saul�; Talino paslaptys. 21.00 Pili� paslaptys. 
22.00 Akmens labirintai. 23.00 Amerikos maistas. 
Las Vegasas. 1.00 Nakties programa. 

6.25 „U�drausta meil�“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuv�.
8.45 „Benas Tenas 

prie� ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Sk�bis D�. 

Paslap�i� 
biuras“.

10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbul� �ou“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00, 20.00 

„Karadajus“ 
(N-7).

13.00 „Melo pinkl�s“.
14.00 „B�r�ja“.
14.35 Keksiuk� karai.
15.40, 0.05 

„Mentalistas“ 
(N-7).

16.40 „Mano puikioji 
aukl�“.

17.50 „Didingasis 
am�ius“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
�mog�udyst�s I. 
Aktoriaus mirtis“ 
(N-14).

23.10 „Detektyv� Rizoli“ 
(N-7).

1.00 „Vie�butis 
„Grand Hotel“ 
(N-7).

5.55 Teleparduotuv�.
6.10 „Ma�ieji i�dyk�liai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meil�s s�kuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

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

(N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

Pla�iakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Laukin� Esmeralda“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 �inios.
19.30 A� tikrai myliu Lie tu v�. 

I�skirtinis projektas.
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro �inios. 
22.10 Fantastinis trileris 

„�vykis“ (N-14).
24.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
1.50 „T�vyn�“ (N-14).
3.05 „Las Vegasas“ 

(N-14).
3.50 „�mog�udyst�“ 

(N-14).

6.30 „Kas naujo, 
Sk�bi-D�?“

6.55 „D�onis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Pla�iakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reind�eris“ (1) (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 „D�onis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Pla�iakelnis“.
14.10 „B�gantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 �inios.
19.30 Valanda su R�ta.
21.00 TV serialas „Juodos 

kat�s“ (N-7).
21.30 �inios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Invazija“ (N-7).
0.15 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Specialioji Los 
And�elo policija“ 
(N-7).

2.05 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

2.35 Programos pabaiga.
2.40 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 Gyvenimas.
11.55 B�d� turgus.
12.40 Stilius.
13.30 Popiet� su 

Algimantu �ekuoliu.
14.00 �inios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 �inios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
18.15 �iandien. 
18.25 LKL �em pionatas. 

Pusfinalio rungtyn�s. 
Tiesiogin� transliacija.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 TV serialas „Tanba-

chas - vieno kaimo 
likimas“ (N-14).

23.10 Vakaro �inios. 
23.40 TV serialas „Didysis 

Gregas 2“ (N-7).
0.35 M�s� laisv�s metai. 

2004 m.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 B�d� turgus.
4.30 Stilius.

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro sugr��i-
mas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Dainuok mano 

dain� 2.
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokuror� 

patikrinimas“ (N-7).
13.00 „Muchtaro 

sugr��imas“ (N-7).
14.10 „Ved�s ir turi vaik�“ 

(N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokuror� patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugr��imas“ (N-7).
18.00 �inios.
18.25 „Juodasis s�ra�as“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Ved�s ir turi vaik�“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Filmas �eimai 

„Meistr� knyga“ 
(N-7).

23.35 „Str�l�“ (N-7).
0.30 „Juodasis s�ra�as“ 

(N-7).
1.25 „Prokuror� patikrini-

mas“ (N-7).
2.30 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuv�.
7.00 Reporteris.
7.50 S�mokslo teorija 

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

gyventi“ (N-7).
11.00 „Padangi� patruliai“ 

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Ding�s pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai i� prigim-
ties“.

14.40 TV parduotuv�.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 �inios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigr� sala“.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

„Specialioji gelb�ji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Moter� daktaras“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
�vaig�d�s! (N-7).

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

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

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

�vaig�d�s.
12.00 �inios. Ukraina (rus� k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Istorijos detektyvai.
13.30 Koncertas „Antrojo 

pasaulinio karo 
pabaigos 70-osioms 
metin�ms pamin�ti“.

14.30 �emai�i� festivalis 
Tel�iuose. 1 d. 2008 m.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuod�minga meil�“ 

(N-7).
17.45 �inios. Ukraina (rus� k.).
18.00 Kult�r� kry�kel�. 

Menora.
18.15 Septynios Kauno 

dienos.
18.45 ...formatas. Poet� 

Erika Drungyt�.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 LRT aukso fondas. 

„�ia m�s� namai“.
22.50 Kieno m�s� �em�?
23.30 Dabar pasaulyje (rus� 

kalba i� Prahos).
24.00 Panorama.
1.00 Elito kinas. Biografin� 

drama „Kamil� Klodel, 
1915“ (originalo k., 
subtitruota, N-14).

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Blogas �uo. 8.15, 11.55, 15.35 I�gel-
b�ti drambl�. 9.10, 5.02 Aligatori� tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai med�iuose. 12.50, 
16.30 Pavojingiausios gyvat�s. 13.45 �un� gelb�-
jimas. 17.25, 20.10, 1.40 Akvarium� verslas. 18.20 
Pavojingiausios gyvat�s. 21.05, 2.35, 5.49 Gyve-
nimas laisv�je. 22.00, 0.45, 3.25 Pavojingiausios 
gyvat�s. 22.55, 4.15 Dideli ir bais�s. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 NBA 
Action. Krep�inio lygos ap�valga. Premjera. 7.40 
„NBA Pasaulis“. Speciali krep�inio laida. Premjera. 
8.00 Pirmyn � praeit�. Regbis. „�e�i� nacij�“ taur�s 
turnyras. Airija - Pranc�zija. 2011m. 10.00 NBA krep-
�inio lyga. San Antonio „Spurs“ - Los And�elo „Clip-
pers“. Atkrintamosios. 2015-04-26. 12.15 Rusijos 
„Premier League“. 27 turo ap�valga. 13.00 NBA „Vis� 
�vaig�d�i�“ �e�tadienio �ou. 16.30 Rusijos „Pre-
mier League“. „Zenit“ - „Rostov“. 2015-05-10. 18.20 
�empionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga �ia. 5 
laida. 19.15 NBA Action. Krep�inio lygos ap�valga. 
Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krep�inio 
laida. Premjera. 20.00, 21.10 Pirmyn � praeit�. Regbis. 
„�e�i� nacij�“ taur�s turnyras. Airija - Pranc�zija. 
2011 m. 22.10 „Road To Glory“. Kovinio sporto �ur-
nalas. 22.40, 23.10 KOK World series. Bu�ido kovos. 
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gegužės 14 d.

 17.00  „Nuod�minga 
  meil�“

 14.40  „Penki draugai“ 9.30  Vienam gale kablys 11.00   Naktis ir diena

6.25 „U�drausta meil�“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuv�.
8.45 „Benas Tenas 

prie� ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Sk�bis D�. 

Paslap�i� 
biuras“.

10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbul� �ou“.
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00, 20.00 

„Karadajus“ 
(N-7).

13.00 „Melo pinkl�s“.
14.00 „B�r�ja“.
14.35 Keksiuk� karai.
15.40, 0.05 

„Mentalistas“ 
(N-7).

16.40 „Mano puikioji 
aukl�“.

17.50 „Didingasis 
am�ius“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
�mog�udyst�s I. 
Aktoriaus mirtis“ 
(N-14).

23.10 „Detektyv� Rizoli“ 
(N-7).

1.00 „Vie�butis 
„Grand Hotel“ 
(N-7).

