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 ■ Kaip atrodo dizainerės Lauros Dailidė-
nienės norai ir ką jos kūryboje reiškia 
pienės pūkas? 12 p.

Šiame numeryje

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

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

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

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

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

 ■ Kaip ir su kuo devyniolikmetė Milita Daikerytė atšventė savo sėkmingo verslo pirmąjį 
gimtadienį? 10 p.

 ■ Kuo dizainerės Agnės Kuzmickaitės 
darbai sužavėjo Milano mados ir di-
zaino instituto „Istituto Marangoni“ 
vadovę?                                                      29 p.

agnės Kuzmickaitės 
įvertinimas

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

Dizainerės norų paslaptys

Sėkmingo verslo gimtadienis

4-9 interviu
Vaida Vincevičiūtė

13 veiDai
Natalija Bunkė, Kristina 
Ivanova

14-17 ŽvaigŽDėS
Kara Delevin (Cara 
Delevingne), Krisas  
Pretas (Chris Pratt),  
Selena Gomes (Selen 
Gomez), The Weeknd; 
Gražuolės Holivudo 
garsenybių dukros

18-21 StiliuS
Liutauro Salasevičiaus 
kolekcija „Madam pareis 
vėliau... 2017“

22-25 StiliauS KoDaS
Šiltojo sezono topai su 
„Brandsales.lt“; „Dior“ 
aukštoji mada

26-28 groŽio paletė
Naktį oda nemiega: 
naktinio kremo 
privalumai; Magiška žvakė

30-31 egzotinėS KelionėS
Filipinai

33 ritualai
34-35 KaleiDoSKopaS

Brangiausias pasaulyje 
nekilnojamasis turtas - 
Monake

37 apDovanojimai
38 DatoS

Pirsas Brosnanas  
(Pierce Brosnan)

39-55 eterio ŽmonėS, 
tv programa
Juras Jankevičius, Goldi 
Hon (Goldie Hawn), Kurtas 
Raselas (Kurt Russell)

56-61 „laiSvalaiKio“ giDaS
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „laiSvalaiKio“ KlubaS
64-65 HoroSKopaS, SuDoKu
66 beprotiŠKaS paSauliS
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„laisvalaikio“ interviu

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Vieną dieną, rodos, metei darbą, nu-
sibodusią aplinką ir leidaisi keliauti po 
pasaulį, tiesa? Kiek jau laiko keliauji ir 
kas paskatino tokiai ilgai kelionei?

- Vieną dieną tiesiog nusprendžiau, kad 
nėra geresnio laiko nei dabar, tad ėmiau ir 
išvažiavau į tą didelį-mažą pasaulį. Visada no-
rėjau turėti galimybę pasibastyti ilgiau nei 
savaitę ar mėnesį, kiek įprastai gali sau leis-
ti dirbdamas, ir patyrinėti kuo tolimesnius 
kraštus, kur gamta ir kultūra yra smarkiai 
kitokia nei pas mus. Šiek tiek jau buvau pa-
vargusi ir nuo rutinos bei intensyvių darbų, 
lietuviško šalto oro ir kartais niūrių nuotaikų. 
Todėl leidau sau tiesiog imti ir padaryti tai, 
apie ką beveik visi pasvajojam sakydami: „O, 
kaip būtų gerai imti ir tiesiog išvažiuoti ko-
kiems metams..“ Bet esmė tai, kad tas „ge-
rai“ iš tiesų yra tik per vieną žingsnį - tavo 
paties sprendimą. Tiesa, jį nėra lengva pada-
ryti (bent man nebuvo), ypač kai jau turi su-
sikūręs patogų gyvenimą, mielą draugų ratą, 
sėkmingą karjerą, įdomių veiklų ir pan. Bet 
nors esu gana ramus žmogus, mėgstu sau 
pateikti iššūkių, o šį kartą jie dar ir puikiai 
derėjo su tuo, ką labai norėjau daryti - paten-
kinti savo aistrą keliauti. Taip prieš dvejus 
metus viską palikau ir nusipirkau bilietą į 
vieną pusę. Apkeliavau nemažą rutulio dalį 
Azijoje, tuomet trumpam buvau grįžusi į Lie-
tuvą. Tačiau ilgiau užsibūti dar nesinorėjo, 

tad dabar ir vėl keliauju, tik šįkart kitapus 
Atlanto.

- Kiek laiko užtruko pasiruošimas? 
Ar tiesiog susikrovei daiktus ir išvažia-
vai, kur akys mato?

- Kai jau priėmiau sprendimą, susiruošiau 
greitai. Pasirūpinau skiepais, svarbiausiais 
daiktais kelionei, susitvarkiau visus formalu-
mus ir sėdau į lėktuvą, skrendantį į Honkon-
gą. Kuo mažiau daiktų turi kelionėje, tuo pa-
prasčiau. Absoliučiai viską gali nusipirkti pa-
keliui, ir tai tikrai nekainuoja brangiau. Bran-
gu ir nepatogu yra tempti didelį lagaminą, jį 
kaskart registruoti į lėktuvus ir pan. Kai vis-
kas telpa vienoje kuprinėje (o telpa tikrai!), 
viskas vyksta daug greičiau ir paprasčiau. Iš 
pradžių ir aš turėjau gerokai per daug daiktų, 
bet pakeliui dalį jų tiesiog išmečiau, o vertin-
gesnius parsiunčiau paštu atgal į namus. Ta 
banali frazė, kad svarbiausia turėti pasą ir 
banko kortelę, yra visiška tiesa. Banko kor-
teles, beje, rekomenduoju turėti kelias, dar 
geriau - skirtingų bankų ir tipų. Tai labai pa-
deda, kai kuri nors staiga nebeveikia, dings-
ta ir pan. Taip pat į būtiniausių daiktų sąrašą 
įtraukčiau receptinius vaistus, jei jie yra rei-
kalingi, nes jų nusipirkti gali būti gan sudė-
tinga. Visa kita galima rasti be jokių rūpesčių. 

- Nebuvai numačiusi, kokias vietas 
nori aplankyti pirmiausia?

- Mėgstu keliauti be plano, todėl žinojau 

tik tiek, kad skrendu į Honkongą, o iš ten - į 
Filipinus. Viskas. Visa kita - kur, kada, kaip 
ir su kuo keliauti - sprendžiau pakeliui. Pri-
klausomai nuo nuotaikos, noro ar net oro. 
Mėgstu šilumą, tad po Filipinų nukeliavusios 
į Japoniją vėlyvą rudenį mane pasitikęs lietus 
ir šaltis visai nenudžiugino. Nusprendžiau, 
kad kita stotelė bus ne Pietų Korėja, kuri vi-
sai pašonėje, bet Singapūras. Nes ten šilčiau. 
Į Korėją, Kiniją ir aplinkines šalis grįžau vė-
liau, kai sušilo. Tuo metu aplankiau Pietryčių 
Azijos šalis, Australiją ir Naująją Zelandiją. Ji, 
beje, buvo mano didžiausia svajonė dar nuo 
mokyklos laikų, kai geografijos mokytoja su-
kiodama gaublį sakydavo, kad štai čia ta nuos-
tabi šalis, labiausiai nutolusi nuo mūsų. Ir ji 
tikrai nuostabi.   

- Kaip reagavo tavo artimieji, kai su-
žinojo, kad keli sparnus neribotam laikui 
velniai žino kur?

- Artimiesiems tai nebuvo labai džiugi ži-
nia. Aišku, jie nerimavo, kad staiga palieku 
viską, ką susikūriau, ir išvykstu taip ilgam, 
viena, be jokio plano, jokio konkretumo, vel-
niai žino kur. Kol kas jie vis dar nėra didžiau-
si tokio mano sprendimo gerbėjai, bet būna 
smagu išgirsti, kad sekdami mano keliones 
ir jie savotiškai keliauja bei atranda įdomių 
dalykų. Kiti klausė, kas man nutiko, ar viskas 
gerai. Suprantu, kad tokie sprendimai nėra 

Vaida Vincevičiūtė 
išspyrė save iš komforto zonos
Ji turėjo patinkančią darbo vietą, buvo nuėjusi nemažą ir sėkmingą karjeros kelią, ją 
kasdien supo draugai ir kolegos, o artimieji visad buvo šalia. Tačiau vieną dieną dabar 
save dažniau keliautoja nei viešųjų ryšių specialiste pavadinanti Vaida VinceVičiūTė 
(34) metė viską ir nusprendė leistis į gyvenimo nuotykį, o ne tiesiog sėdint ant sofos 
svajoti apie tai, kokių prieskonių galima įnešti į savo gyvenimą. Penkiasdešimt apke-
liautų šalių, keli žemynai, kuprinė ant pečių ir gera nuotaika - tai vos lašas jūroje, kal-
bant apie tai, kuo Vaida gyvena dabar.

n Gimimo data: Vaida Vincevičiūtė gimė
1983-iųjų balandžio 26-ąją 
n Veikla:  viešųjų ryšių ir komunikacijos 
projektų vadovė, keliautoja
n Darbas iki kelionių: TV3 komunikacijos 
vadovė, ūkio ministro patarėja
n Didžiausia svajonė: pažinti visas pasaulio 
šalis ir kuo greičiau išmokti akrojogos triukų 
n Gyvenimo credo: viską, ko mums reikia, 
mes turime savyje

DOsJĖ
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kitokiame pasaulyje. Tiesa, gali keistis pats 
būdas, kaip norisi keliauti. Iš pradžių man 
norėjosi labai daug pamatyti, ir kuo greičiau, 
o dabar vis dažniau sustoju ilgesniam laikui 
ir stengiuosi pažinti vietas ne vien turisto 
akimis.

- Kiek šalių jau esi aplankiusi ir ku-
rios paliko didžiausią įspūdį, kur ištiko 
kultūrinis šokas, kur norisi sugrįžti, o gal 
yra ir tokių, kurios stipriai nuvylė?

- Aplankiau beveik 50 šalių, bet dar žemė-
lapyje daug nematytų vietų. Visos jos yra skir-
tingos ir kiekvienoje jų atrandi kažką naujo bei 
ypatingo. Geriausius ir šilčiausius žmones su-
tikau Mianmare, kuris dar tik pravėrė plačiau 
duris turistams. Skaniausią maistą ragavau Ja-
ponijoje, Pietų Korėjoje ir Italijoje, o į praeitį 
patekau Kuboje, kur kiekvienas vietinis - nuo 
vaiko iki senjoro - tiesiog tobulai šoka salsą. 
Jau minėjau ir Naująją Zelandiją, kur bene kiek-
vienas kampelis yra vertas atviruko. Gamta 
įspūdinga ir Kinijoje, bet čia kol kas grįžti man 
nesinori dėl kultūrinių skirtumų. Žmonės man 
pasirodė labai nemandagūs. Jiems yra norma-
lu kitą ir pastumti, ir apspjauti, ir apšaukti. Be 
to, provincijoje niekas nekalba angliškai ir ne-
supranta lotyniškų rašmenų, o „Google“ pa-
galbos pasiteirauti negali, nes jis čia neveikia. 
Didmiesčiuose, tiesa, situacija geresnė, nes 

jie daug kosmopolitiškesni. Labiausiai nuste-
binusi gerąja prasme kol kas yra Australija. Čia 
kaip vaikas tyrinėjau visus nematytus gyvius 
ir augalus, kartais nuoširdžiai nesuprasdama, 
kokioje planetoje esu. O naujausi potyriai da-
bar dar kirba iš Nikaragvos, kur teko ne tik 
nučiuožti nuo ugnikalnio šlaito su vietine 
„snieglente“ (tiksliau turbūt būtų vadinti „la-
valente“), bet ir užlipti ant aktyviausio vulka-
no kraterio ir pažiūrėti į degančia žeme besi-
spjaudantį pragarą vos per porą žingsnių, ti-
kintis, kad šiandien dar ne ta diena, kai jis 
galiausiai išsiverš. Šį adrenaliną dar dabar ne-
šiojuosi, bet jau tyrinėdama Niujorko gatves.    

- Kas tau kelionėse svarbiausia?
- Iš esmės svarbiausia jaustis saugiai. Bū-

na, kad tenka lankytis vietose, kurios nėra 
pačios saugiausios, bet jei tik galiu, stengiuo-
si specialiai netampyti likimo už ūsų. Visa 
kita priklauso nuo tavęs, kiek esi smalsus 
atrasti naujų ir įdomių dalykų. O jų yra visur. 
Gali nuvažiuoti į gražiausias šalis, bet visą 
laiką praleisti viešbutyje prie baseino ir ne-
pamatyti unikalių dalykų, esančių vos už kam-
po. Aš mėgstu pažinti aplinką, tyrinėti, bend-
rauti su žmonėmis, ragauti naują maistą, todėl 
man retai būna nuobodu. 

- Esi komforto mėgėja ar tau kelionė-
je užtenka tik dušo ir švarios lovos?

- Man nebūtinas penkių žvaigždžių vieš-
butis, bet nemiegu ir paplūdimiuose. Jeigu 
reikėtų, jokių problemų man tai nesudarytų. 
Yra tekę miegoti ir keistuose rūsiuose, oro 

uostuose, nes kelionėse visko pasitaiko. Ta-
čiau dažniausiai renkuosi gana paprastas vie-
tas ir neturiu didelių reikalavimų. Svarbiau-
sia, kad jos būtų švarios ir saugios.

- Ne paslaptis, kelionės kainuoja pi-
nigus... Dirbi nuotoliniu būdu ar keliauji 
iš santaupų?

- Moku keliauti ekonomiškai, bet kartu 
netaupydama naujoms patirtims. Keliauju iš 
santaupų ir kartu mielai imuosi įvairiausių 
projektų, kuriuos galiu daryti nuotoliniu būdu. 
Šiais laikais vieta darbui tampa vis mažiau 
aktuali, nes visur gali rasti internetą, be to, 
nuskristi iš bet kurio pasaulio kampelio, kur 
tik reikia, galima labai greitai. Keliaujant iš-
laidos labai priklauso nuo to, ko nori. Gali 
išleisti labai daug, o gali ir labai mažai. Labai 
padeda žinojimas, kur ir kaip gali sutaupyti 
kiekvienoje šalyje, šiek tiek reikia ir organi-
zacinių įgūdžių bei išmonės. Daugybę puikių 
dalykų išbandžiau ir atradau nesumokėjusi nė 
cento. Reikia tik būti smalsiam, atviram ir 
bendraujančiam, nepatingėti pasidomėti tos 
šalies vietinių žmonių gyvenimu, nes iš jų 
išmoksti daugiausia. Sutikti kiti keliautojai 
taip pat dažnai duoda labai naudingų patarimų.

„laisvalaikio“ interviu

Tenka lankyTis 
vieTose, kurios 
nėra pačios 
saugiausios, 
beT jei Tik galiu, 
sTengiuosi 
specialiai 
neTampyTi likimo 
už ūsų

grafiką bei 
ruTiną, jei Tik jos 
reikia, galima 
susikurTi ir 
keliaujanT

Vaidą Vincevičiūtę sužavėjo Mianmaro šventyklos
Vaidos Vincevičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Naujosios Zelandijos horizontai
Zane Burnett nuotr.
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įprasti, bet pakeliui sutinku nemažai tokių pat 
pasaulį tyrinėjančių keliautojų ir nesijaučiu 
keistuolė. O jei ir esu, tai džiaugiuosi priklau-
sydama būtent tokiam keistuolių klubui, kur 
kasdien pasitinka naujų kultūrų įdomybės, 

nauji skoniai, kvapai, kalbos, žmonės, istori-
ja, menai, gamta ir t.t. Tiesiog padariau tai, 
ką norėjau, užuot svajojusi apie tai sėdėdama 
ant sofos. Išspyrusi save iš komforto zonos, 
atradau ir išmokau labai daug. Tapau daug 
laisvesnė, drąsesnė ir atviresnė. Neturėjau 
tikslo ieškoti savęs, nes jaučiausi gerai. Ta-
čiau meluočiau, jei sakyčiau, kad tai nevyks-
ta. Turbūt kaip ir bet kokiose naujose situa-
cijose keliaudamas natūraliai atrandi naujų 
savo asmenybės spalvų - per sutiktus žmo-
nes, patirtis, įspūdžius. Tuo pat metu augi ir 
tobulėji. 

- Kartais sakoma, jog „kas per daug, 
tas nesveika“. Kaip manai, kelionių gali 
būti kada nors per daug?

- Žinoma, gali būti per daug, kaip ir bet 
ko kito. Tačiau kai taip nutinka, pajunti ir tuo-
met padarai kitus sprendimus. Jei keliauda-
mas jautiesi gerai, vadinasi, „per daug“ dar 
negresia. Man kelionės yra didelė aistra, to-
dėl nežinau, ar tai kada pabos. Man įdomūs 
nauji dalykai, naujos vietos, naujos žmonių 
istorijos, neįprasta gamta, pakeliui nutinkan-
tys nuotykiai. O keliauti dabar itin paprasta. 
Vos kelios valandos, ir tu jau gali būti visiškai 

Daugybę puikių 
Dalykų išbanDžiau 
ir atraDau 
nesumokėjusi nė 
cento

Naujosios Zelandijos horizontai
Zane Burnett nuotr. Vaida Vincevičiūtė kopė į kalnus Taivane

Pietryčių Azija, Laosas 
Robert Koster nuotr.
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- Kokie trys patarimai, gauti iš vieti-
nių ar kitų keliautojų, tau pasirodė nau-
dingiausi?

- Patarimų keliaujant išgirsti tikrai daug 
ir labai įvairių, tai priklauso nuo šalies ir to, 
kas aktualu joje būnant. Svarbu bendrauti su 
žmonėmis. Dažniausiai vietiniai geriausiai 
pataria, kur rasti patį skaniausią tos šalies 
maistą, ką pamatyti ir kaip pigiau bei papras-
čiau nuvažiuoti į įdomias vietas. Jei susidrau-
gauji, jie neretai mielai parodo gražiausius 
kampelius, apie kuriuos turistai nieko nežino. 
Asmeniškai man tai vienas geriausių būdų 
pažinti kultūrą. Pavyzdžiui, kas gali būti au-
tentiškiau nei ragauti Indonezijos mažame 
kaimelyje gyvenančios senutės pagamintą 
vakarienę, susirangius ant jos mažos svetai-
nės grindų? Ta senutė - mama dukros, su 
kuria vos prieš keletą valandų susipažinai kel-
te vykdama iš vienos salos į kitą. Labai pra-
vertė ir patarimai, kuriose šalyse pigiau pa-
sidaryti vizas į kitas valstybes, kur papras-
čiausia kirsti sieną, kaip išvengti vietinių 
bandymo pasipelnyti iš tavęs kaip turisto, kur 
vyksta geriausi nemokami koncertai ir pan. 
Apibendrinti būtų sunku, nes šalių daug ir 
kiekvienai jų aktualūs skirtingi dalykai. Daug 
naudingų patarimų galima rasti ir internete. 
Tarkim, vykstant į Japoniją labai stipriai padės 
sutaupyti traukinių pasas, kurį galima nusi-
pirkti tik prieš įvažiuojant į šalį, arba verta 

žinoti, kokias programėles įsidiegti į savo te-
lefoną, kad Kinijoje vis dėlto pavyktų prisi-
jungti prie „Google“ (taip pat būtinai dar prieš 
atvykstant) ir kt.

- Ar galėtumei pasakyti, kokios pini-
gų sumos tavo poreikiams užtenka Azi-
joje, Amerikoje, Australijoje? Juk kainos 
visur skiriasi, kad ir kaip ekonomiškai 
keliautum.

- Kainos iš tiesų skiriasi, todėl aš visuo-
met stengiuosi mintyse turėti dienos ar sa-
vaitės biudžetą, kiek galiu išleisti šioje šaly-
je, ir pagal tai atitinkamai viską organizuotis. 
Tarkime, kokiame Vietname viskas neįtikė-
tinai pigu, kaip ir daugelyje Pietryčių Azijos 
valstybių, o Australija ar Amerika ne tokia 
draugiška piniginei. Azijoje paprasto viešbu-
čio kambarys retai kainuos daugiau nei 10 
dolerių, o hosteliai kartais pasiūlo apsistoti ir 
už 4 dolerius su puikiais pusryčiais ar net 
nemokamais gėrimais vakare. Žinoma, jei no-
risi prabangos, čia galima rasti ir geriausius, 

brangiausius viešbučius. Australijoje ar Ame-
rikoje kainos stipriai didesnės - tiek maisto, 
paslaugų, tiek ir viešbučių. Tačiau ir čia gali-
ma rasti paprastų motelių už 20-30 dolerių. 
Juose dažnai telpa mažiausiai keturi žmonės, 
tad keliaujant su draugais išlaidos sumažėja. 
Nebijantiems bendrauti visiškai nemokamas 
būdas yra apsistoti naudojantis tokia bend-
ruomene, kur vietiniai žmonės priima tave į 
savo namus be jokio užmokesčio. Tai fantas-
tiškas būdas susirasti draugų ir pajusti vieti-
nių žmonių gyvenimą.

- Ieškai šalies, kurioje galėtumei įleis-
ti šaknis giliau, ar vis dėlto visuomet 
traukia namai ir kelionės tėra laikinas 
gyvenimo nuotykis?

- Lietuva yra ir bus mano namai. Žinau, 
kad visuomet galiu čia grįžti. Kaip tik netru-
kus ketinu aplankyti šeimą ir draugus, bet ne 
ilgam. Šiuo metu noriu pabandyti pagyventi 
kitoje šalyje. Niekada negyvenau niekur il-
gesnį laiką, todėl man būtų labai įdomu pa-
justi kitą kultūrą ir jos gyvenimą kiek arti-
miau. Kol kas dar renkuosi, kur tai galėtų 
būti. Yra toks posakis, kad mes planuojam, o 
Dievas juokiasi. Man ir pačiai įdomu, į ką ga-
liausiai pavirs šis mano noras-planas.

- O nesinori dar grįžti prie darbo biure? 
Tikslaus ir nuspėjamo gyvenimo grafiko? 

Ta banali frazė, 
kad svarbiausia 
TurėTi pasą ir 
banko korTelę, 
yra visiška Tiesa

Atokvėpio valandėlė Luang Prabange, Laose
Robert Koster nuotr.
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- Niekuomet nebuvau darbo nuo 8 iki 17 
val. gerbėja, nes svarbu ne valandos, o rezul-
tatas. Kartais negali to išvengti dėl organiza-
cinių reikalavimų, bet man pasisekė, nes iki 
šiol visuomet dirbau nenuspėjamą ir įdomų 
darbą. Grafiką bei rutiną, jei tik jos reikia, ga-
lima susikurti ir keliaujant. Kaip minėjau, šiuo 
metu norėčiau pagyventi kitoje šalyje, patyri-
nėti kitą kultūrą, miestą, šalį artimiau. Dirbti 
moku ir biure, ir kelyje, tad viskas gali būti 
puikiai suderinama. Manau, kad lankstus po-
žiūris duoda kur kas geresnius rezultatus.

- Turi daug nuotraukų iš kelionių. Kas 
tave fotografuoja? 

- Per pastaruosius porą metų padariau 
tiek asmenukių ir nuotraukų, kiek nebuvau 
padariusi turbūt per visą gyvenimą. Tapau 
beveik tikra asmenukių karaliene. Bet kai 
keliauji vienas, ne visuomet turi kitą pasi-
rinkimą. Dažnai paprašau ir pakeliui sutik-
tų draugų ar praeivių. Šiuo klausimu visi 

visada mielai padeda ar net pasisiūlo, jei 
mato, kad jau pusvalandį kankiniesi bandy-
dama atrasti tą tinkamą kampą asmenukei. 
Tačiau pastebėjau, kad pastaruoju metu vis 
rečiau fotografuoju ir filmuoju. Ypač žymias 
vietas, kurių gražiausias nuotraukas gali 
rasti internete, padarytas pačių geriausių 

fotografų prieš saulėlydžius, per juos ir po 
jų. Mėgstu fotografuoti įdomias detales ar 
tiesiog užfiksuoti dienos nuotaiką ir pasi-
dalinti ja savo „Facebook“ puslapyje Of the 
day, bet vis dažniau tiesiog pasimėgauju 
gražiu vaizdu, o ne bandau pagauti gražų 
kadrą.

„laisvalaikio“ interviu

Jei keliaudamas 
Jautiesi gerai, 
vadinasi,  
„per daug“  
dar negresia
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Neapsakomas jausmas pasivaikščioti 
Didžiąja Kinų siena

Vaida Vincevičiūtė lankėsi 
ir Kinijoje, Pekine
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Veidai

Devyniolikmetė verslininkė bei vizažistė Milita Daikerytė prabangiai paminėjo pirmąjį 
savo grožio salono „Studio M“ gimtadienį. Mergina neslepia, kad įkuriant verslą ji neapsiėjo  
be šeimos pagalbos, tačiau visus verslo plėtojimo iššūkius įveikė pati. ta proga ji surengė  
jaukų vakarą bičiuliams ir ištikimiausioms klientėms - jas pasitiko raudonasis kilimas,  
gardžios vaišės ir specialiai „Studio M“ gimtadieniui iš Gruzijos atvykusio didžėjaus Dj Giga  
Papaskiri muzika. Naujausias tendencijas pademonstravo ypatingos viešnios - modelis 
karolina toleikytė, stilistė asta Valentaitė ir drabužių kūrėja ieva Mackevičienė. Jos yra  
„Studio M“ reprezentuojantys veidai. Vakaro nepraleido ir daugiau žinomų moterų. 

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Milita Daikerytė  spindėjo savo
šventėje

Stilistė ir modelis 
Asta Valentaitė

Modelis Karolina Toleikytė ir  
drabužių „Say Yes to Mom“ kūrėja Ieva Mackevičienė
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Veidai

Milita Daikerytė  spindėjo savo
šventėje

Vizažistė Milita 
Daikerytė 
atšventė pirmąjį 
savo grožio 
salono „Studio M“ 
gimtadienį

Atlikėja Urtė Šilagalytė su mama Jolanta

Modelis Deimantė Andriuškaitė su 
Militos mama Sonata Daikeriene
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Dizainerė Laura DaiLiDėnienė savo mados namuo-
se surengė išskirtinį vakarą, kurį pavadino „Sugalvoti 
norą lengva“. Vakaro metu pristatyta papuošalų ko-
lekcija „a Wish“ sukurta iš krištolinio stiklo su pienės 
pūko inkliuzais. Kaip sako pati dizainerė, pienės pū-
kas simbolizuoja norą arba norų išsipildymą. Ši lini-
ja pradėta gaminti dar 2005 metais, tačiau stileivų 
pamėgti auskarai ir pakabučiai šį pavasarį pasipildė 
naujomis spalvomis. „Mūsų kuriami papuošalai jau 
buvo pristatyti niujorke, Filadelfijoje, o visai netrukus 
su kolekcija susipažins ir Japonijos publika. Liepos 
mėnesį „a Wish“ kolekcija bus pristatyta parodoje 
„Design Tokyo“. Specialiai šiai linijai sukūrėme ir iš-
skirtines pakuotes, kurios pagamintos iš stiklo pluoš-
to popieriaus“, - sakė L.Dailidėnienė. renginio nepra-
leido išskirtinis modelis rasa Ciūnė, tapusi „a Wish!“ 
linijos modeliu, ir kitos žinomos moterys.

Eimantės Juršėnaitės ir 
irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Veidai

Lauros Dailidėnienės
norų paslaptys

Žurnalistė Aistė Stonytė-
Budzinauskienė su  

dukromis Liepa ir Vėja
Žurnalistė Indrė Skučienė su dukra Elžbieta

Modelis Rasa Ciūnė 
tapusi ir naujosios 

kolekcijos veidu
Dizainerė Laura 
Dailidėnienė pristatė 
papuošalų kolekciją 
„a Wish“
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Veidai
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Natalijos Ir Kristinos istorija
Ne paslaptis, kad atlikėjos NatalIja 
BuNKė (34) ir jos sesuo KrIstINa Iva-
Nova (30) yra labai verslios. Neseniai 
jos pristatė savo kurtas apyrankes,  
pažymėtas nauju prekiniu ženklu  
„NK seses 2“. Pasak žinomų seserų,  
ši veikla ne tik įnešė naujų vėjų į jų  
gyvenimą, bet ir dar labiau suartino. 