9.15 Teleparduotuv�.
9.30 Vienam gale 

kablys.
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 �eima“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuv�.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 Krovini� karai 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Moderni �eima“ 

(N-7).
21.00 „Na�a Ra�a“

 (N-14).
21.30 Mokslin�s 

fantastikos f. 
„Be�d�ioni� 
planetos sukilimas“ 
(N-7).

23.35 Veiksmo f. 
„Penkiakov�“ 
(N-14).

1.35 IIHF pasaulio ledo 
ritulio �empionatas. 
Vaizdo �ra�as.

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.30 Miest� skoniai.
10.00 „Departamentas“ 

(N-7).
11.00 „�simyl�ti �ok�j�“ 

(N-7).
12.00 „80 traukini� 

aplink pasaul�“.
12.30 „Niagaros magija“ 

(N-7).
13.30 Reidas. Eismo 

�vyki� kronika 
(N-7).

14.00 „T�vai u� 
borto“.

14.40 „Penki draugai“.
16.20 „Penki 

draugai 2“.
18.00 „M�s� kaimynai 

�em�je“.
19.00 „Komisaras 

Manara“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
�inios.

20.30 „Piktoji 
planeta“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
�inios.

22.30 „Moteris, 
kuri sugr��ta“ 
(N-7).

0.25 „T�vai 
u� borto“.

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

�vaig�d�s.
12.00 �inios. Ukraina (rus� k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Istorijos detektyvai.
13.30 Koncertas „Antrojo 

pasaulinio karo 
pabaigos 70-osioms 
metin�ms pamin�ti“.

14.30 �emai�i� festivalis 
Tel�iuose. 1 d. 2008 m.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuod�minga meil�“ 

(N-7).
17.45 �inios. Ukraina (rus� k.).
18.00 Kult�r� kry�kel�. 

Menora.
18.15 Septynios Kauno 

dienos.
18.45 ...formatas. Poet� 

Erika Drungyt�.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 LRT aukso fondas. 

„�ia m�s� namai“.
22.50 Kieno m�s� �em�?
23.30 Dabar pasaulyje (rus� 

kalba i� Prahos).
24.00 Panorama.
1.00 Elito kinas. Biografin� 

drama „Kamil� Klodel, 
1915“ (originalo k., 
subtitruota, N-14).

„ĮVYKIS“
FANTASTINIS TRILERIS. JAV, Indija. 2008.
Režisierius M.N.Šjamalanas.
Vaidina M.Valbergas, Z.Dešanel, E.Sančes.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Elijotas Moras su mokiniais aptaria pa-
slaptingą bičių populiacijų išnykimą, kai tuo metu jo kolegos mokyto-
jai įspėjami dėl nepaaiškinamų reiškinių, vykstančių Niujorke. Elijotas 
kartu su žmona Alma bei bičiuliu Džulijanu ir jo dukrele Džese sėda 
į traukinį, išvežantį likusius gyvus amerikiečius į tariamai saugią zoną.

REKOMENDUOJA

„INVAZIJA“
VEIKSMO TRILERIS. Australija, JAV. 
2007.
Režisierius O.Hiršbygelis.
Vaidina N.Kidman, D.Kreigas.

Psichiatrė Kerol bando atrasti raktą 
nuo nepaaiškinamos ligos, kuria užsi-
krėtę žmonės naktimis tampa viskam 
apatiškomis būtybėmis. Kai jos sūnus 
užsikrečia šia infekcija, ji stengiasi kuo 
greičiau surasti priešnuodžius...

„PENKIAKOVĖ“
VEIKSMO FILMAS. JAV. 1994.
Režisierius B.Malmutas.
Vaidina D.Lundgrenas, 
D.Soulas, R.Koulman.

Olimpinėse žaidynėse penkiako-
vės rungtyje aukso medalį laimė-
jęs Erikas Broganas pabėga iš Rytų 
Vokietijos į JAV. Atletas džiaugiasi 
pasprukęs nuo užgaulaus trenerio 
Miulerio. Prabėga aštuoneri metai -
Miuleris jau netreniruoja...

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

Bostono policijos detektyvai ir eks-
pertai naudoja savo talentą ir įgū-
džius, kad įmintų kraupių žmogžu-
dysčių mįsles. Detektyvė Džein Ri-
zoli - vienintelė policininkė Bostono 
policijos žmogžudysčių skyriuje...

LNK
22.10

TV1
23.10

TV6
23.35

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Blogas �uo. 8.15, 11.55, 15.35 I�gel-
b�ti drambl�. 9.10, 5.02 Aligatori� tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai med�iuose. 12.50, 
16.30 Pavojingiausios gyvat�s. 13.45 �un� gelb�-
jimas. 17.25, 20.10, 1.40 Akvarium� verslas. 18.20 
Pavojingiausios gyvat�s. 21.05, 2.35, 5.49 Gyve-
nimas laisv�je. 22.00, 0.45, 3.25 Pavojingiausios 
gyvat�s. 22.55, 4.15 Dideli ir bais�s. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 NBA 
Action. Krep�inio lygos ap�valga. Premjera. 7.40 
„NBA Pasaulis“. Speciali krep�inio laida. Premjera. 
8.00 Pirmyn � praeit�. Regbis. „�e�i� nacij�“ taur�s 
turnyras. Airija - Pranc�zija. 2011m. 10.00 NBA krep-
�inio lyga. San Antonio „Spurs“ - Los And�elo „Clip-
pers“. Atkrintamosios. 2015-04-26. 12.15 Rusijos 
„Premier League“. 27 turo ap�valga. 13.00 NBA „Vis� 
�vaig�d�i�“ �e�tadienio �ou. 16.30 Rusijos „Pre-
mier League“. „Zenit“ - „Rostov“. 2015-05-10. 18.20 
�empionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga �ia. 5 
laida. 19.15 NBA Action. Krep�inio lygos ap�valga. 
Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krep�inio 
laida. Premjera. 20.00, 21.10 Pirmyn � praeit�. Regbis. 
„�e�i� nacij�“ taur�s turnyras. Airija - Pranc�zija. 
2011 m. 22.10 „Road To Glory“. Kovinio sporto �ur-
nalas. 22.40, 23.10 KOK World series. Bu�ido kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Golfas. PGA turo ap�valga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savait�s ap�valga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos �urnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ �urnalas. 9.30 Futbolas. UEFA 
�empion� lyga. „Real“ - „Juventus“. 11.20, 
13.20 Ledo ritulys. Pasaulio �empionatas. 15.20 
Futbolas. Europos lyga. „Napoli“ - „Dnipro“. 
17.10 Ledo ritulys. Pasaulio �empionato ketvirt-
finalis. Tiesiogin� transliacija. 19.45, 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio �empionato ketvirtfinalis. 21.10 
Ledo ritulys. Pasaulio �empionato ketvirtfinalis. 
Tiesiogin� transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Dnipro“ - „Napoli“. 1.35 Ledo 
ritulys. Pasaulio �empionato ketvirtfinalis. 3.35 
„Formul�-1“. Ispanijos GP lenktyni� ap�valga. 

 EUROSPORT
 9.35 Dvira�i� sportas. Lenktyn�s aplink Azer-
baid�an�. 10.00 Futbolas. Europos U17 �em-
pionatas. 11.00, 14.15, 22.30, 2.00 Dvira�i� 
sportas. „Giro d’Italia“. 12.00, 24.00 Dvira�i� 
sportas. Kalifornijos turas. 13.00 Futbolas. 
Europos U17 �empionatas. 18.45 Futbolas. 
Moter� �empioni� lyga. 21.00 Tenisas. „French 
Open“. Pasiruo�imas. 21.15 Motosportas. 