„Pagaliau radome veiklą, kuri mus sieja. 
Mūsų kelyje buvo visko: daug juoko, laimės 
ir meilės, būta ir pykčio, kuris vos nesugrio-
vė tos vienybės. Laikas gydo žaizdas - šis 
posakis čia puikiai tinka. O kraujo ryšys - pats 
stipriausias! Meilė artimam žmogui yra ga-
linga planetos jėga, kuri skatina kurti, taip ir 
gimė „NK seses 2“. Mes kurdamos apyran-
kes praleidžiame su sese daug daugiau laiko 
kartu, tai pagrindinė mūsų varomoji jėga“, - 
sakė Natalija. 

„Ženklas - mūsų vardų inicialai, o skai-
čius du - tai mes. Tai mūsų, seserų, istorija: 
visos mūsų paslaptys sudėtos į vieną dėžu-
tę. Juk kai esame kartu, mes viską padaugi-
name iš dviejų ir tampame galinga jėga, ku-
rios niekas negali sugriauti. Į mūsų kuriamas 
apyrankes sudėta visa mūsų meilė, išradin-
gumas, darbas, o keturių skirtingų simbolių 
apyrankės sukurtos tam, kad sulauktumėte 
to, ko labiausiai trokštate“, - pasakoja Kris-
tina. Norintieji sukurti šeimą turėtų dėvėti 
apyrankę su medžio simboliu. Vienišiems, 
ieškantiems meilės skirtas laiko ratas - am-
žinybės ir vienybės simbolis. Trokštantys 
sutvirtinti esamą draugystę turėtų nešioti 
apyrankę su begalybės ženklu, o turintieji 
slaptą svajonę - lotoso žiedo simbolį. Kiek-
vieną simbolį ant specialaus siūlo veria Na-
talijos ir Kristinos rankos. Pasak seserų, 
žmogus apyrankę turi nešioti tol, kol siūlas 
susidėvės ir nutrūks, o tai reiškia, kad atėjo 
laikas išsipildyti jūsų norui, troškimui ar lin-
kėjimui. 

Parengė Eimantė juršėnaitė
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Tai, apie ką buvo tik spėliojama, neseniai vykusiame 
„Met Gala“ pokylyje Niujorko Metropoliteno meno 
muziejuje tapo oficialu. Aktorė, atlikėja SeleNA 
GoMeS (Selena Gomez, 24) ir muzikos žvaigždė 
The WeekNd (27) nebeslėpdami savo jausmų ant 
raudonojo „Met Gala“ kilimo pozavo kaip pora.
Nuo šių metų sausio mėnesio paparacų vis kartu 
„prigaunami“ įvairiose vietose Selena ir The Weeknd 
iki šiol nekomentuodavo jokių žinių apie savo 

santykius. dabar jie net pasibučiavo ant „Met Gala“ 
raudonojo kilimo, kad niekam nebereikėtų klausinėti, 
ar jiedu pora. Įdomu tai, kad tame pat renginyje 
raudonu kilimu žygiavo ir buvusi The Weeknd mer-
gina modelis Bela hadid (Bella hadid, 20), su kuria 
atlikėjas išsiskyrė praėjusių metų lapkritį po pusantrų 
metų draugystės. Garsią antrąją pusę turėjo ir Selena 
Gomes - ji prieš kelerius metus išsiskyrė su popmu-
zikos dievuku džastinu Biberiu (Justin Bieber, 23).

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Selena Gomes ir The Weeknd 
prisistatė kaip pora

14 laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 2

Stiliaus  
ikonos pamokos
Vis dažniau į aktorystę 
sukanti manekenė 
Kara DeleVin (Cara 
Delevingne, 24) dėl 
vaidmens filme „life in 
a Year“, kur ji vaidina 
mirštančią merginą, 
nusiskuto galvą. Kurį 
laiką vaikščiodama gatve 
pliką galvą ji slėpė po 
gobtuvais. Tačiau Kara 
nebūtų Kara - ir plika 
galva ji sugebėjo sužibėti 
iškilmingame vakarėlyje. 
Geriausiai apmokama 
manekenė pasaulyje ne veltui vadinama stiliaus ikona - 
niujorko Metropoliteno muziejuje vykusio „Met Gala“ poky-
lio raudonuoju kilimu ji žygiavo „priderinusi“ savo plikę prie 
įspūdingo „Chanel“ kostiumėlio. Jos galva buvo nudažyta 
sidabro spalva.

ŽvaigŽdės

Padėka už didžiausią 
žvaigždę galaktikoje
„Galaktikos sergėtojų“ žvaigždė Krisas PreTas (Chris Pratt, 37), neseniai 

pagerbtas žvaigžde Holivudo šlovės alėjoje, šiuo džiaugsmu ir garbe dalijosi 

su žmona aktore ana Feris (anna Faris, 40) ir sūneliu DžeKu (Jack,4). 

JaV aktoriaus žvaigždė šioje alėjoje - 2607-oji. Jo pagerbimo ceremonijoje 

dalyvavo ir visa kūrybinė „Galaktikos sergėtojų“ grupė, nuoširdžai sveikinusi 

kolegą su apdovanojimu. K.Pretas dėkojo jiems, savo motinai, broliui ir 

seseriai, tačiau itin emocinga padėka skambėjo žmonai anai, kuri jam pado-

vanojo pačią didžiausią žvaigždę galaktikoje - sūnų.
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Nuolat paparacų 
objektyvuose

Talula ir Rumer vilis 
(Tallulah Willis, 23 ir 
Rumer Willis, 28)

„Kieto riešutėlio“ Briuso Viliso (Bruce 
Willis, 62) ir aktorės Demi mur (Demi 
moore, 54) dukros Talula ir rumer yra 
labai populiarios ir nuolatos patenka į papa-
racų objektyvus. seserims be galo patinka 
traukti publikos dėmesį. Vyresnėlė, rumer, 
svajoja apie sėkmingą karjerą šou versle. 
efektingai atrodanti mergina nugalėjo ameri-
kietiškame šokių šou „Šokiai su žvaigždėmis“ 
ir suvaidino Brodvėjaus scenoje miu-
zikle „Čikaga“. o jaunylė, Talula, 
garsėja ekstravagantiškais išsi-
šokimais: tai nusidažo plau-
kus žaliai, tai fotografuojasi 
nuoga, tai protestuodama 
prieš socialinio tinklo 
„instagram“ neigiamą 
požiūrį į apsinuoginusių 
moterų nuotraukas praeina 
be liemenėlės Niujorko 
gatvėmis.

ŽvaigŽdės

Gražuolės Holivudo garsenybių dukros
Susitaikė su tėvu
ailend Besindžer Boldvin  
(Ireland  Basinger Baldwin, 21)

aileND gimė Holivudo megažvaigždžių - aleKo 
BolDViNo (alec Baldwin, 59) ir Kim BesiNDžer 
(Kim Basinger, 63) - šeimoje. 2002 m. aktoriai 
skandalingai išsiskyrė, o netrukus Kim pabandė 
per teismą atimti iš aleko teisę bendrauti su 
dukterimi. K.Besindžer viešai apkaltino a.Boldviną 
negebėjimu suvaldyti pykčio ir agresijos priepuo-
lių. Jis dukrą pavadino „mažu besmegeniu parše-
liu“, o buvusią žmoną apkaltino visomis mirtino-
mis nuodėmėmis. Įžeidinėjimų įrašas akimirksniu 

pasklido po žiniasklaidą ir kilo baisus skan-
dalas. Tik praėjus metams po sudėtingo 

teismo proceso a.Boldvinas vėl 
pajėgė bendrauti su ailend, kuri 

jam atleido. Dabar Holivudo 
legendų atžala yra laikoma 
kylančia modelių verslo ir kino 
žvaigžde. 21 metų merginos, 
išsiskiriančios idealia figūra, 
nuotraukos pasirodė tokiuose 
populiariuose leidiniuose kaip 

„Vanity Fair“, „W magazine“ ir 
„elle“. specialistai ailend prana-

šauja puikią karjerą.

Vaikystėje apie jas kalbėjo kaip apie 
garsių Holivudo aktorių atžalas. 
Dabar šios garsenybių dukros pačios 
tapo žvaigždėmis, apie kurias visi 
kalba. Dėl jų pačių, ne dėl tėvų.
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Gražuolės Holivudo garsenybių dukros

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Sporto entuziastė
lurdes Marija Čikonė leon (Lourdes Maria Ciccone-Leon, 20)

Madonos (Madonna, 58) ir jos trenerio Karloso Leono (Carlos Leon) dukra Lurdes 
aktyviai sportuoja, renkasi ekstremalias sporto šakas ir nuolatos publikai demonst
ruoja treniruočių rezultatus. ne per seniausiai 20metė buvo pastebėta atostogaujanti 
Majamyje. Šįkart visuomenė aptarinėjo ne jos išdailintą figūrą, o neskustas pažastis, 
kurias įamžino visur esantys paparacai. nuomonės išsiskyrė: pikti liežuviai sukritikavo 
Lurdes, o gerbėjai, priešingai, pavadino ją naujos mados propaguotoja  atseit skusti 
pažastis yra visiškai nebūtina.

ŽvaigŽdės

Į kiną įtraukė patėvis
Dakota Džonson (Dakota Johnson, 27)

daKota džonson  aktorės MeLani Grifit (Melanie Griffith, 59) ir aktoriaus 
dono džonsono (don Johnson, 67) dukra  pati yra pasaulinė žvaigždė. Ją 
išgarsino anasteišos styl vaidmuo erotinėje melodramoje „Penkiasdešimt pilkų 
atspalvių“ (2016 m.) ir jos tęsinyje. dakotos kino karjera prasidėjo, kai jai buvo 10 
metų. Mergaitė suvaidino „šeimyniniame“ filme „Moteris be taisyklių“. filmą režisa
vo jos patėvis antonijus Banderasas (antonio Banderas), o pagrindinius vaidmenis 
atliko mama Melani Grifit ir sesuo stela Banderas (stella Banderas). Būdama 12os 
dakota su kitais garsenybių vaikais dalyvavo vieno populiaraus žurnalo fotosesijoje, 
netrukus susidomėjo modelių verslu, pasirašė profesionalią sutartį ir ėmė pasirodyti 
įvairiuose reklamos projektuose. Baigusi mokyklą pradėjo aktyviai filmuotis kine. 
Jos pirmasis didelis vaidmuo  deivido finčerio (david fincher) filme „socialinis 
tinklas“, pelniusiame 8 „oskaro“ nominacijas. Šiuo metu aktorės ir modelio sąs
kaitoje  jau daugiau kaip 20 vaidmenų, o 2018 m. suplanuota baigiamoji trilogijos 
pagal e.L.džeims (e.L.James) romanus dalis  „Penkiasdešimt laisvės atspalvių“.
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StiliuS

Liutauro Salasevičiaus mados ekspresas

Savo 37-ojo gimtadienio vakarą įkvėptas traukinio bildesio ir laisvės pojūčio, dizaineris Liutau-

raS SaLaSevičiuS pristatė 9-ąją kolekciją „Madam pareis vėliau... 2017“. Kūrėjo nuomone, ke-

lionė traukiniu šiandien atgimsta iš naujo, prikeldama prisiminimus apie prabangą bei ištaigingas 

puotas garsiajame rytų eksprese, pro kurio langus žvelgė elžbieta ii, Monako princesė Greisė (Gra-

ce) ir kitos istorinės asmenybės. todėl kolekcijos pristatymui pasirinkta neįprasta vieta - „Lietuvos 

geležinkelių“ muziejus. romantika dvelkiantis stoties peronas virto podiumu, o prabangias vaka-

rines sukneles demonstravo ir dizainerio kūrybai neabejingos žinomos damos. vakaro nepraleido 

ir gausus būrys ištikimiausių L.Salasevičiaus talento gerbėjų, daugelis jų - garsūs šalies žmonės. 

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas Vertėja Gracija Somer, į 
pristatymą atvykusi iš Dubajaus

Verslininkė Inga 
Paksaitė-Stumbrienė

Tituluota gražuolė Rūta 
Elžbieta Mazurevičiūtė
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StiliuS

Liutauro Salasevičiaus mados ekspresas

Atlikėja Oksana Pikul-JasaitienėModelis Karolina Toleikytė

Atlikėja Monika Šedžiuvienė

Tituluota gražuolė, šokėja 
Agnė Kavaliauskaitė

Atlikėja Skaistė Steikūnaitė

19
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StiliuS

Žurnalistė ir televizijos laidų vedėja 
Živilė Kropaitė su draugu

Dizainerė Aušra Haglund su dukra Melani 

Stilistė Austėja Jablonskytė

Žurnalistė ir televizijos laidų vedėja 
Rasa Tapinienė su dukra VasaraVestuvių planuotoja  

Kristina Kaikarienė su dukra Kriste
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StiliuS

Dainininkė Šorena Džaniašvili  
ir modelis Solveiga Mykolaitytė

Dainininkės Vaida Genytė 
ir Evelina Sašenko

Modeliai iš naujosios 
Liutauro Salasevičiaus 
kolekcijos „Madam 
pareis vėliau... 2017“
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LENGVUMAS. Šylant orams savaime norisi lengvesnių, 
plonesnių audinių.Vienas madingiausių derinių - lengva 
romantiško ar minimalistinio stiliaus suknelė, derinama 
su odine, rokerių stiliaus striuke, ji gali būti dekoruota 
kniedėmis ir metalinėmis detalėmis. Nepabijokite jų derinti 
su grubesnėmis medžiagomis ar grubesnio stiliaus batais. Iš 
mados neišeina ir romantiškas stilius, tad pastelinių atspalvių 
tiulio sijonas ar šilkinė suknelė bus tikrai puikus pasirinki-
mas. Lengvumo suteikia ir madingos sezono spalvos.

DRYŽIAI. Vasara ir atostogos daugeliui aso-
cijuojasi su jūra, tad ir šį sezoną bus madingi 
marinistine tematika dvelkiantys dryžiai, taip 
pat įvairūs ne tik jūreiviškam stiliui būdingi 
deriniai - balta ir raudona, mėlyna ir geltona bei 
kiti. Visai nesvarbu, ar renkatės horizontalius, ar 
vertikalius dryžius, jie žaismingumo gali suteikti 
ir laisvalaikio, ir biuro aprangai. Jei pasitikite 
savo skoniu, galite derinti dryžuotus drabužius, 
dekoruotus skirtingos formos ir stiliaus dryžiais.

stiliaus kodas

Šiltojo sezono topai 
su „Brandsales.lt“
Kiekvieną sezoną galima priskaičiuoti galybę mados tendencijų, tačiau kad būtumėte 
madinga, svarbiausia žinoti bent pagrindines, įkvepiančias nors šiek tiek paįvairinti 
stilių ir atsinaujinti. Kad mados rebusai ilgai nekamuotų, „Brandsales.lt“ pateikia  
keletą madingų idėjų, kaip pasiruošti šiltajam sezonui.

AKCENTAI. Kaip 
ir kasmet madingi 
įvairūs ornamentai 
ar gėlių raštai. 
Taip pat blizgantys 
drabužiai, tačiau 
jei bijote, kad 
spindesio gali būti 
per daug, rinkitės 
blizgios medžiagos 
aksesuarus - batus 
ar rankines.
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stiliaus kodas

SPALVŲ GAMA. Pavasario ir vasaros sezono mados 

topuose karaliauja šviesi rožinė.Taip pat madingos 

ryški ciklamenų ar fuksijų spalva, raudona, citrinų 

geltona. Šviesi rožinė puikiai dera su balta ir kitomis 

pastelinėmis spalvomis. Tikrai neprašausite pro šalį 

įsigijusi šviesiai rožinius marškinėlius, o dar geriau 

suknelę, sijoną, kelnes ar švarkelį. Jei nesate pakvaišusi 

dėl mados tendencijų, tačiau norite atrodyti stilingai, 

rinkitės porą šviesiai rožinių aksesuarų, pavyzdžiui, 

šalikėlį, nedidelę rankinę ar batus.

GRUBUMAS. Renkantis avalynę reikėtų atkreipti dėmesį į kulną ir platformą. Madingiausi futuris-
tinio stiliaus batai, dekoruoti įvairiomis detalėmis, ir įspiriamos basutės. Kadangi tokie batai leidžia 
„paaugti“ keliais centimetrais, galite drąsiai rinktis kiek per didelius (angl. oversize) švarkus ar 
megztinius vėsesniam orui, taip pat plačius, hipių stiliaus džinsus. 

KLASIKOS VARIACIJOS. Mote rų, 

kurios pirmenybę teikia eleganci-

jai, spintose būtinai turi atsirasti 

šviesios kelnės ar lengvai krentantis 

sijonas. Prie jų puikiai tiks lenvo 

audinio palaidinė bei aukštakulniai. 

Kadangi jau ne pirmą sezoną 

ma din gas sportinis stilius, nebūtina 

rinktis griežtų klasikinių modelių, 

klasiką interpretuokite laisviau.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Yra dalykų, kurių nuo mados pjedestalo jokie 
tendencijų vėjai nenupučia. Vienas tokių - odinis 
švarkelis ar striukė, neretai papildantis ir užbai-
giantis mados tendencijų įkvėptus  
derinius. Spintos klasika jau tapo ir džinsai.  
Šis sezonas - savotiškas jų renesansas, itin  
madingi klasikiniai mėlyni. Prie jų puikiai  
derės šviesiai rožiniai drabužiai, kurie be  
abejonės yra šio sezono būtinybė.PR
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stilius

„Dior“ aukštoji mada - 
prestižiškiausioje Tokijo gatvėje

„Christian Dior“ aukštosios mados kolekcija 2017-ųjų 
pavasariui ir vasarai, kurią sukūrė italų dizainerė Marija 
Gracija Kjuri (Maria Grazia Chiuri), pristatyta praban-
giausiame Tokijo Ginzos rajone atidarant „Dior“ parduo-
tuvę. Pagrindinėje šio Japonijos sostinės rajono gatvėje 
yra per 240 garsiausių prekės ženklų parduotuvių -  
Ginzos pagrindinė gatvė patenka į žymiausių ir prestižiš-
kiausių apsipirkimo vietų pasaulyje sąrašą.

Žemę šluojančios suknelės pabrėžia aristokratišką moters kilmę
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stilius

Naujausia „Dior“ kolekcija itin žemiška - 
dominuoja medžio šakų, augalų, žiedų motyvai

EPA-Eltos nuotr.

Aksesuaruose - drugeliai, 
žiedai ir kiti gamtos motyvai

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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„Kol miegame, mūsų oda nė negalvoja  
ilsėtis“, - maždaug taip teigia specialistai 

apie vakarinę veido odos priežiūrą.  
Tai yra teisinga. Miegamojo nepasiekia  

ekologiniai kolapsai, naktį nešviečia saulė,  
organizmas būna atsipalaidavęs. Tokiomis 

sąlygomis kosmetikos gaminių aktyvios 
sudedamosios dalys lengvai įsiskverbia į 
epidermio giliuosius sluoksnius ir veikia 

efektyviau. Ne taip, kaip dieną.  
Todėl vien dieninio kremo neužtenka.

 Grožio paletė

Naktį oda ne miega: naktinio kremo privalumai

Prancūzijoje įsigaliojo įstatymas, drau-
džiantis mados industrijai samdyti pa-
vojingai lieknus modelius.

Modeliai turės pateikti gydytojo pažymą 
apie bendrą savo sveikatos būklę. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas jų kūno masės in-
deksui (KMI) - ūgio ir svorio santykio ro-
dikliui. Prancūzijos sveikatos ministerijos 
teigimu, taip ji siekia kovoti su valgymo 
sutrikimais ir formuojamais nepasiekiamais 
grožio idealais.

Be kita ko, nuo spalio 1 dienos Prancū-
zijoje atitinkamai žymėti teks ir skaitmeni-
niu būdu pakoreguotas nuotraukas. Nuot-
raukos, kuriose modelio išvaizda buvo pa-
keista, turės būti skelbiamos su prierašu: 
retušuota nuotrauka (pranc. photographie 
retouchee).

Ankstesnė šio įstatymo projekto versi-
ja siūlė nustatyti minimalų leistiną modelių 
KMI, tačiau tai paskatino Prancūzijos mo-
delių agentūrų protestus. Galutinė įstatymo 
versija, kurią šalies parlamentarai patvirti-
no 2015 metais, nuspręsti, ar modelis yra 
per lieknas, įpareigoja gydytojus. Tai pada-
ryti jie turės atsižvelgdami į modelių svorį, 
amžių ir kūno sudėjimą.

Įstatymą pažeidusiems darbdaviams 
gresia baudos iki 75 tūkst. eurų ir laisvės 
atėmimo bausmės iki šešių mėnesių.

Prancūzija nėra pirmoji šalis, priėmusi 
įstatymą dėl pernelyg liesų modelių sam-

dymo - tą jau yra padariusios Italija, Ispa-
nija ir Izraelis.

Prancūzijoje anoreksija serga apie  
30-40 tūkst. žmonių, 90 proc. jų - moterys.

Eltos inf.

Prancūzija uždraudė samdyti pernelyg lieknus modelius

EPA-Eltos nuotr.
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 Grožio paletė

Kaip naudotis naktine kosmetika

1. Būtinai nuvalykite makiažą 

Kitaip regeneruojamieji procesai sulėtės, oda išsausės, o veidas pa-

pilkės. Be to, ant veido susidaręs odos riebalų, kosmetikos, prakaito ir 

dulkių sluoksnis užkimš poras ir išprovokuos uždegimus.

2. Kremu pasitepkite iš anksto

Naktiniu kremu tepkitės ne prieš pat krisdami veidu į pagalvę, o likus 

30-60 minučių iki miego. Per tą laiką kremas gerai įsigers ir ryte atsibu-

site be paburkimų.

3. Naudokite naktines kaukes

Kremas veikia „į ateitį“, o dabar madingos naktinės kaukės reikalingos 

efektui „čia ir dabar“. Šie du gaminiai ne pakeičia vienas kitą, o papildo. 

Kaukės sustiprina ir pratęsia kremo poveikį - drėkinamąjį arba maitinamą-

jį. Naudoti kaukes reikia ne dažniau kaip 1-3 kartus per savaitę.

Kosmetikos perteklius naktį gali sukelti veido pabrinkimą ryte. Norėda-

mi neapkrauti odos, kaukes arba aliejus tepkite ne ant kremo, o ant serumo.

4. prisiderinkite prie savo bioritmų

Jeigu naktį dirbate, žiūrite filmus arba iki paryčių sėdite bare, o dieną 

miegate, odos priežiūros programą teks koreguoti. Tokiu atveju naktiniu 

kremu reikia teptis prieš miegą, tai yra ryte, o naktinio būdravimo laiko-

tarpiu naudoti dieninį kremą.

Naktį oda ne miega: naktinio kremo privalumai
Naktinio kremo odai reikia tam, kad oda...

...atsigautų
Dieną oda priešinasi, naktį - atsigauna. Todėl dieniniuose kremuose yra daugiau apsauginių komponentų, o naktiniuose - regeneruojamųjų. Vitaminas A padeda odos ląstelėms atsinau-jinti ir naktį nesuyra veikiant UV spinduliams. Vitaminas C grąžina odai spindesį ir sveiką spalvą. Vitaminas E neutra lizuoja kenksmingą saulės, smogo, tabako dūmų poveikį.

...būtų sudrėkinta
Naktį pagyvėja medžiagų apykaita, sparčiau vyksta mai-tinimo ir odos struktūros atkūrimo procesai. Todėl odos pralaidumas padidėja iki 4 kartų ir vakare užteptas kremas įsiskverbia greičiau ir giliau. Nenaudojant naktinio kremo, dėl didesnio pralaidumo oda gali prarasti daugiau drėgmės.

...gautų kuo daugiau naudingų medžiagųDieninį kremą naudojate dukart per parą? Žalos dėl to, aišku, nebus, bet ir didelio efekto nesitikėkite. Oda negaus visavertės priežiūros, juk naktiniuose kremuose naudingų medžiagų koncentracija yra didesnė. Be to, į dieninius kre-mus dažnai dedama saulės apsauginių filtrų, kurie miegant ya visiškai nereikalingi. Išeitis - įsigyti du kremus arba vieną universalų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Grožio paletė

Valda Bičkutė 

„Dauguma mano ritualų jau tapo kasdie-
niais įpročiais. Jei esu namuose, juose, kaip 
kokioje šventykloje, visuomet dega žvakės ir 
smilksta smilkalai. Labai mėgstu tokią atmos-
ferą, ypač žiemą, ir nebeįsivaizduoju, kad gali 
būti kitaip. Kasdienybe jau tapo ir įvairios gro-
žio procedūros. Kadangi teatrinis grimas labai 
riebus ir neretai odai tenka storas jo sluoksnis, 
namuose stengiuosi pasilepinti įvairiomis kau-
kėmis ar odą atkuriančiomis priemonėmis. 
Kartą per savaitę einu į masažą. Atradau pui-
kią specialistę, kuri kaskart parenka man tin-
kamiausią masažą.“  

magišką žvakę
Grožio ritualai moterims neretai siejasi su pa-
silepinimu ir atsipalaidavimu. Kad jie būtų dar 
malonesni, du lietuviški prekės ženklai suvienijo 
jėgas ir pristatė analogo Lietuvoje neturintį pro-
duktą moteriškiems pasilepinimams - masažinę 
žvakę. „Smells Like Spells“ pripildė žvakę bur-
tais ir kvapų magija, o „Driu Beauty“ - odai nau-
dingais ingredientais. Degant žvakei išsilydęs 
sojų vaškas, papildytas mango sviestu, vitami-
nu E ir natūraliais aliejais, virsta magišku kūno 
losjonu, drėkinančiu, maitinančiu, saugančiu ir 
minkštinančiu rankų ir kūno odą. Pasak kūrėjų, 
masažinėje žvakėje 99 procentai yra sunkaus 
darbo ir nuolatinių ieškojimų bei profesionalios 
kosmetikos žinių, o 1 procentas - burtų, kurie 
padės sukurti savą paslaptingą ritualą, apsau-
gantį, maitinantį ir įkvepiantį ir kūną, ir sielą. 
Išbandyti naujojo produkto susirinko ir gausus 
būrys žinomų šalies žmonių.

Masažinės žvakės kūrėjai: Vilius Malinauskas, Indrė Urbanavičienė, Gintė Levišauskaitė ir 
Marius Bartkevičius

Stasio Žumbio nuotr.