TV3
22.10
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n Žanras: romantinė drama, JAV

Režisierius: Lee Toland Krieger

Vaidina: Ellen Burstyn, Harrison Ford, 

Blake Lively, Kathy Baker, Michiel 

Huisman

„aDElaiNOs aMŽiUs“

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

- Kokį įspūdį padarė šis filmas?
- Filmas man patiko. Pasirinkimas buvo geras, 

tokios dramos ir tikėjausi. Jame buvo ir šiek tiek 
mistikos, ir šiek tiek pamąstymų apie žmogaus 
gyvenimą, amžių bei bėgantį laiką.

- Kaip apibūdintumėte pagrindinę filmo 
idėją?

- Viena jų - jaunystės kulto propagavimas. 
Šiame filme režisierius norėjo parodyti, ką reiškia, 
jei staiga nustotume senti. Pagrindinei filmo 
herojai - 108 metai, bet ji „sustingo“ 29 metų 
laikotarpyje, nes pateko į automobilio avariją. Ji 
išskirtinė, bet nuolat jaučiasi vieniša, kaitalioja 
vardą, gyvenamąsias vietas. Žodžiu, jauname 
kūne - išmintinga siela. Paskui ji pamilsta vaikiną, 
su kurio tėvu kitados turėjo aistringą romaną. 
Galiausiai viskas baigiasi gerai. Jaunystė filmo 
herojei tapo tam tikru prakeiksmu. Man patiko, 
kad nelabai sudėtingas, bet ir ne banalus.

- Kam rekomenduotumėte šį filmą?
- Visai paaugliams nerekomenduočiau. Jis 

yra šiek tiek meniškas. Gal patiktų romantikams, 
kurie gyvenime ieško gilesnių vertybių. Tikrai 
ne tiems, kurie mėgsta šaudynes-gaudynes.

- Pagal ką apskritai renkatės filmą?
- Atkreipiu dėmesį į aktorius ir režisierius, 

bet galutinį sprendimą lemia siužetas. Pavyzdžiui, 
šiuo laikotarpiu norėjau kokio nors įdomaus filmo, 
o ne tų banalių meilės istorijų, kuriose siaučia 
hormonai. Mūsų gyvenime ir taip vyksta daug 
nešvarių dalykų, todėl rinkausi tokį „švarų“ ir 
truputį filosofinį filmą, kuris priverstų pamąstyti 
apie aukštesnes vertybes. Be to, dramos man 
visada patiko. Patinka ir senesni filmai.

- Ar dažnai filmus žiūrite kino teatruose?
- Anksčiau apskritai nemėgdavau eiti į kino 

teatrus. Kadangi po darbo dienos ir taip būdavau 
pavargusi nuo įvairiausių garsų, kino teatruose 
tas didelis garsas mane net erzindavo. O dabar 
yra toks laikotarpis, kai skaitau knygas, žiūriu 
filmus. Noriu kažko išskirtinio.

- Kadangi jūsų profesija susijusi su muzika, 
ar atkreipiate dėmesį į filmų garso takelius? 
Kaip vertintumėte šio filmo garso takelį?

- Kreipiu dėmesį į muziką, bet, kas keisčiausia, 
koks buvo garso takelis šiame filme, nepamenu. 
Vadinasi, jis neužgožė siužeto. (Šypsosi.)

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Adelainos amžius“ - 
filmas išsiilgusiems romantikos
Dainininkė Rasa Kaušiūtė (38) prisipažįsta, kad anksčiau kino teatrai ją erzindavo 
ne tik dėl žmonių gausos, bet ir dėl didelio garso. šiandien atlikėja neatsisako gali-
mybės nueiti į kino teatrą, atsipalaiduoti ir pasinerti į filmo herojų gyvenimus. tam 
ji atidžiai renkasi, kokį filmą žiūrėti. apsilankiusi naujame filme „adelainos amžius“, 
Rasa atvirai prisipažįsta, kad pasirinkimas buvo geras.

Dainininkė Rasa Kaušiūtė 
laisvalaikiui renkasi 
filmus, priverčiančius 
pamąstyti apie 
aukštesnes vertybes

Stasio Žumbio nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  8 55

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
12.30, 14.40, 16.50, 18.10, 20.30 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 8-14 d. 
12.50, 15, 17.05, 19.10, 21.10 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 13.10, 19.40, 21.20 val.
„naktis be karūnos“ (romantinė komedija, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 13 d. 18.45 val. (MOTERS premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 11.15, 14.30, 17.40, 20.50 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.50, 11.30, 16 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 13.50, 17.30 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 12.15, 15.30, 19, 21.30 val. (14 d. 15.30 val. 
seansas nevyks).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 12, 15.20, 18, 21 val.
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
14.50, 16.40, 18.20, 21.40 val. (14 d. 18.20 val. seansas 
nevyks).
„Mūšis dėl sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 8-14 d. 18.45, 20.20 val. (13 d. 18.45 val. 
seansas nevyks; 14 d. 20.20 val. seansas nevyks).
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
8-14 d. 10.30, 15.10 val. (10.30 val. seansas vyks 9-10 d.).
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 8-14 d. 12.40 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.40 val.

„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.20 val.
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 8-14 d. 10.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 13.45, 16, 19, 21.30 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 8-14 d. 
11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val.
„naktis be karūnos“ (romantinė komedija, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 13 d. 18.10 val. (MOTERS premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 11.15, 14.30, 17.50, 21.10 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 15.10, 16.45, 20 val. (15.10 val. seansas vyks  
14 d.; 14 d. 16.45 val. seansas nevyks).
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 12, 
13.10, 17, 19.30, 21.30 val. (12 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 
14, 15.15, 18.20, 21.20 val. (14 d. 15.15 val. seansas nevyks).
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.45 val. (12.30 val. seansas 
vyks 9-10 d.).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 12.15, 14.30 val.
„Mūšis dėl sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 8-14 d. 12.45, 18, 20.50 val.  
(12.45 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Prekybos centro kietuolis: las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 8-14 d. 15.45, 20.40 val.

„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
8-14 d. 12.15, 17.10 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
8-14 d. 14.50 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 9-10 d. 11 val.
„Ex Machina“ (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 8-13 d. 
20.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-10 d. 11.30 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 8-12, 14 d. 18.10 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV) - 8 d. 17 val. 
9 d. 19 val. 10 d. 20.50 val. 11 d. 15 val. 12 d. 21.15 val. 
13 d. 17 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“ (drama, Norvegija, Airija, 
Švedija) - 8 d. 18.50 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 8 d. 21 val. 
9 d. 17 val. 11 d. 20.20 val.
„Gilyn į mišką“ (fantastinė komedija, JAV, Kanada) - 
9 d. 14.40 val.
„Žmogus-paukštis“ (komiška drama, JAV, Prancūzija) - 
9 d. 20.50 val.
„neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (vaidybinis f., 
Prancūzija, Australija, Kanada) - 10 d. 14.30 val.
„Pakeliui į prieplauką“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
10 d. 16.40 val. 13 d. 21.10 val.
„2001 metų kosminė odisėja“ (mistinė drama, JAV) - 
10 d. 17.30 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 11 d. 17 val.
„uždaras vakaras“ (Lietuva) - 11 d. 19 val.
„septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 12 d. 17 val. 
14 d. 21 val.
„Mano vardas Ki“ (drama, Lenkija) - 12 d. 19 val.