Žinomos aktorės papasakojo, kokiais   ritualais lepina savo kūną ir sielą

Garsenybės išbandė
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Grožio paletė

Sandra Daukšaitė-Petrulėnė 

„Kai nėra nuotaikos, prastai jaučiuosi, 
visuomet stengiuosi pasipuošti ir kiek ryškiau 
pasidažyti. Tikiu, kad tai prisideda prie vidi-
nės savijautos. Matyt, A.Čechovas ne veltui 
sakė, kad žmogus turi būti gražus ir savo sie-
la, mintimis, ir savo išvaizda, drabužiais. Vei-
kiausiai tai ir kuria harmoniją, kurios kartais 
trūksta. Man moteriški ritualai siejasi su 
bend ravimu ir buvimu su dukra - pasipurš-
kiame įvairiais purškikliais, pasitepame kre-
mais, o visai neseniai išbandėme ir naują ma-
sažinę žvakę. Apskritai man labai patinka 
žvakės, ypač žiemos metu. Jos ramina ir, rodos, 
išsklaido neigiamą energiją. Kai vargina įtam-
pa ir stresas, nusiraminti padeda savotiškas 
ritualas. Atsigulus miegoti reikia pagalvoti ir 
pajausti kiekvieną kūno lopinėlį nuo kojų pirš-
tų iki galvos. Tai labai padeda atsipalaiduoti 
ir greitai užmigti.“

Programoje „MORE DASH Eye on the 
East” dalyvavo tik kruopščiai Kijevo mados 
savaitės organizatorių atrinkti perspekty-
viausi mados dizaineriai iš Rytų Europos. 
Tarp jų - vienintelė dizainerė iš Lietuvos 
A.Kuzmickaitė. Parodoje per Milano mados 
savaitę apsilankiusi K.Marozi savo įspū-
džiais pasidalino instituto tinklaraštyje. Ats-
kirame įraše mados kritikė iš daugybės di-
zainerių išskyrė A.Kuzmickaitės kūrybą, 
skirtą šuolaikinėms moterims. Jai Milano 
mados akimi vadinama italė negailėjo pagy-
rų. Ilgametė legendinio italų madų žurnalo 
„MODO” redaktorė, dizaino parodų kura-
torė žavėjosi trimatėmis skulptūriškomis 

striukėmis iš įvairaus dydžio putlių drugelių, 
primenančių gležnus žiedlapius. Taip pat - 
tiesaus kirpimo suknelėmis, dekoruotomis 
juodo aksomo bei fluorescencinių spalvų 
grafičius primenančiomis detalėmis. „Jos 
megztukai ryškių spalvų akcentais dera prie 
pūstų sijonų iš daugiasluoksnio visų vaivo-
rykštės atspalvių tiulio”, - rašė autoritetin-
ga mados kritikė, daugybės knygų apie di-
zainą autorė, išsamiai aprašiusi prancūzų 
dizainerio Philippe’o Starcko bei vokiečių 
kūrėjo Konstantino Grcico kūrybą. Tinkla-
raštyje K.Marozi pasidalino ir A.Kuzmickai-
tės kolekcijos pristatymo nuotraukomis.

Puslapius parengė Eimantė JuršėnAiTė

Žinomos aktorės papasakojo, kokiais   ritualais lepina savo kūną ir sielą

Garsios mados kritikės 
komplimentai - A.Kuzmickaitei
Dizainerė AGnė KuzmicKAitė vėl su-
laukė komplimetų iš įtakingų mados 
industrijos atstovų. „Vienintelis gaivaus 
oro gūsis”, - taip prestižinio milano ma-
dos ir dizaino instituto „istituto maran-
goni“ vadovė ir dizaino kritikė Kristi-
nA mArozi (cristina marozzi) įvertino 
lietuvių dizainerės kūrybą, po to kai 
A.Kuzmickaitės kolekciją išvydo milane 
vykusioje parodoje „Pitti super“.

Dizainerė Agnė Kuzmickaitė ir jos modeliai
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Filipinai:
Daugeliui ši šalis reiškia viena - jūra ir salos. Taip, čia jų  
yra net 7107. Patys filipiniečiai juokauja, kad per potvynius 
salų lieka tik 1007, bet vis tiek - jų daugiau, nei reikia  
puikioms atostogoms. Vis dėlto čia verta atvykti ne tik  
dėl tingaus poilsio ar ne tik dėl gausių su vandeniu  
susijusių pramogų (nardymas, jėgos aitvarai ar pan.).

Sebu Sala: šventos relikvijos ir draugystė su rykliais
Na, o istoriškai Filipinams tikriausiai svarbiausia Sebu sala. Būtent į ją 1521 metais išlipo 
Ferdinandas Magelanas ir vos po kelių dienų buvo nužudytas vietinio vado Lapulapu. Čia puiki 
vieta pažinti Filipinus kaip itin katalikišką kraštą, pasaulyje garsėjantį ne tik uoliais tikinčiaisiais, bet 
ir gausiomis šventomis relikvijomis - būtinai aplankykite Švento Kūdikėlio (Santo Nino) baziliką. 
Dar viena vieta, kurią verta aplankyti Sebu saloje - Oslobas. Ši vietovė garsi bangininiais rykliais. 
Pakrantėje galima ne tik stebėti šias didžiausias pasaulio žuvis, bet ir paplaukioti su jomis. Bijoti 
neverta - rykliai minta planktonu ir smulkiomis krevetėmis.

Egzotinės kElionės

požeminė upė ir kiti gamtos stebuklai

31

Egzotinės kElionės

Luzono saLa: Manila, 
Banavės ryžių terasos

„300 metų gyvenome Ispanijos vienuolyne, o 50 
metų - Holivude“, - taip vienu sakiniu filipiniečiai 
papasakoja savo istoriją. Svetimų kultūrų atributų 
čia gausu, kad ir, pavyzdžiui, džipniai - pagrindinės 
šalies sausumos transporto priemonės, paliktos 
amerikiečių, bet papuoštos unikaliu, vietiniu kolo-
ritu. Jais važiuokite atrasti Banavės ryžių terasų, 
kurias prieš maždaug 2000 metų pastatė Ifugao 
genties žmonės. Terasų konstrukcija yra vienas 
įspūdingiausių žmonijos inžinerijos pasiekimų - 
jei kiekvieną terasą sujungtume vieną su kita, jų 
ilgis apimtų pusę planetos, o tai yra dešimt kartų 
ilgesnis atstumas už Didžiąją Kinijos sieną. Visas 
šis istorinis palikimas ir toliau naudojamas ryžiams 
auginti. Banavės terasas, kaip ir šalies sostinę 
Manilą, rasite didžiausioje - Luzono - saloje.

Daugiau informacijos:
Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 655 93170

kristina@travelplanet.lt

www.travelplanet.lt
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PaLavano saLa: požeminė upė 
ir slapti paplūdimiai

Dar vieną gamtos stebuklą rasite Palavano saloje. Tai - 24 km požeminis urvas, 
kuriuo teka beveik 8 kilometrų ilgio Sabango požeminė upė, ne taip seniai 
įtraukta į naujųjų pasaulio gamtos stebuklų sąrašą. Net jei esate matę ne vieną 
stalaktitų ir stalagmitų darinį - šis nustebins ir labai išpuikusį keliautoją.
El Nido - tai jaukus, nedidelis kurortas šiaurinėje Palavano salos dalyje. Šią 
vietą sudaro 45 salos ir salelės. Čia dažniausiai atvyksta turistai, kurie nori 
pailsėti po įspūdžių kupinos kelionės po Filipinų salas. El Nido - neginčytinai 
viena gražiausių vietų pasaulyje, šiek tiek pasiklydusi tarp jūros, salų, vėjų 
ir turizmo industrijos. Čia rasite vos du ar tris prabangius viešbučius su 
Maldyvų kainomis, na, o pagrindinis El Nido miestelis atrodo užsikonservavęs 
tais laikais, kai čia užklysdavo tik keli kuprinėtojai. Bet jei dieną aplankai jos 
slaptas lagūnas ir paplūdimius - gali pamiršti ir apie civilizacijos pranašumus. 
Įvairiausių žuvų ir koralų įvairovė atima žadą kiekvienam nardymo mėgėjui.požeminė upė ir kiti gamtos stebuklai

BohoLio saLa: šokoladinės kalvos
Net du garsiausius Filipinų simbolius rasite mažoje Boholio saloje. Šokoladinės 
kalvos - tobulas ir mistiškas gamtos kūrinys, maždaug 50 kvadratinių kilometrų 
plote yra 1268 vienodų, tobulos kūgio formos kalvų, kurios sausuoju metų 
laikotarpiu paruduoja ir tampa panašios į milžiniškus šokoladinius saldainius 
(triufelius). Viena iš legendų pasakoja, jog kadaise čia gyveno jaunas, stiprus 
milžinas Arogas, kuris buvo pamilęs paprastą mirtingą merginą. Jai mirus 
Arogas labai liūdėjo ir verkė, o ašaros krito žemyn ir virto kalvomis.
Tik Boholio saloje pamatysite filipininius ilgakulnius (tarsyrus) - mažiausius 
pasaulio primatus. Šie iš pažiūros mieli gyvūnėliai dienų dienas miega 
įsikabinę į medžių šakas jų pavėsyje, o tik pajutę, kad juos kažkas stebi, atmer-
kia savo įspūdingas geltonas akis ir nujausdami nors menkiausią pavojų - 
skrieja kuo toliau. Jie savo galveles gali pasukti net 360 laipsnių kampu.

  laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 2

Parengė  
Gabrielė Štaraitė
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Pasak specialistų, kakavoje yra medžiagų, 
kurios gerina atmintį ir stimuliuoja galvos 
smegenų darbą, taip pat padeda normalizuo-
ti cholesterolio kiekį kraujyje. Kakava - pri-
pažinta lyderė pagal daugybės naudingų mik-
roelementų kiekį, o pagal joje esantį cinką jai 
apskritai nėra lygių! Kakavos pupelėse yra 
baltymų (12-15 proc.), riebalų, angliavandenių 
(6-10 proc.), B grupės vitaminų, ląstelienos 
ir antioksidantų. Neseniai atlikti tyrimai rodo, 
kad kakavoje esama junginio (kokochilo), ku-
ris padeda augti ir daugintis odos ląstelėms, 
gyti žaizdoms. Taip pat kakavoje yra dar vie-
nos medžiagos - epikatechino, padedančio 

apsisaugoti nuo daugybės pavojingų ligų. 
Amerikiečių mokslininkai patvirtino faktą, 
kad kakava, nors ir turi daugiau kalorijų negu 
arbata ir kava, nedidina kūno masės. Net ne-
didelė porcija kakavos greitai pasotins ir todėl 
nepersivalgysite. Jeigu svajojate suliesėti - 
gerkite kakavos!

Kakavą rekomenduojama gerti pirmojoje 
dienos pusėje. Joje esantis natūralus pigmen-
tas melaninas padeda apsaugoti odą nuo ul-
travioletinių spindulių ir gelbsti nuo nudegi-
mų saulėje. O štai šis receptas jus maloniai 
nustebins skoniu ir daug kartų sustiprins ka-
kavos teigiamą poveikį.
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B�tina atrasti laiko sau. Tad u�merkite akis ir patirkite savo sveikatingumo ceremonijos �ilum�. 
�kv�ptas vienos seniausi� valymo tradicij� pasaulyje, „Hammam“ ritualas buvo kruop��iai sukurtas 
siekiant patenkinti �i� dien� poreikius. M�gaukit�s prabangia „Rituals“ k�no prie�i�ros linija, atpalaiduokite 
savo k�n� bei i�valykite mintis su gaiviuoju eukalipto aromatu. „Rituals“ taip pat pristato nauj� prabang� 
pakuot�s dizain�, kuris leid�ia dar labiau atsiskleisti „Hammam“ ritualo aromatui. Sukurkite savo prabang� 
nam� Spa su atnaujinta „Hammam“ kolekcija bei atraskite valymo ceremonij� ir k�nui, ir sielai. 

Na
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 „R
itu

al
s“ Hamamas namuose? Kodėl gi ne? 

Prekės ženklas „Rituals“, įkvėpimo 
sėmęsis iš senovės Rytų tradicijos, 
apimančios grožio puoselėjimo 
ritualus, turi atnaujintą 
„Hammam“ kolekciją.

RITUALAI

Negeriate kakavos? 
O be reikalo...
Šis skanus gėrimas suteikia energijos 
ir padeda stiprinti imuninę sistemą.

Reik�s:
● 2 stiklini� pieno (jeigu vartosite migdol� pien�, 
skonis bus dar ry�kesnis!);
● 1,5 �auk�to kakavos milteli�;
● 1 arbatinio �auk�telio cinamono;
● 1/2 �auk�telio malt� gvazdik�li�;
● �iupsnio druskos

Visk� supilkite � puod� ir mai�ydami kaitinkite ant 
vidutinio stiprumo ugnies, kol viskas gerai i�tirps.
Tiek kakava, tiek  cinamonas ir gvazdik�liai pasi�ymi 
nuostabiomis savyb�mis, kurios padeda kovoti su 
mikrobais ir ma�ina lig� rizik�, ypa� �altuoju met� 
laiku. Kakava - galingas antioksidantas, turi daug 
magnio ir vitamin�, cinamonas gerina kraujotak� ir 
slopina u�degimus, o gvazdik�liai pasi�ymi stipriu 
antiseptiniu ir nuskausminamuoju poveikiu. Jeigu 
jums per 40, kakava jums yra tiesiog b�tina!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

RECEPTAS
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Bilas Davidsonas (Bill Davidson), kompanijos „Harley-
Davidson“ įkūrėjo Viljamo A. Davidsono (William A.David-
son) anūkas, viešėjo Brisbene (Australija) pristatydamas ir 
naujausius, ir istorinius „Harley-Davidson“ motociklus. Ši 
kelionė skirta jubiliejinei datai - prekės ženklo „Harley-Da-
vidson“ 100 metų atsiradimo Australijoje proga. Australijoje 
yra didžiausia šio prekės ženklo atstovybė už JAV ribų.  
B.Davidsonas yra „Harley-Davidson“ muziejaus viceprezi-
dentas ir atsakingas asmuo už prekės ženklo rinkodarą. Mo-
tociklu jis važinėjasi nuo 7 metų.
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Gyvenamasis nekilnojamasis turtas 
Monake - brangiausias pasaulyje

Brangiausias pasaulyje gyvenamasis nekilnojamasis turtas yra 
Monake, tokius duomenis pateikė nekilnojamojo turto bendrovė „Sa-
vills“. 2016 metais vidutinė antrinio būsto kaina Monako Kunigaikš-
tystėje pasiekė rekordinį lygį - 41,4 tūkst. eurų už kvadratinį metrą. 
Per pastaruosius dešimt metų vietos būstas pabrango 180 proc. Toks 
smarkus pabrangimas - retenybė išsivysčiusios ekonomikos regio-
nuose, pažymi „Savills“.

Analitikų duomenimis, Monako naujos statybos būsto kaina vidu-
tiniškai kainuoja 13,7 mln. eurų. Antrinės rinkos būstai maždaug tris-
kart pigesni. 2016 metais Monako Kunigaikštystėje buvo parduoti 553 
nekilnojamojo turto objektai, iš kurių tik 33 priklauso pirminei būsto 
rinkai. Iš viso pirkėjai per metus įsigijo vietos būsto už 2,7 mlrd. eurų.

Aukščiausios nekilnojamojo turto kainos
l Monakas (vidutiniškai 41,4 tūkst. eurų už kvadratinį metrą)
l Honkongas (39,1 tūkst. eurų už kvadratinį metrą)
l Tokijas (29,2 tūkst. eurų už kv. m)
l Londonas (17,7 tūkst. eurų už kv.m)
l Niujorkas (16,7 tūkst. eurų už kv.m).

EPA-Eltos nuotr.
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Bilas Davidsonas  
(Bill Davidson)  
su 1917 m. modeliu
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Įdomu

Iki metų pabaigos iš Bankoko miesto 
gatvių bus iškeldinti visi gatvės maisto pre-
kystaliai, siekiant Tailando sostinės gatvė-
se atkurti tvarką ir užtikrinti higieną. „Pa-
grindinėse miesto gatvėse bus uždrausta 
laikyti bet kokius prekystalius, įskaitant ir 
drabužių, suklastotų prekių ir maisto. Gat
vės prekeiviai užima per daug vietos...“,  
teigė Bankoko gubernatoriaus vyriausiasis 
patarėjas. Tailando pareigūnų teigimu, tūks-
tančiai gatvėse stovinčių prekystalių teršia 
gatves, sukuria chaosą ir trukdo pėstie-

siems praeiti. Nurodymas drausti gatvėse 
prekiauti galios visuose 50 Bankoko rajonų.

Toks prieštaringai vertinamas planas 
paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai JAV 
televizijos transliuotojas CNN Bankoko 
gatvės maistą antrus metus iš eilės įvar-
dino geriausiu maistu pasaulyje. Bankoke 
gatvėse prekiauja tūkstančiai žmonių, gat
vių prekystaliai pritraukia daug turistų. 
Uždraudus prekiauti gatvėse, nukentės 
verslas ir šalies kultūra. Prekyba gatvėse  
Tailando kultūros dalis.

kolumbietė suvalgė  
9 tūkstančius dolerių

Viena Kolumbijos gyventoja suvalgė 
9 tūkstančius dolerių kupiūromis po 100 
dolerių, kad nereikėtų jais dalytis su bu-
vusiu sugyventiniu. Tai neseniai pranešė 
Santandero departamento prokuratūra.

Pareigūnų duomenimis, 28 metų mo-
teris išsiskyrė su savo vaikinu ir ruošėsi 
išvažiuoti gyventi į Panamą. Kartu užgy-
ventas santaupas ji nusprendė tiesiog su-
valgyti, kad nereikėtų pusės atiduoti bu-
vusiam draugui. Moteris atsidūrė ligoni-
nėje, kur gydytojai ištraukė kupiūras. 
Pacientė skundžiasi, kad geros būklės yra 
tik 5,7 tūkstančio dolerių, o kitos skran-
dyje pabuvusios kupiūros „sugadintos“. 

dvylikametė pranoko  
a.einšteino iQ

Didžiosios Britanijos Češyro grafystėje 
gyvenanti 12 metų Radžgauri Pavar (Raj  
gauri Pawar) surinko 162 balus, atlikdama 
intelekto koeficiento (IQ) testą. Testas buvo 
atliekamas Mančesteryje. Radžgauri rezul-
tatas yra geriausias įmanomas žmogui iki 
18 metų amžiaus. „Genijams“ nustatyta 
IQ riba - 140 balų. Žinomų fizikų Alberto 
Einšteino (Albert Einstein) ir Stiveno Ho-
kingo (Stephen Hawking) IQ vertinamas 
160 balų. Paskelbus IQ testo rezultatus, 
mergaitei buvo pasiūlyta narystė Jungtinės 
Karalystės „Mensa“ draugijoje, vienijan-
čioje aukšto intelekto žmones.

traukinių vairuotojus 
skatins šokoladu

Šveicarijos valstybinės geležinkelio 
įmonės SBB vairuotojai bus apdovano-
jami šokolado plytele, jei važinės tiksliai 
pagal naują tvarką, kuria siekiama su-
mažinti grūstis stotyse.

SBB nori užtikrinti, kad sustojusio 
traukinio durys visuomet atsidurtų toje 
pačioje platformos vietoje. Anot projekto 
sumanytojų, jei keleiviai tiksliai žinotų, 
kur bus traukinio vagono durys, jie toly-
giau pasiskirstytų po platformą ir nesusi-
grūstų vienoje vietoje. Tokiu būdu keleiviai 
susėstų į traukinius greičiau, o traukinių 
vairuotojai savo ruožtu būtų punktualesni.

Geležinkelio įmonė jau sudėjo naujus 
ženklus vairuotojams, kad šie žinotų, kurio-
je kelio atkarpoje reikia pradėti stabdyti, kad 
traukinio durys atsidurtų numatytose vieto-
se. Kaip apdovanojimą už gerai vykdomą 
užduotį vairuotojai dovanų gaus šokolado.

Eltos inf.
Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Bankokas ketina uždrausti 
gatvėse prekiauti maistu

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ApdovAnojimAi

MTv apdovanojiMų laureaTai

l Geriausias metų filmas
„Gražuolė ir pabaisa“ („Beauty and the Beast“)

l Geriausias serialas
„Keisti dalykai“ („Stranger Things“)

l Geriausia Kino aKtorė
ema Votson (Emma Watson) už vaidmenį filme 
„Gražuolė ir pabaisa“

l Geriausia serialo aKtorė
mili Bobi Braun (Millie Booby Brown) už vaidmenį 
seriale „Keisti dalykai“
l Geriausias doKumentinis filmas
„13-asis“ („13th“)
l Geriausias realyBės šou
„ruPaul’s drag race“
l Geriausias tV laidos Vedėjas
„The Daily Show“ vedėjas trevoras noa (Trevor Noah).

Paskelbti MTV kino ir televizijos 
apdovanojimų nugalėtojai
Sekmadienio vakarą Los Andžele (JAV) paskelbti MTV kino ir televizijos apdovanojimų 
nugalėtojai. Nuo 1992 iki 2016-ųjų būdavo skelbiami tik MTV kino apdovanojimai, ta-
čiau nuo šių metų teikiami ir televizijos kategorijos apdovanojimai.

Geriausia kino aktorė -  
Ema Votson (Emma Watson)

Geriausia serialo aktorė - Mili Bobi 
Braun (Millie Booby Brown)

EPA-Eltos nuotr.

Atlikėja Zara Larson 
(Zara Larsson)

Aktorė Mišelė 
Mitšenor 
(Michelle 

Mitchenor)

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Vienas žaviausių Holivudo vyrų, nesiveliantis į skandalingas istorijas, gyvenantis gražų 
šeimyninį gyvenimą, turintis mylimą darbą ir visą aibę hobių, gyvenime labiausiai  
už viską vertina ne šlovę ir raudonus ceremonijų kilimus, o galimybę būti laimingas. 
Garsusis slaptąjį agentą Džeimsą Bondą įkūnijęs Pirsas Brosnanas (Pierce Brosnan), 
atradęs savo gyvenimo laimės receptus, gegužės 16-ąją švęs  64 metų gimtadienį.

apie gyvenimo filosofiją

„Mano gyvenimo filosofija gana paprasta. 
Pirma, esu tikintis žmogus, tad dienos pabai-
goje, jei kas nepasisekė, aš prisimenu, kuo 
tikiu. Taip pat manau, kad svarbiausia kiek
vieną dieną jaustis laimingiems, atsibusti lai-
mingiems, dalytis savo laime su kitais. Juk 
tai visiems svarbiausia, visi žmonės nori bū-
ti laimingi. Tą pasiekti padeda kilnumas ir 
dorumas ne tik prieš save, bet ir prieš kitus 
žmones“,  mintimis dalijosi aktorius.

apie Džeimsą Bondą

Pirsas Brosnanas yra vienas iš nedauge-
lio laimingųjų Holivude, kuriems atiteko gar-
siojo agento vaidmuo. Jis tai labai vertina: 
„Tikriausiai visą gyvenimą būsiu šiek tiek 
Džeimsas Bondas arba asocijuojamas su juo, 

vadinamas slaptojo agento vardu. Tai norma-
lu, labai nedaug aktorių turėjo galimybę įkū-
nyti šį personažą. Kažkas net yra pasakęs, 
jog Dž.Bondą vaidino mažiau aktorių, nei as-
tronautų vaikščiojo Mėnulyje. Vis dėlto ma-
nau, kad ne vienas pasaulio vyras žiūrėdamas 
filmą galvoja, kad taip pat galėtų būti tuo 
agentu, paslaptinguoju Džeimsu Bondu.“

apie meną

„Man patinka tapyti. Apskritai esu meno 
gerbėjas. Dievinu spalvas. Kai tapau pats, ma-
no paletėje žaidžia daug spalvų. Menas leidžia 
išlaisvinti mintis, derinti spalvas, kompozici-
jas, formas. Labai žaviuosi impresionistais, 
šis meno judėjimas jaučiamas ir mano kūry-
boje, nors esu savamokslis tapytojas“,  pasa-
kojo P.Brosnanas.

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

FakTai

n Gimė 1953-iųjų  gegužės 16-ąją Airijoje

n Visas jo vardas yra - Pirsas Brandanas Brosnanas (Pierce 

Brendan Brosnan)
n Aktorius gali pasigirti nemenku ūgiu - net 188 cm

n Spėjo du kartus vesti. Tiesa, pirmoji santuoka nutrūko po 

vienuolikos metų, mat mirė jo žmona aktorė Kasandra Haris 

(Cassandra Harris). Šioje santuokoje pora kartu susilaukė 

sūnaus Šono (Sean). Antrą kartą Pirsas vedė 2001-aisiais taip 

pat aktorę Kyli Šajaną Brosnan (Keely Shaye Brosnan), kuri už 

jį jaunesnė visu dešimtmečiu. Pora kartu turi du sūnus: Dilaną 

Tomą (Dylan Thomas) ir Parį Beketą (Paris Beckett)

n Mirus pirmai žmonai, aktorius įsivaikino ir du vaikus iš jos 

pirmosios santuokos, mat šie po kelerių metų neteko ir tėvo

n 1997 metais jis gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

n Turi dvi pilietybes - Airijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų

n Tikina, jog pats pirmas jo matytas filmas ir buvo apie 

slaptąjį agentą Džeimsą Bondą „Auksapirštis“, vėliau Pirsas  

ne kartą pats vaidino šį slaptąjį agentą

n Laisvu laiku mėgsta žvejoti, piešti, žaisti golfą, kopti į 

kalnus bei važinėtis dviračiu

n Yra klaustrofobas

n Pirsas turi netikėtą talentą - yra profesionalus ugnies rijikas. 

Šį triuką vaikystėje išmoko cirke ir yra atlikęs keliuose šou

n Yra katalikas ir reguliariai lankosi mišiose

n Suvaidinęs net keturiuose filmuose apie slaptąjį agentą 

Džeimsą Bondą neretai yra vadinamas būtent personažo vardu, 

tad turi dvi pravardes: agentas 007 ir Džeimsas Bondas

n Mėgstamiausi patiekalai - spagečiai ir vištiena

n Viena Pirso aistrų - tapymas. Kadaise jis mokėsi kurti komer-

cinius vizualinius projektus, bet taip pat tapydavo kraštovaizdžius, 

portretus. Tapybos aktorius neapleido iki šiol ir savo darbų 

reprodukcijas mielai aukoja labdarai
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slaptasis agentas 
su slaptais talentais
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Plačiau apie Žvaigždės suteikimo ceremoniją - 41 p.

Goldi Hon ir Kurtas Raselas
kartu ir Šlovės alėjoje

2017 m. gegužės 12-18 d.
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Lietuvos rytas TV 5,1%
TV1 3,4%
TV6 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,7%
Info TV 2,2%

TV8 2,2%
PBK 2,2%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,8%
TV1 3,2%
Info TV 3%
NTV Mir Lietuva 2,8%
TV6 2,8%

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

LNK 15,6%

TV3 13,8%

Atidėtas 
žiūrėjimas 6,8%

LNK 19%

TV3 16,3%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 10,0

2 MES VIENO KRAUJO LNK 9,7

3 KK2 LNK 8,4

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,8

5 ILGAI IR LAIMINGAI.  
 PELENĖS ISTORIJA TV3 7,5

6 TV3 ŽINIOS TV3 7,5

7 ŠVIESOFORAS TV3 7,2

8 FARAI TV3 7,1

9 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,7

10 LNK ŽINIOS LNK 6,6

Duomenys: TNS LT, 2017 m. gegužės 1-7 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,9%BTV 6,3%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,1%

LRT Televizija 
8,8%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
7,9%

Kiti  
kanalai 25%

Kiti  
kanalai 21,2%

Ką tik 60-mečio jubiliejų atšventusios 
LRT televizijos žiūrovai gegužės 7 die-
ną išvydo jubiliejinę, jau 500-ąją, JURO 
JANKEVIčIAUS „Klausimėlio“ laidą.

vienintelė tokia laida

Gegužės 11 d. parodytas specialus 
„Klausimėlis“ apie „Euroviziją“ - tądien 
antrajame pusfinalyje pasirodė Lietuvos 
atstovai „Fusedmarc“.

„Klausimėlis“ - vienintelė tokio turinio 
laida Lietuvoje. Jos vedėjas Juras Jankevi-
čius prieš keletą metų laidą pristatė ir už-
sienyje kaip originalaus formato bei Lietu-
voje neturintį atitikmenų kūrinį. 2000-aisiais 
pradėtas transliuoti „Klausimėlis“ kurį lai-
ką nebuvo rodomas, bet prieš kelerius me-
tus atnaujintas jis ir vėl pasiekė televizijos 
ekranus.