„Da Vinčio kodo“ gerbėjai vėl išvys savąjį herojų
Turistams Venecijoje ak-

torių TOMO HENKSO (Tom 
Hanks) ir FELISITĖS 
DŽOUNS (Felicity Jones) pa-
sirodymas šv.Marko aikštėje 
buvo papildoma atrakcija - jie 
stebėjo juostos „Inferno“ fil-
mavimą. Mat Italijoje režisie-
rius Ronas Hovardas (Ron 
Howard) pradėjo filmuoti tre-
čiąjį filmą pagal garsiuosius 
Dano Brauno (Dan Brown) 
romanus. 2006 metais pasi-
rodęs „Da Vinčio kodas“ pa-
gal to paties pavadinimo ro-
maną, po to sekęs filmas „An-
gelai ir demonai“ sulaukė 
milžiniškos sėkmės. Tai ir pa-
skatino režisierių imtis tre-
čiojo filmo, kuriame žiūrovas 
vėl pamatys pamėgtąjį perso-
nažą Robertą Lengdoną, kurį 
įkūnija Tomas Henksas. Skel-
biama, jog filmas ekranuose 
pasirodys 2016 metų spalio 
14 dieną.

EPA-Eltos nuotr.
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„Mūsų 
gyvenimas“

„5 Flights Up“

Šilto ir nuoširdaus filmo „Mūsų gyveni-
mas“ centre atsiduria žavinga Alekso ir Ruf 
(Ruth) pora, besimėgaujanti gyvenimu Niu-
jorke. Idilišką ramybę sudrumsčia ant cen-
trinio miesto tilto pakibęs benzovežis, kurio 
vairuotojas sprunka tolyn. Miesto gyventojai 
sunerimę - ar tai nauja teroristinė ataka? 
Manhatano gatves užtvindžius chaosui ir eis-
mo spūstims, menininkas Aleksas ir buvusi 
mokytoja Ruf juda veterinarijos klinikos link, 
kur, kamuojami baimės, bando transportuoti 
savo mylimą šunelį, netikėtai nustojusį vaikš-

čioti. Dar daugiau - tai savaitgalis, kai sutuok-
tiniai ketina parduoti savo butą, kuriame pra-
leido kone visą gyvenimą drauge.

Žiūrovas tampa intensyvaus 48 valandų 
laikotarpio poros gyvenime liudininku, ka-
da, krintant ir kylant buto kainai, laukiama 
išganingojo skambučio ir veterinarijos kli-
nikos ir jaudinamasi dėl miestą terorizuo-

jančio nusikaltėlio grėsmės. Chaoso epi-
centre atsidūrusi pora patiria nemažai stre-
so ir įtampos, tačiau nepraranda pagarbos 
ir meilės vienas kitam, o galiausiai susidu-
ria su klausimu - kodėl po 40 bendro gyve-
nimo metų jiedu nutarė pakeisti savo gy-
venimą ir ar tai iš tiesų geriausia išeitis?

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Premjera

„Aš tuoj grįšiu“ (drama, Prancūzija) - 13 d. 19 val.
„Sigutė“ (dokumentinis f., Lietuva) - 14 d. 17 val.
„2015 m. „Oskarui“ nominuoti trumpametražiai vai-
dybiniai filmai“ (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
14 d. 18.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 
8-13 d. 11, 13, 15, 17, 19.15, 21.15 val. 14 d. 11, 13, 15, 
17, 19.15, 21.30 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 17.30, 19.30, 21.30 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 21 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-13 d. 12.45, 15.45, 18.45, 19.30, 21.45 val.  
14 d. 12, 15, 18, 19.30, 21.15 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 11, 14.30, 20.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 11.30, 13.45, 16 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-12, 14 d. 10.30, 12.45, 15, 
17.15, 18.15 val. 13 d. 10.30, 15, 17.15, 18.15 val.
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 8-13 d. 18.45 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8, 10-14 d. 16.30, 19, 21.30 val. 9 d. 16, 18.30, 21 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 8, 10-12, 14 d. 
10 val. 9 d. 13.15 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
8, 10-14 d. 14.30 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-13 d. 21.15 val. 14 d. 18.45 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
8, 10-13 d. 10.30, 12.30 val. 9 d. 10.30 val. 14 d. 12.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 8-9, 
11-14 d. 10.15, 12.15, 14.30, 16.30 val. 10 d. 10, 12.15, 
14.30, 16.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Belgija, 
Prancūzija, V) - 19 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).

„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 13 d. 
12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“ (drama, Lenkija) - 8 d. 15 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 8 d. 16.20 val. 12 d. 
18.20 val. 13 d. 18.35 val. 14 d. 20 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 9 d. 15 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 9 d. 
16.50 val. 13 d. 20.15 val.
„Kelias į žvaigždes“ (drama, Kanada, Vokietija, 
Prancūzija) - 12 d. 16.30 val. 14 d. 15.20 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 13 d. 16.50 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 12, 
14.10, 16.20, 18.45, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 19 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 8-14 d. 21.10 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 13 d. 18 val. (MOTERS premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 11.15, 14.40, 18.10, 21.20, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 20.30 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
12.50, 14.50, 17, 18.30, 20.45, 23.40 val. (14 d. 20.45 val. 
seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 13, 15.30, 19.10, 21.40 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 12.30, 15.20, 18.20, 21.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.30, 11.30, 16.10 val. 
(8 d. 11.30 val. seansas nevyks).

„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 13.50 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.40 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
8-14 d. 10.15 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 8-14 d. 14.30 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 16.50 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 12.20 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 8-14 d. 10.50, 18 val. (10.50 val. seansas vyks 
9-10 d.; 18 val. seansas vyks 8, 11-12 d.).
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 9-10 d. 18 val.

CINAMON
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 21 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
18, 20, 22 val. (18 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 18.30 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 20.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 12, 14, 16 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15, 18 val. (9-10 d. 18 val. seansas nevyks).
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 19.15, 21 val. (14 d. 21 val. seansas nevyks).
„Numeris 44“ (drama, Čekijos Respublika, JAV, 
D.Britanija, Rumunija, N-16) - 9, 11, 13 d. 21.30 val.
„Ilgiausia kelionė“ (drama, JAV, N-13) - 8-14 d. 15.30 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 8-14 d. 
18.15, 21.30 val. (9, 11, 13 d. 21.30 val. seansas nevyks).

Kino teatruose nuo gegužės 8 d.

n Drama, JAV, 2015

n Režisierius: Richard Loncraine

n Vaidina: Morgan Freeman, Diane Keaton, 

Cynthia Nyxon, Carrie Preston ir kiti

n IMDB: 7,2/10

Filmo žvaigždės Diana Kyton (Diane Keaton)  
ir Morganas Frymanas (Morgan Freeman) 

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
8-14 d. 12.15, 14.15, 16.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 11.30, 13.30 val.