„Žinoma, kad jubiliejaus proga buvo ir 
jubiliejinis klausimas: „Ką žinote apie te-
leviziją?“ Ekspertas - kas, jei ne žunalis-
tikos profesorius Žygintas Pečiulis. Nors 
tai buvo 500-oji serija, bet turiu vilties, kad 
dar ne naftalinas. Tiesa, ne vienas kalbin-
tas praeivis pripažino neprisimenantis lai-
kų, kai nerodė „Klausimėlio“, - sakė tele-
vizijos žurnalistas.

Pirmoji laida - prieš 17 metų

Pirmoji laida pasirodė prieš 17 metų. 
Ilgametis vedėjas mena ir pirmosios „Klau-
simėlio“ laidos žmonių grupę, kuri prisidė-

jo prie kūrybos proceso. „Laida atsirado 
2000 metų balandį, o Paulius Dautartas yra 
visų 500 laidų operatorius. Režisierius Egi-
dijus Bačiulis, garso režisierė Ramutė Ziu-
telienė, montažo inžinierė Svetlana Gužaus-
kienė - pirmojo „Klausimėlio“ komanda“, - 
prisiminimais dalijosi J.Jankevičius.

Pasak televizijos žurnalisto, pirmosios 
laidos klausimas buvo „Kuo skiriasi Aust-
rija nuo Australijos?“, nes geografija visa-
da buvo kietas riešutėlis praeiviams. Pir-
moji laida, palyginti su šiuo metu kuria-
momis, buvo kur kas trumpesnė: „Pradė-
jome 8 min. trukmės laida, o dabar vos 
telpame į pusvalandį. Tiesa, šiuo metu tu-
rime ir 15 min. trukmės versiją - praver-
čia, kai reikia užtaisyti „skyles“ progra-
moje. Nes, priešingai nuo naujienų laidų, 
„Klausimėlio“ išliekamoji vertė visai ne-
maža - galime drąsiai rodyti daugelį kele-
rių metų senumo laidų.“

Anot J.Jankevičiaus, jei bandytų įver-
tinti, kiek jo ir operatoriaus P.Dautarto nu-
keliauta po Lietuvą, išeitų 4-5 kartai aplink 
žemę. „Tai kokio dydžio ta mūsų planeta? 
Ne kartą teko išgirsti, kad aplink žemę 
nepavyktų apkeliauti, nes ji - plokščia. Va-
žinėdami po Lietuvą nebandėme patikrin-
ti, kas ten, apačioje. Nors laida, kad ir kaip 
ten būtų, garsėja įdomiais praeivių atsaky-
mais, mes nejučiomis žiūrovui pakišame 
labai daug tikrų ir įdomių žinių iš eksper-
to lūpų. Tai - svarbiausia. Kaip, beje, svar-
bu pastebėti ir tiksliausiai atsakiusį praei-
vį“, - apie laidą kalbėjo J.Jankevičius.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„K lausimėlis“ peržengė 
jubiliejinę 500-osios laidos ribą
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TELEVIZIJAUž kadro

Garsūs aktoriai, sukūrę ne vieną įsimintiną 
vaidmenį, kartu vaidino tik kartą - 1987 metais 
pasirodžiusioje Gerio Maršalo (Garry Marshall) 
romantinėje komedijoje „Už borto“ („Overboard“).

Kurtas Raselas žvaigždės suteikimo ceremo-
nijoje dėkojo šeimai ir savo mylimajai: „Goldi, aš 
dėkingas už nuostabų gyvenimą. Nieko nėra mie-
liau kaip būti šalia tavęs ir čia“.

Ceremonijoje dalyvavusi aktorė Rys Viterspun 
(Reese Witherspoon) sakė, kad G.Hon jai yra pavyz-
dys: „Ji ir toliau įkvepia mane. Ji tikra kino žvaigždė.“

Aktorių pagerbimo ceremonijoje dalyvavo 
šeimos nariai, kolegos ir minia gerbėjų. G.Hon 
dukra aktorė Keitė Hadson (Kate Hudson, 38), 
pasveikinusi mamą su gautu įvertinimu, negai-
lėjo gražių žodžių ir jos gyvenimo draugui 
K.Raselui, kurį ji vadina savo tikruoju tėvu. Mat 
K.Raselas su G.Hon kartu apsigyveno tada, kai 
Keitei tebuvo pusantrų metų.

Parengė Jurga Drungilaitė

Bendra garsių
aktorių pagerbimo ceremonija

Po daugiau kaip 33 metų buvimo kartu 
ir beveik 50 metų šou versle JAV aktorė  
Goldi Hon (Goldie Hawn, 71) ir jos gyveni-
mo draugas aktorius KurtAs rAselAs 
(Kurt russell, 66) kartu gavo ir žvaigždes  
Holivudo šlovės alėjoje. G.Hon žvaigždė -  
2609-oji, o K.raselo - 261o-oji.

Keitė Hadson (Kate Hudson), Goldi Hon (Goldie Hawn),  Kurtas Raselas (Kurt Russell), režisierius Kventinas Tarantinas (Quentin Tarantino) ir Rys Viterspun (Reese Witherspoon)
EPA-Eltos nuotr.
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 11.25  „Mesingas“  21.45  „Atila Marselis“ 21.00  Duokim garo! 7.05  „Zigis ir Ryklys“ 15.30  „Pamilti vėl“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Šunyčiai patruliai“. 9.05 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.20 „Senoji animacija. 10.05 „Kai ateina 
ji“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Komedija „Kas mano antroji 
pusė?“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 1.40 „Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Kleopatra“ (N-7). 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.40 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.55 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.25 „Vlasi-
kas. Stalino šešėlis“. 14.55 Kartu su visais. 15.55 
Mados nuosprendis. 16.55 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Vasilikas. 
Stalino šešėlis“. 23.20 Komedija „Brangi mama!“ 
0.50 Vakaras su Urgantu. 1.30 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Sklifo-
sovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 Tiesio-
ginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Viešbutis 
Prezidentas“. 22.55 „Gražuolis ir pabaisa“. 1.00 
„Pradžia“. 2.35 „Šerlokas Holmsas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus 
rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.50 „Šeimos 
dramos“. 11.40 Mums net nesisapnavo. 14.30 
Mokslo apgauti. 15.30 „Imperatoriaus meilė“. 
17.20 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.20 „Teisė mylėti“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 Gydytojų byla. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 4“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Tyrimas. 19.50 „Vienas prieš visus“. 23.35 
„Asmeninis kodas“. 0.30 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.40, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
5.05 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.40 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Defektas“. 16.40 „Rū-
pestis dėl Lenkijos. Primo socialinių reikalų ta-
ryba 1981-1990“. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.20 Reportažas. 19.25 
Buvo, nepraėjo. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 
2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 
„Priartėjimas“. 1.50 Turistinė kelionė. Gruzija. 
6.35 Dienos receptas. 

 TV1000
7.15 „S.W.A.T. - greitojo reagavimo būrys“. 9.20 
„Sumokėti viską“. 11.15 „Žūtbūtinis mūšis 2. Su-
naikinimas“. 13.10 „Legenda apie Heraklį“. 14.55 
„Gatvių kovotojas“. 16.45 „Paskutiniai riteriai“. 
18.45 „K-19“. 21.10 „Amerikietiškas apiplėšimas“. 
23.10 „Projektas „A“. 1.10 „Žmogus-voras 3“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 14.30 eima iš miško. 21.00 Vyro nuotykiai 
Sibire. 22.00 Novatoriai. 23.00 Kas dedasi Žemėje?  

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Kelionė 
automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai ant ratų. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Staty-
bos Aliaskoje. 23.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 TV serialas „Paskuti nis 

iš Magikianų“ (N-7).
12.05 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. „Ledyn-

metis. Žemynų atsira-
dimas“ (N-7).

21.10 Komedija „Kelnėse 
dar ne senelis“ 
(N-14).

23.15 Drama „Mūsų gyve-
nimas“ (N-7).

1.05 TV serialas „Kalėji-
mo bėgliai“ (N-14).

2.00 TV serialas 
„24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 Nuo. Iki...
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma  
misija. Slaptoji 
tauta“ (N-7).

23.40 Veiksmo trileris 
„4-asis lygmuo“ 
(N-14).

1.30 Veiksmo trileris 
„Artimi priešai“ 
(N-14).

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

Reksas 13“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Dainų konkursas 

„Eurovizija 2017“. 
Antras pusfinalis.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškieti ninkai 3“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Trileris „Imbierinis 

žmogeliukas“ (N-14).
0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

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

Žmonės.

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

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

8.00 TV serialas „Kvapų 
detektyvas“ (N-7).

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

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

12.15 TV serialas „Šuo“.
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.20 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
14.50 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Šuo“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Slėptuvė“ (N-14).

23.20 „Vaito Erpo kerštas“ 
(N-14).

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

2.00 TV serialas 
„Karo vilkai. Likvida-
toriai IV“ (N-14).

2.50 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. 
Slėptuvė“ (N-14).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Niekam tavęs neati-

duosiu“ (N-7).
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Mesingas“ (N-7).
12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 Švytintis veidas.
16.55 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Trileris 

„Tamsios jėgos“ 
(N-14).

1.15 Trileris „Bilietas į 
laisvę“ (N-14).

3.00 Trileris „Tamsios 
jėgos“ (N-14).

4.35 Trileris „Bilietas į 
laisvę“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.50 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Animacinis f. „Riteris 

Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Trijų tenorų kalėdinis 

koncertas. 
13.35 Gimtoji žemė.
14.00 ARTi.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 TV serialas 

„Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija“ (N-7).

19.50 Muzika gyvai. 
21.45 Komedija „Atila 

Marselis“ (N-7).
23.30 DW naujienos rusų k.
23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 Mokslo sriuba.
0.25 Anapus čia ir dabar.
1.15 LRT Kultūros 

akademija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam.
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.

 14.20  „Viena už visus“
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.50 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

8.50 „Akloji“.
10.00 Būk mano meile! 
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ (1).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

skyrius“ (N-7).
21.00 Detektyvas 

„Bekas 6. Paskutinė 
diena“ (N-14).

22.55 „Tikras išbandymas“.
1.05 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
1.55 „CSI. Niujorkas“ (1) 

(N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.15 „Nusikaltimo vieta - 

Kelnas. Kryžminimas“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
9.00 „Nuo amato iki 

verslo.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
10.30 „Dvi merginos be 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
20.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo drama 
„Amerikietiškas  
apiplėšimas“  
(N-14).

0.20 „Kobra 11“ (N-7).
1.25 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas Kruzas“.
10.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
11.35 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

12.05 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

12.35 Dokumentinis f. 
„Karališkosios 
paslaptys“.

13.05 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

14.05 Pinigai iš nieko.
15.05 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

16.05 Lietuva žemėlapiuo-
se. Kazio Varnelio 
kolekcija.

16.35 Animacinis f. „Zarafa“.
18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“.
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Naujas veidas“ (1) 

(N-7).
21.00 Pagaliau penktadie-

nis! „Banditės“ (N-7).
22.40 Balticum TV žinios.
23.10 Roxette koncertas 

„Live - Travelling the 
World“. 2013 m.

„NEĮMANOMA MISIJA. 
SLAPTOJI TAUTA“
Veiksmo trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Christopher McQuarrie.
Vaidina: Tom Cruise, 
Jeremy Renner, Alec Baldwin.

Vašingtono biurokratai nusprendžia, 
kad Specialiųjų misijų padalinys yra 
nebereikalingas. Sutapimas ar ne, 
bet į Itaną pasikėsina itin slaptos 
organizacijos - Sindikato - smogikai.

„4-ASIS LYGMUO“
Veiksmo trileris. JAV, Didžioji 
Britanija.2009.
Režisierius: Olatunde Osunsanmi.
Vaidina: Milla Jovovich, 
Elias Koteas, Will Patton.

Aliaskoje, Nomo miestelyje, jau ne 
pirmus metus paslaptingai dingsta 
žmonės. Šis reiškinys patraukė net 
FTB dėmesį, tačiau atsiųsti agentai 
nieko nepešė. O miestelį ir toliau 
terorizuoja nežinomi grobikai. 

gegužės 12 d.

 21.00  „Banditės“ 13.30  „Univeras. 
  Naujas bendrikas“ 

 21.00  „Bekas 6.
  Paskutinė diena“

 ANIMAL PLANET
6.14, 8.15, 12.50 Laukiniai gyvūnai. 6.36 Liūno 
broliai. 7.25, 11.00, 20.10 Visa tiesa apie kates. 
9.10, 14.40 Kinija žurnalisto akimis. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 16.30, 23.50 Pasiplaukio-
jimas su pabaisomis. 17.25, 21.05 Liūtai. 18.20, 
22.00 Afrikos tankmėje. 22.55 Mutantų planeta. 

 SPOrT1
9.40 Vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo 
„Zenit“ - Rygos VEF. 11.20 „NBA Action“. 11.50 
„Hunt the wolf“. Laida apie keturračių sportą. 12.00 
NBA krepšinio lyga. 12.10 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. Japonija - Prancūzija. 13.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Viktorijos „Baskonia“ -  
Malagos „Unicaja“. 14.50 NBA krepšinio lyga. 
15.00 Pasaulio rali - kroso čempionatas. Portuga-
lija. 17.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 18.00 NBA krepšinio 
lyga gražiausi savaitės momentai. 18.20 „Hunt the 
wolf“. Laida apie keturračių sportą. 18.30 „NBA 
Action“. 19.00 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. 19.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos CSKA - Tulos „Arsenal“. 21.30 KOK 
World Series. Vilnius. 1 d. 23.50 NBA krepšinio 
lyga. Gražiausi savaitės momentai. 24.00 NBA 
krepšinio lyga. Sekmadienio atkrintamosios.