KlaiPėda

FORUM CiNEMaS
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
17.35, 19.20, 21.40 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 8-14 d. 
15.30, 19.45, 21.50 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 9-10, 
12, 14 d. 16.20 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 13 d. 19.10 val. (MOTERS premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 20 val.
„Keršytojai: altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 11.30, 14.50, 18, 21.10 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 12.35, 17.30, 21.20 val.
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
10.40, 11.50, 19.10 val. (13 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 13.50, 19, 20.30, 21.30 val. (14 d. 19, 21.30 val. 
seansai nevyks; 20.30 val. seansas vyks 14 d.).
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 8-14 d. 16.20, 20.30 val. (16.20 val.  
seansas vyks 8, 11, 13 d.; 14 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.30, 15 val.
„didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 12.40, 17.10 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
9-10 d. 10.10 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 8-14 d. 14.30 val.
„drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 8-13 d. 16.50 val.

„drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 12.20 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.20 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 8-14 d. 12.30 val.
„Prekybos centro kietuolis: las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 8-14 d. 15.15 val.

ŠiaUliai

FORUM CiNEMaS
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
16.50, 19.10, 21.20 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) -
 9, 10, 12 d. 21.40 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 
8, 11, 13 d. 21.40 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 13 d. 19.20 val. (MOTERS premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 20 val.
„Keršytojai: altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 11.20, 14.50, 18.10, 21.30 val.
„adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 13, 15.40, 18.30, 21.10 val.
„didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 10.10, 14.40 val.
„didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 12.40, 17.10 val.  
(14 d. 17.10 val. seansas nevyks).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
8-14 d. 18, 21 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
8-14 d. 10.20, 14.50 val. (10.20 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 12.20 val.
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
13.10, 19.30 val. (13-14 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-10 d. 10.30 val.

„drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 9-10 d. 11 val.
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 9-10, 12, 14 d. 15.10 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 8, 11, 13 d. 
15.10 val.

PaNEVėžyS

FORUM CiNEMaS BaBilONaS
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 8-14 d. 
19.10, 21.20 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
9-10, 12 d. 20.45 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 8, 11, 13 d. 
20.45 val.
„Naktis be karūnos“ (romantinė komedija, Jungtinė 
Karalystė, N-13) - 13 d. 18.15 val. (MOTERS premjera).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 14 d. 20 val.
„Keršytojai: altrono amžius“ (trileirs, JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 11.20, 14.30, 17.45, 21 val. (11.20 val. 
seansas vyks 9-10 d.).
„didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.20, 14.50 val.  
(10.20 val. seansas vyks 9-10 d.).
„didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 8-14 d. 12.30, 17, 17.40 val. 
(14 d. 17 val. seansas nevyks; 17.40 val. seansas  
vyks 14 d.).
„drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 9-10 d. 11 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 13.20 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
8-14 d. 15.50 val.
„adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
8-12 d. 18.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Karštos 
gaudynės“

„Hot Pursuit“

Nuolat įsitempusi ir griežtai pagal tai-
sykles besielgianti policijos naujokė, kurią 
vaidina Rys Viterspun (Reese Witherspo-
on), gauna ypatingą užduotį - į Dalasą sau-
giai pristatyti seksualumu trykštančią ir 
absoliučiai savimi pasitikinčią Sofijos Ver-
garos (Sofia Vergara) vaidinamą našlę, kur 
ši turėtų liudyti prieš įtakingą 
mafijos bosą. Nenorėdamas, kad 
svarbi liudininkė pasiektų teis-
mo salę, mafijos bosas pasi-
stengs, kad persekiojamai ko-
rumpuotų policininkų bei sam-
domų žudikų, šiai absoliučiai 
skirtingus požiūrius bet kuriuo 
klausimu turinčiai porelei nuo-
tykių netrūktų ir keliauti per 
Teksasą būtų tikrai karšta.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 8 d.

Veiksmo komedija, JAV, 2015

Režisierė: Anne Fletcher

Vaidina: Reese Witherspoon, Sofia Vergara, 

Robert Kazinsky ir kiti

Sofijos Vergaros (Sofia Vergara) ir Rys 
Viterspun (Reese Witherspoon) įkūnytos 

merginos įtrauks į linksmų nuotykių virtinę
„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
8 d. 19 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
9 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
13 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! Mariaus von 
Mayenburgo „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
8 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Trys seserys“. 
Rež. R.Tuminas.
9 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
10 d. 12 val. - Dostojevskis vaikams (nuo 9 iki 99 metų). 
Rež. P.Ignatavičius.
14 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.

VALSTYBINIS JAUNIMO  
TEATRAS

8 d. 19 val. - „Menų muzikos vinis“. Lietuvos kompo-
zitorių sąjungos apdovanojimai. Dalyvauja: R.Rastauskas 
(poezija, balsas), B.Wallen (trimitas, Jungtinė Karalystė), 
D.Golovanovas (klavišiniai), A.Gotesmanas (perkusija).
9 d. 12 val.; 10 d. 15 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ 
(pagal L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
12, 13 d. 18 val. - Premjera! B.Brechto „Geras žmogus 
iš Sezuano“. Rež. V.Bareikis.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
8 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
9 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų pasau-
lių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
10 d. 18.30 val. - N.Simon „Paskutinysis aistrin-
gas meilužis“ (su lietuviškais titrais). Rež. O.Lapina, 
J.Bogdanovič-Golubeva.
10 d. 12 val. - H.Ch.Anderseno „Undinėlė“. Rež. J.Ščiuckij.
13 d. 19 val. - GM gyvai: „Light in Babylon - pasaulio 
muzikos sintezė“ (Turkija, Iranas, Prancūzija).

RAGANIUKĖS TEATRAS
9 d. 12 val. - „Geri Raganiukės norai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
10 d. 12 val. - „Prie Raganiukės namelio“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžiojoje salėje

10 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. 
Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
9 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseno pasaką). 
Rež. R.Driežis.
10 d. 14 val. - J.Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.

„DOMINO“ TEATRAS
8 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
10 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
11 d. 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektri-
kui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

MENŲ SPAUSTUVĖ
8, 9, 10 d. 18 val. - Naujasis Baltijos šokis’15.
13 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Brangioji mokytoja“ 
(N-16). Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).
14 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Ugnies veidas“. 
Rež. O.Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto teatras).
14 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Va Banque!“ 
Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).

VILNIAUS KAMERINIS  
TEATRAS

11 d. 10 val.; 17 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.
14 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą..!“ 
Rež. Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
8 d. 19 val. - S.Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“ 
Rež. A.Latėnas.
9 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo vyš-
nia“. Rež. A.Gluskinas.
10 d. 15 val. - A.L.Webberio ir T.Rice’o miuziklas visai 
šeimai „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. A.Giniotis.
14 d. 19 val. - Jaunų kūrėjų debiutai! „Moteris“. 
Rež. G.Kriaučionytė.

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
9 d. 18 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
14 d. 19 val. - Mariaus von Mayenburgo „Ugnies vei-
das“. Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
8 d. 17 val.; 9 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
„Mechaninė širdis“. Rež. A.Areima.
10 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu“ (N-16). 
Rež. A.Areima.
12, 13 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. 
Rež. R.Kazlas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
8 d. 18 val. - E.Džonas, T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
9 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
10 d. 18 val. - „Skambėkit, dainos, iš jaunos krūtinės!“ 
Dalyvauja: Kauno valstybino muzikinio teatro simfoninis orkes-
tras, VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros vyresniųjų 
kursų studentai-dainininkai. Dir.: J.Janulevičius, V.Visockis.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

8 d. 18 val. - Atsisveikinimo spektakliai. D.Čepauskaitės 
„Kavinė „Pas Blezą“. Rež. S.Rubinovas.
10 d. 18 val. - Moliere „Šykštuolis arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
10 d. 14 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
9 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
10 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš didžiosios girios“. 
Rež. O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
11 d. 18 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).
12, 13 d. 18 val. - Atsisveikinimo turas! „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis (Keistuolių teatras).

„Kitas kampas“ po anšlaginio turo Skan-
dinavijoje namuose taip pat skelbia papil-
domą spektaklį.

Vienintelis profesionalus improvizacijos 
teatras Lietuvoje „Kitas kampas“ neseniai 
grįžo iš audringų gastrolių Skandinavijoje, kur 
surengė tris anšlaginius pasirodymus. Vieno 
pasirodymo metu trupė dovanų gavo mergi-
nos liemenėlę. O kitą gastrolių dieną plikai 
nuskuto savo trupės narį Martyną Nedzinską. 
„Martynas paliko savo plaukus Danijoje tikė-
damasis, kad ten grįš“, - juokauja aktorius 
Audrius Bružas.

Bilietai į „Kito kampo“ pasirodymus Da-
nijoje ir Švedijoje buvo išpirkti per porą die-
nų, todėl buvo paskelbti papildomi spektak-
liai, į kuriuos taip pat visi bilietai buvo iš-
pirkti akimirksniu. Taigi trupės išties laukia 
grįžimas į Skandinaviją, bet jau kitą sezoną.

„Kitas kampas“ papildomai atvers dar vienas „Duris“

„Kito kampo“ aktoriai neseniai 
grįžo iš gastrolių Skandinavijoje

Teatro archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18.30 val. - „Itališkas koncertas“. Dir. F.Deloche 
(Prancūzija). Koncertmeisteris M.Longo (Italija). Rež. 
E.Miškinytė. Atlikėjai: R.Bagdonavičiūtė (sopranas), V.Balsytė 
(sopranas), A.Dovydaitienė (mecosopranas), D.Kužmarskytė 
(mecosopranas), R.Petrauskaitė (sopranas), L.Ramelienė 
(sopranas), R.Ulteravičiūtė (sopranas), A.Kozlovskis (bosas), 
G.Platūkis (bas-baritonas), A.Raulinavičius (tenoras), 
M.Rojus (baritonas), R.Spalinskas (baritonas). Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro orkestras (vyr. dir. D.Pavilionis).
10 d. 13 val. - A.Kučinsko „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.

KONCERTŲ SALĖ
10 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov. („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
8-10 d. VIII tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Karakumų 
asilėlis“.

ŽVEJŲ RŪMAI
8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Rolandas Kazlas ir 
„Pakeleiviai“. „Dainų šilelis“.
9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Smėlio žmogus“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė (Vilniaus teatras „Lėlė“).
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Nutikimai 
Smaližių šalyje“. Rež. K.Macijauskas.
10 d. 13 val. Teatro salėje - Premjera! „Pasaka apie 
katinėlį, gaidelį ir septynis ožiukus“. Rež. A.Juškevičienė 
(Jaunimo teatras „Be durų“).
13 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Šokame meilę“. Šou 
baletas „Todes“ (Rusija).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
8 d. 18 val. - K.Borutos „Baltaragio malūnas“. 
Rež. A.Pociūnas.
9 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). 
Rež. J.Vaitkus.
10 d. 12 val. - „Mikė“. Rež. A.Pociūnas.
14 d. 19 val. - Medijų festivalis „Enter 13“ pristato šokio 
teatro „Aura“ ir A.Jasenkos spektaklį „Padaryk iš manęs 
jungiklį“.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninis „Bolero“. 
Simfoninės muzikos koncertų sezono pabaigai. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė E.Rodrigues (for-
tepijonas). Dir. J.Domarkas.
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Skambantys pavasariai“. Naujosios Vilnios muzikos 
mokyklos 50-mečiui. Koncertuoja mokyklos moksleivių 
kolektyvai, ansambliai, solistai. Dalyvauja: N.Katilienė 
(sopranas), K.Baleckaitė (fleita), J.Aleknavičius (fortepijo-
nas). Koncerto vedėja I.Žilinskienė.

TAIKOMOSIOS DAILĖS  
MUZIEJUS

10 d. 16 val. - „Lietuvos dailininkai Paryžiuje. Grupė 
ARS“. Menų projekto „Dailės ir muzikos kūrėjų vizijos“ VI 
programa. Ansamblis „Musica humana“. Solistai: S.Liamo 
(sopranas), S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda (fleita), 
R.Beinaris (obojus), I.Girdžiūnaitė (smuikas), D.Bagdonaitė 
(fortepijonas), B.Vaitkus (fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS  
BAŽNYČIA

14 d. 19 val. - „Chopino suvienyti“. M.Kiyone (fortepijo-
nas, Japonija), A.Dutkiewicz (fortepijonas, Lenkija).

ARKIKATEDRA  
BAZILIKA

10 d. 14 val. - V.Barkauskas (vargonai, Lietuva, JAV), 
R.Beinaris (obojus, Lietuva), E.Andziulis (mušamieji, 
Lietuva). Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 
jaunių choras „Varėnė“ (vadovė I.Zalanskienė).

M.K.ČIURLIONIO  
NAMAI

8 d. 18 val. - Marco Alesi (fortepijonas, Italija).

TRAKAI

10 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje - „Džiazas 
ant vandens“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Vilniaus 
B.Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kolekty-
vai. Solistai: L.Vaičiūnas, E.E.Dačinskaitė, S.Šakenis, 

R.Daraganas, A.Rutkauskaitė, G.Uscila, S.Koncevičius, 
I.Gušauskaitė, E.Borsteikaitė, V.Vidžiūnaitė, A.Žmuideinaitė, 
E.Poc, R.M.Birutytė, P.Kazlauskaitė, K.German. 
Koncertmeisteriai: F.Zakrevskis, A.Šlaustas. Koncertą veda 
I.Šataitė.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ  
FILHARMONIJA

12 d. 18 val. - Vytautas Šiškauskas - Padainuokime 
kartu.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
8 d. 18 val. - „Suomiškas peizažas“. E.T.Tawaststjerna 
(fortepijonas, Suomija). Klaipėdos kamerinis orkestras 
(meno vadovas M.Bačkus). Solistas L.Valickas (smuikas).
14 d. 18 val. - „Juodojo gandro skrydis“. Rygos 
saksofonų kvartetas (Latvija): I.Lejina (sopraninis sak-
sofonas), A.Simanis (altinis saksofonas), A.Šablovskis 
(tenorinis saksofonas), B.Tilhena (tenorinis saksofonas), 
V.Muktupavels (multiinstrumentalistas).

KITI MIESTAI

8 d. 18.45 val. Alytaus Šv. Angelų sargų bažny-
čioje - P.Gefenas (fleita, Lietuva, Belgija, Prancūzija), 
M.Lukošiūtė (mecosopranas, Lietuva), V.Noreika (tenoras, 
Lietuva), A.Vizbaras (fortepijonas, Lietuva). Muzikologas 
V.Juodpusis (Lietuva).
12 d. 17.30 val. Varėnos kultūros centre - V.Barkauskas 
(vargonai, Lietuva, JAV), R.Beinaris (obojus, Lietuva), 
E.Andziulis (mušamieji, Lietuva). Varėnos Jadvygos 
Čiurlionytės menų mokyklos jaunių choras „Varėnė“ (vado-
vė I.Zalanskienė).
14 d. 18 val. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų gale-
rijoje“ - „Lietuvos dailininkai Paryžiuje. Grupė ARS“. Menų 
projekto „Dailės ir muzikos kūrėjų vizijos“ VI programa. 
Ansamblis „Musica humana“. Solistai: S.Liamo (sopranas), 
S.Skjervold (baritonas), A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obo-
jus), I.Girdžiūnaitė (smuikas), D.Bagdonaitė (fortepijonas), 
B.Vaitkus (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Kitas kampas“ papildomai atvers dar vienas „Duris“
Papildomas spektaklis „Durys“ 
vilniuje - dar šį sezoną

Gegužės mėnesį „Kito kampo“ gerbė-
jų Lietuvoje laukia unikali patirtis - spek-
taklis, sukurtas, surepetuotas ir parodytas 
vos per pusantros valandos. Taip nuste-
binti gali tik improvizacijos profesionalai.

Tam, kad tai įvyktų, „Kito kampo“ ak-
toriai aktyviai treniruojasi jau keletą mėne-
sių. Tiesa, į jų ilgai lauktą ir precedento Lie-
tuvos teatro istorijoje neturinčią premjerą 
„Durys“ bilietų taip pat nebeliko, tad akto-
riai nusprendė surengti papildomą spektaklį.

„Norime, kad kuo daugiau žmonių pa-
tirtų šį istorinį įvykį teatre, todėl skelbiame 
vieną papildomą spektaklį, kuris vyks ge-
gužės 16 dieną Vilniaus mažajame teatre“, - 

rimtu tonu kalba trupės narys Kirilas Glu-
šajevas.

Iki šiol improvizacijos teatro „Kitas 
kampas“ aktoriai meistriškai kurdavo spek-
taklius, sudėliotus iš trumpų etiudų. Šiemet 
jie yra pasirengę šturmuoti aukščiausią im-
provizacijos žanro pakopą, t.y. sukurti vien-
tiso siužeto spektaklį be iš anksto paruoš-
to scenarijaus, dekoracijų ar režisieriaus.

„Kartais galvoju, kad imamės neįmanomų 
užduočių ir jas paverčiame realybe. Tačiau, 
kaip sakė Einšteinas, neverta imtis idėjų, ku-
rios neatrodo utopiškos“, - šypsosi A.Bružas.

Improvizacijos spektaklyje „Durys“ 
vaidina profesionalūs teatro aktoriai: Au-
drius Bružas, Kirilas Glušajevas, Martynas 
Nedzinskas, Mantas Vaitiekūnas ir prie 
trupės prisidėjusi aktorė Aistė Lasytė.

Papildomas „Kito kampo“ premjerinis spektaklis 

„Durys“ - gegužės 16 d. Vilniaus mažajame teatre

„Laisvalaikio“ inf.
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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
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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

Aktorius Vytautas Anužis
1956 05 10

Aktorė Agnija Ditkovskytė
1988 05 11

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

Operos solistė  
Asmik Grigorian
1981 05 12

Dainininkė  
Karina Krysko-Skambinė
1981 05 14

„Senas arklys vagos negadi-
na“. Merkurijus harmoningas, tad nestigs 
bendravimo, pradėti darbai ir sumanymai 
judės į pabaigą. Žvaigždės pataria nesu-
sižavėti abejotinais pasiūlymais: atidžiai 
pasverkite visus „už“ ir „prieš“.

AVINuI

„Daug norėsi - mažai turė-
si“. Harmoninga Venera padės surasti 
pusiausvyrą tarp norų ir galimybių. 
Tikėtina, kad netrukus gausite dalykinių 
pasiūlymų. Žvaigždės pataria: partnerys-
tės link eikite patys.

JAUČIUI

„Aukščiau sėdi, toliau 
mato“. Dėl Veneros įtakos džiaugsitės 
gyvenimu. Iš draugų pasisemsite sėkmin-
gų idėjų, naudingų patarimų. Bus daug 
meilės ir romantikos, dažnų pasimatymų, 
dėl ko kiti reikalai nusistums į antrą planą.

DVYNIAMS

„Neturėk pinigų, bet turėk 
gerų draugų“. Marsas palankus, tad 
metas ramiai įvertinti savo galimybes, 
apgalvoti ateities perspektyvas. Būsite 
veiklūs. Žvaigždės sako, kad dabar galite 
drąsiai rodyti iniciatyvą.

VĖŽIUI

„Pagal Jurgį ir kepurė“. 
Pats dinamiškiausias periodas, veikia-
mas Marso. Palankus metas pasinaudoti 
savo pasiekimais: parodyti savo darbus, 
užmegzti naujus ryšius, pasirašyti 
sutartis.

LIŪTUI

„Paskubėsi - šnipštą turėsi“. 
Merkurijaus keliama įtampa gali suteikti 
neramumų ir chaoso. Tvarkant reikalus, gali 
atsirasti kliuvinių. Būkite atidūs tvarkydami 
dokumentus, galimi netikėtumai kelyje, tad 
žvaigždės pataria apriboti keliones.

MERGELEI

„Trūksta nebent gulbės 
pieno“. Veneros globojami, mau-

dysitės meilės ir sėkmės jūroje. Mylimasis 
atsakys į jūsų jausmus. Kolegos ir vado-
vai pagaliau įvertins jūsų kūrybines idėjas 
ir pradės jas realizuoti.

SVARSTYKLĖMS

„Du zuikius vydamas, nė 
vieno nepagausi“. Venera palanki, tad 
viskas ir toliau klostosi palankia linkme. 
Galite pradėti savo verslą. Gali būti, kad 
teks rinktis iš dviejų partnerių, todėl prieš 
nuspręsdami gerai pagalvokite.

ŠAuLIuI

„Mažas kelmas didelį vežimą 
apverčia“. Įtemptas Merkurijus, tad 
galimi netikėtumai profesinėje sferoje. Šią 
savaitę lengvai pasieksite tai, ko jums rei-
kia, jei veiksite ryžtingai. Atsargiai rinkitės 
partnerius - tiek gyvenime, tiek versle.

SKORPIONUI

„Ranka ranką mazgoja“. 
Marso įkvėpti, mėgausitės širdžiai mie-
lais užsiėmimais, kitaip tariant, ilsėsitės. 
Jūsų humoro jausmas akimirksniu 
užglaistys nesutarimus. Sulauksite ypa-
tingo dėmesio iš priešingos lyties. 

OŽIARAGIUI

„Ir paukštelis prie paukš-
telio, ir gėlelė prie gėlės“. Venera 
harmoninga, ir jums kaip niekad norėsis 
meilės. Tai didžiulio jūsų emocinio 
pakilimo savaitė. Jei žinote, kokios viršu-
kalnės siekiate, būtinai pasieksite.

VANDENIuI

„Šykštus moka du kartus“. 
Ramiai dreifuoti neleis įtemptas Marsas, 
tad jausitės lyg sūpuoklės. Nors darbui ir 
dalykiniams santykiams savaitė palanki, 
tačiau laimingos akimirkos ir nesėkmės 
dažnai keis viena kitą. 

ŽUVIMS

 PROGNOZĖ GEGUŽĖS 8-14 D.
AVINAMS penktadienis pateiks išbandymų. Kaip ant delno matysis tai, kas naudinga, o ką vertėtų paleisti. Darbas ar pramogos sode 
suteiktų teigiamų emocijų. Palankios dienos - 9, 10, 13, nepalankios - 8, 11.
JAUČIAMS seksis kūrybiniai ir bendravimo reikalaujantys reikalai. Ypač jei bendradarbiausite su Dvyniais. Savaitgalis palankus politikams, 
tad galite drąsiai strateguoti būsimą politinę karjerą. Gali būti, kad jums grąžins skolą. Palanki jums - 9, sudėtingesnės - 8, 10, 12, 13 dienos.
DVYNIAMS, kaip visada, seksis tarpininkauti. Puiku, jei šiuo metu nuspręsite studijuoti užsienyje. Sekmadienį galimas abejotinas pasiūly-
mas, tad nerizikuokite prieš tai gerai neapgalvoję. Sėkmingos dienos - 9, 10, 11, nepalanki - 12.
VĖŽIAI bus atviri naujoms pažintims, o tikrą meilę galite sutikti tiesiog čia pat, gretimame kieme. Nesipriešinkite naujam jausmui: būtent jis 
iki mėnesio vidurio formuos jūsų asmenybę. Savaitgalį palanku sportuoti, ypač su vaikais ir šeima. Geros dienos - 9, 10, 11.
LIŪTAI tiesiog tingės tingėti, o po to blaškysis, nieko nespėdami laiku. O laikas labai tinkamas remontui ir kitokiems buities pertvarky-
mams. O štai komplimentus priimkite kritiškai: tikėtina, kad jie nebus nuoširdūs. Palanki diena - 10, nepalankios - 9, 11, 12.
MERGELĖS susikoncentruos ties rimta asmeninio pobūdžio problema ir visą savaitgalį nieko aplinkui nematys. Žvaigždės pataria slopinti 
egoizmą ir viskuo dalytis su artimaisiais, net ir savo mintimis. Sudėtingos dienos - 8, 9, 10, 11, palanki - 14.
Daugumai SVARSTYKLIŲ gali tekti tvarkyti ne visai malonius šeimyninius reikalus. Ne aplinkinių patarimai, o sava intuicija turėtų būti jūsų kelrodė 
žvaigždė. Venkite konfliktų su moterimis. Sekmadienis nepalankus viešnagėms ir svečiams priimti. Geros dienos - 9, 10, 11, 12, sudėtingos - 8, 14.
Savaitgalį SKORPIONAI turėtų pailsėti ir papramogauti. Galimi susidūrimai su įvairaus amžiaus šeimos nariais. Sekmadienį draugiški ryšiai 
gali tapti intymūs. Palankios dienos - 10, 12, nepalankios - 8, 11, 13.
ŠAULIAMS reikėtų nusiteikti galimoms komandiruotėms. Šiuo metu palanku siekti karjeros. Sveikatą ir santykius su artimaisiais palaikys 
buvimas gamtoje. Jums, sako žvaigždės, net penkios savaitės dienos - 8, 10, 11, 12, 13 - bus sėkmingos.
Penktadienį OŽIARAGIAI jaus Veneros įtaką, tad gamtos šauksmui prieštarauti neverta. Savaitgalį nepasiduokite lengvabūdiškoms nuotai-
koms ir nesiimkite rizikingų reikalų, antraip galite ilgam susigadinti reputaciją. Palankios dienos - 9, 10, nepalankios - 8, 11.
VANDENIAI gali sulaukti rankos ir širdies pasiūlymų ar žinių apie šeimos pagausėjimą. Tinkamas metas nekilnojamojo turto sandoriams. 
Savaitgalį galimi meilės nusivylimai, nes pastebėsite partnerio slėptas neigiamas savybes. Palankios jums - 8, 10, nepalankios - 9, 11 dienos.
ŽUVŲ nuotaika bus permaininga, galimi konfliktai dėl pinigų. Venkite bet kokių finansinių klausimų, nepasirašinėkite sutarčių. 
Sekmadienis - padidinto konfliktiškumo diena, tad pasistenkite nesipykti su artimaisiais. Žvaigždės pataria gerai išsimiegoti ir nesukti sau 
galvos dėl jokių rimtų reikalų. 8, 10 dienos jums palankios, o 11, 12, 13 - sudėtingesnės.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Laureatas. Gliptika. 
Laida. Auka. La. Etinė. Liukas.  
Epas. Kuba. Valsas. Lenk. Šuva. 
Kingas. Gurga. Mė. Mastas. 
Pandos. Pulkas. Kaugės. Slavai. 
Lauras. Misteris. Kaulai. KA. 
Zuokas. Kaupas. Už. Maras. Kalkės. 
Bon. Baras. Sparvos. Steka. Sės. 
Rosita. Izmitas.
Horizontaliai: Ekumenizmas. 
Kultuvė. Suarė. Raiba. Storas.  
Eina. Plekas. Badė. Muaras. TA. 
Kalvis. SO. Viskas. P.S. Salantai. 
Kai. Ilgas. Kart. Gausas. Kalva. 
Lukas. Lauko. Tikas. Kaupėsi. Pas. 
Paulas. Gauras. Sm. Nibelungai. 
Ti. Perdės. Bet. Palangos. Kuoka. 
Askas. Dažnas.
Pažymėtuose langeliuose: 
SenamieStiS.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki  
gegužės 12 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 0,29 EUR - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Sandra Kinderė iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Sėdi lauke du vyrai, vienas jų sako:
- Ar žinai, kodėl blondinės sėdi prie lan-

go, kai žaibuoja?
- Ne. O kodėl?
- Jos mano, jog fotosesija prasidėjo.

l

Žmona vyrui gimtadienio proga pado-
vanojo šuolį su parašiutu. O vyras bijo aukš-
čio. Bet palankęs kursus, pasiruošė šuoliui. 
Žmona su sūnumi atėjo pažiūrėti. Nušoka 
vyras sėkmingai, bet guli ant žemės ir nesi-
kelia. Žmona sako sūnui:

- Nubėk pažiūrėti, ar tėtis kvėpuoja.
Sūnus nubėga ir parbėga.

- Na ir kaip? Kvėpuoja?
- Tėtis tai kvėpuoja, bet aplink jį kvėpuo-

ti neįmanoma.
l

Jeigu norite lankyti karatė kursus, turi-
te mokėti tris dalykus:

1. Apsirengti kimono.
2. Užsidėti diržą.
3. Išmokti vaikščioti su ramentais.

l

Gyveno kartą Adomas. Ir buvo jis vienas 
vienintelis visame pasaulyje. Ir tarė jam 
Dievas:

- Duosiu aš tau Ievą.
Taip atsirado posakis: „Neduok, Dieve!“

l

Ateina Kalėdų Senelis pas psichiatrą ir 
sako:

- Daktare, padėkit man, aš pats savim 
netikiu!

l

Žinote, kas yra stebuklinga liemenėlė? 
Tu ją atsegi ir stebiesi - o kur krūtinė!?“

l

Trys pelės bėga nuo katino. Staiga vie-
na apsisuka ir ima loti šuns balsu. Išsi-
gandęs katinas kaipmat nulėkė šalin. Kitos 
dvi pelės su nuostaba susižvalgo ir sako 
viena kitai:

- Tikrai apsimoka mokytis užsienio kalbų.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.

SVAJONĖ. Daugybė darbų iš garsių autorių 
kolekcijų pristatyta neseniai vykusioje  
TEFAF meno mugėje Mastrichte (Nyderlan-
dai). Kas nesvajotų pasėdėti ant Salvadoro 
Dali kurtos lūpų formos sofutės?

ŽAISLIUKAI. Sunku pasakyti, 
kam smagiau - augintiniams 
ar jų šeimininkams?