 VIASAT SPOrT BALTIc
7.05 Futbolas. Europos lyga. 8.55 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Švedija - Latvija. 
10.55 „Formulė-1“. Ispanijos GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 12.55 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Kanada - Prancūzija. 
14.55 „Formulė-1“. Ispanijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 16.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 17.10 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Čekija - Slovėnija. Tie-
sioginė transliacija. 19.45 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Italija. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ - 
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija - Bal-
tarusija. 2.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Danija - Vokietija. 4.00 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 

 EUrOSPOrT
7.00, 1.30 Laida „Watts“. 8.00, 12.00 FIFA 
futbolas. 8.30, 18.30, 23.00, 4.00 Futbolas. Eu-
ropos U17 čempionatas. Kroatija. 9.30, 13.00, 
14.15, 22.00, 0.30, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. 
Italijos turas. 11.00, 20.30 Futbolas. Europos 
U17 moterų čempionatas. Čekija. 12.30 JAV 
futbolo lyga. 14.00, 18.15 Dviračių sportas. 
„Giro Extra“. 20.25, 0.25 „Eurosport 2 „ žinios. 

„AMErIKIETIŠKAS APIPLĖŠIMAS“
Veiksmo drama. JAV, Rusija. 2014.
Režisierius: Sarik Andreasyan.
Vaidina: Hayden Christensen, Adrien Brody, Jordana Brewster.

Džeimsas už ramų gyvenimą skolingas savo broliui Frenkui, kuris ka-
lėjime praleido ne vienus metus už abiejų padarytą nusikaltimą. Kol 
vyresnėlis atliko bausmę, Džeimsas susirado darbą ir gražuolę mergi-
ną, bet grįžęs lengvabūdis brolis ir vėl sukrečia Džeimso kasdienybę. 
Greičiau, nei galėjo tikėtis, Džeimsas tampa žmogžudystės bendrininku.

„MŪSŲ GYVENIMAS“
drama. JAV. 2014.
Režisierius: Richard Loncraine.
Vaidina: Diane Keaton, Morgan 
Freeman, Cynthia Nixon.

Menininkas Aleksas Karveris su 
žmona mokytoja Rut prieš 40 me-
tų neaiškioje Bruklino dalyje įsigijo 
apgriuvusį butuką. Dabar jų rajo-
nas tapo labai prašmatnus, o jų 
butas vertas didelės sumos...

LNK
21.00

TV3
23.15

LNK
23.40

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

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

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Premjera! Filmas 

šeimai „Sosto įpėdi-
nis“ (N-7).

13.00 Fantastinis nuotykių f. 
„Merlino mokinys“. 
1-2 s. (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Dantukų 

fėja“ (N-7).
21.40 Fantastinė 

drama „Užtemimas“ 
(N-14).

0.05 Siaubo trileris 
„Ką radau,  
tas mano“ (S).

1.45 Komedija „Kelnėse 
dar ne senelis“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20  „Nickelodeon“ 

valan da. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 

Džeris“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Džimis Neutronas. 

Genialus berniukas“.
11.50 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Kosminiai 
gelbėtojai“.

13.40 Nuotykių f. „Odisėjas 
ir Ūkanų sala“ (N-7).

15.35 Kriminalinė komedija 
„Dūris skėčiu“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių komedija 

„Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija 
Kleopatra“ (N-7).

21.50 Nuotykių komedija 
„Operacija „Delta 
farsas“ (N-7).

23.40 Veiksmo komedija 
„Tarp jaunų ir karštų“.

1.35 Veiksmo trileris 
„Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta“ (N-7).

6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 2“.
7.25 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Maži, bet ypatingi. 

Vabzdžiai“.
13.05 „Biomimikrija“. 1 d. 
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 „Mes nugalėjom“
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Valanda iki 

„Eurovizijos“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Dainų konkursas 

„Eurovizija 2017“. 
Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš Kijevo.

1.40 Trumposios žinios.

 18.55  Bėdų turgus 9.30  Pasaulis pagal 
  moteris

ŠeŠtadienis

„NEBIJOK TAMSOS“
Fantastinis siaubo trileris. Australija, JAV, Meksika. 2010.
Režisierius: Troy Nixey.
Vaidina: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison.

Tikrais faktais apie kelias neištirtas žmogžudystes Teksaso miestelyje 
paremtame trileryje pasakojama apie vietinį žmogžudysčių skyriaus 
detektyvą ir iš Niujorko atsiųstą policininką, kurie seka serijinio žudiko 
pėdomis. Jis išmeta sudarkytus savo aukų kūnus netoliese esančioje 
pelkėje, vadinamoje Mirties laukais. Tačiau žudikas pakeičia savo žaidi-
mo taisykles ir ima medžioti pačius detektyvus.

rekomenduoja

„JI“
Mokslinės Fantastikos draMa. 
JAV. 2013.
Režisierius: Spike Jonze.
Vaidina: Joaquin Phoenix, 
Amy Adams, Scarlett Johansson.

Skyrybas išgyvenantis vienišas rašy-
tojas Teodoras nusiperka naujausią 
dirbtinio intelekto sistemą, kuri kas-
dien jį pažadina ir palaiko pokalbius 
bet kokiomis temomis. Teodoras vis 
daugiau laiko praleidžia su sistema, 
pavadinimu Samanta, ir jie tampa 
vis artimesni. Vyras jaučiasi laimin-
gas ir netgi įsimylėjęs...

„TARP JAUNŲ IR KARŠTŲ“
VeiksMo koMedija. JAV. 2005.
Režisierius: Stephen Herek.
Vaidina: Christina Milian, Monica 
Keena, Tommy Lee Jones.

Penkios žvitrios šokėjos, pamačiu-
sios narkotikų prekeivio nužudymą 
ir bijodamos tapti kitomis aukomis, 
pareikalauja apsaugos visą parą. 
Tuomet pasirodo patyręs Teksaso 
reindžeris, leitenantas Rolandas 
Šarpas. Apsimetęs merginų tre-
nerio padėjėju, jis apsigyvena su 
merginomis atskirame name. Bet 
šios laputės nori tik linksmintis...

„TIKRAS IŠBANDYMAS“
Vesternas. JAV. 2010.
Režisieriai: Joel Coen, Ethan Coen.
Vaidina: Jeff Bridges, 
Matt Damon, Hailee Steinfeld.

Keturiolikmetės Meti tėvas žūsta 
nuo nusikaltėlio Tomo Čeinio pa-
leistos kulkos. Mergaitė nuspren-
džia nepasikliauti vien tik policijos 
ir vyriausybės pagalba - narplioti 
nusikaltimą ir ieškoti žudiko imasi 
pati. Nepaisant jauno amžiaus, Me-
ti gudriai ieško siūlo galo. 

TV6
22.30

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamy-
čių klubas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Pen-
kių žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 
13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 15.50 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 18.10 „Tėvas Braunas“ (N-7). 19.10 „Kai 
šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama „Pa-
jūrio kavinė“ (N-7). 22.50 Komedija „Kas mano 
antroji pusė?“ (N-7). 0.30 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 1.40 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. „Moterys, 
pakeitusios pasaulį. Kleopatra“ (N-7). 20.30 
Nuo... Iki. 21.25 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 
22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasauly-
je. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.55 Bus visko. 3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.15 „Juokingi 
kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.30, 10.05 „Vru-
mizas“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 
11.25 „Maša ir Lokys“. 11.35 „Žmogžudystė trims“. 
15.40, 6.25 „Pavasarinis paaštrėjimas“. 16.00 Va-
karo naujienos. 20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir 
laimingi 5. 22.40 Kristinos Orbakaitės koncertas. 

 RTR PlANETA (BAlTIJA)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
Penki prieš vieną. 11.40 Izmailovo parkas. 14.20 
Džiaugsmo ir sielvarto kryžkelėje. 18.00 Šeštadie-
nio vakaras. 21.00 „Prinokusios vyšnios spalva“. 
0.55 „Nužengę iš padangės“.

 REN
8.45-11.30 Kviestinė vakarienė. 12.25 Žiūrėti vi-
siems! 12.50 Pažink mūsiškius. 13.20 „Kiek vienam 
po katinėlį“. 14.10 „Mintransas“. 14.55 Sąžiningas 
remontas. 15.35 Pati naudingiausia programa. 16.35 
„Pėdsekiai“. 19.10 Prajuokink komiką. 20.00 Michai-
lo Zadornovo koncertas. 21.50 Paklydimo teritorija 
su Igoriu Prokopenka. 23.45 „Sensacinga byla“. 

lNK
23.40

BTV
24.00

TV1
0.30

 13.40  „Odisėjas ir 
  Ūkanų sala“
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. II 
etapas. Tauragė. 
2016 m.

12.05 Detektyvas „Foilo 
karas. Priešo ugnis“ 
(N-7).

14.10 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.15 TV serialas „Džuna“.
16.15 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 TV serialas 
„Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 

22.05 Veiksmo f. „Žmogus 
šešėlis“ (N-14).

24.00 Fantastinis siaubo 
trileris „Nebijok  
tamsos“ (N-14).

1.50 TV serialas „Karo 
vilkai. Likvida toriai IV“ 
(N-14).

3.25 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.

6.00 „Vandenyno milžinai“.
6.50 „Gamtos magija“.
7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Visatos stebuklai“.
8.30 „Viskas apie gyvūnus“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyveni-

mas. Žūklautojai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
1.10 „Detektyvas Linlis“.
2.55 „Sparnuočių gyveni-

mas. Žūklautojai“.
3.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
5.15 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias (evangelikams).
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Muzikos talentų lyga 

2017. 5 d.
12.30 „Muškietininkai 3“.
13.30 TV serialas „Jaunasis 

Montalbanas 1“. 
15.20 TV serialas 

„Juodoji gėlė“ (N-7).
16.10 „Vaikai iš Amerikos 

viešbučio“.
17.40 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016“. 
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Kriminalinė drama 

„Šugarlando ekspre-
sas“ (N-14).

22.45 „Mano mažytė žmona“.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Tūkstantis ir viena 

naktis. II dalis. 
Apleistoji“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 Dokumentinis f. 

„Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 Dokumentinis f. 

„Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Hemsley ir Hemsley: 

skanu ir sveika.
12.30 Silvijos itališki valgiai.
13.00 “Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.10 „Senjora“ (N-7).
16.45 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 Detektyvas „Vyriau-
siasis inspektorius 
Benksas. Gabalėlis 
širdies“ (N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“.
0.30 „Tikras išbandymas“ 

(N-7).
2.30 Detektyvas „Bekas 6. 

Paskutinė diena“ 
(N-14).

4.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
4.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.25 „Pragaro kelias“ (N-7).
7.30 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. Lietuva, 
2016.

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

nės (N-7).
12.00 Avarijų TV (N-14).
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Ledo kelias“ (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos pusfinalio 
rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 „X Faktorius“. 
Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015. 

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Mokslinės fantas-
tikos drama „Ji“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo drama 
„Amerikietiškas api-
plėšimas“ (N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 Dokumentinis f. 

„Pasaulio ekstrema-
liausi“.

12.30 Dokumentinis f. 
„Karališkosios 
paslaptys“.

13.00 „Naujas veidas“ (1) 
(N-7).

13.30 Biografinė drama 
„Ponia Nobel“ (N-7).

15.15 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.20 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“.

17.20 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.20 Šeimos vakaras. 
„Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

21.00 Duran Duran koncer-
tas „A Diamond in 
the Mind“. 2011 m.

22.45 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

23.15 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.15 Istorinė drama 
„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 13.30  „Jaunasis
  Montalbanas 1“

 15.00  „Sparnuočių 
gyvenimas. Žūklautojai“

 12.05  „Foilo karas. 
  Priešo ugnis“

 13.30  „Ponia Nobel“ 21.00  „Vyriau siasis 
inspektorius Benksas“

TV PROGRAMAgegužės 13 d.

 NTV Mir
7.50 „Laukinis pasaulis“ su Timofėju Baženo-
vu. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 
8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 Protingas 
namas. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas 
ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 
13.05 Dvigubi standartai. Čia jums ne ten! 
14.05 „Šefų mūšis“. 15.00 „Muchtaras. Naujas 
pėdsakas“. 16.20 „Kartą...“ 17.00 „Milijono 
verta paslaptis“. 19.00 Centrinė televizija. 20.00 
„Tu - šaunuolis!“ 22.30 Tu nepatikėsi! 23.20 
„Pakrantės apsauga“. 3.15 „Tarptautinė pjūklo-
rama“ su T.Keosajanu. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Poloni-
jos pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 
„Paskutinis toks trio“. 14.05 Ir gėriui ir blo-
giui“. 15.05 O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa 
laužo taisykles. 16.30 Erdvės knyga. „Atminties 
ir emocijos formos“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.55 Draugas 
specialiosioms užduotims. 20.40, 2.45 Ani-
maciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
22.00 „Eurovizija“. 3.40 „Priėmimas dešimčiai 
asmenų plius trys“. 4.40 Myliu tave, Lenkija! 

 TV1000
7.10 „Amerikietiškas apiplėšimas“. 9.10 „K-19“. 
11.35 „Projektas „A“. 13.25 „Kolibrio efektas“. 
15.15 „Dovana“. 17.10 „Legenda apie Heraklį“. 
18.55 „Tikroji padėtis“. 21.10 „Agentas Hamil-
tonas. Nacijos interesai“. 23.15 „Silpnybės“.  

 DiscoVery 
7.25 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10 Aliaska. 
Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 
Paskui klasikinius automobilius. 12.40 Turto gel-
bėtojai. 13.35 Mirtinas laimikis. 15.25 Novatoriai. 
16.20 Aukso karštinė. 18.10 Nuogi ir išsigandę. 
19.05 Vyro nuotykiai Sibire. 20.00 Kovos dėl 
moliuskų. 21.00 Greiti ir triukšmingi. 22.00 Ko-
votojas. 23.00 Paskutinis Gajaus Martino skrydis 
bombonešiu Vulkanas. 24.00 Robotų kovos. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 19.00 Namai ant ratų. 12.00, 18.00 
Kelionė automobiliu. 17.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 20.00 Motociklininko dienoraščiai Afriko-
je. 21.00 Pavojingi lėktuvai. 22.00, 3.00 Ypatin-
ga ekspedicija. 23.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 
24.00 Didelės virtuvės. 1.00 Gamybos stebuklai. 

 aNiMal PlaNeT
9.10 Šių laikų daktaras Dolitlis. 10.05 Gyvenimo 
greitis. 11.00 Laukiniai gyvūnai. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50, 17.25, 0.45 Kinologijos 
įvadas. 15.35 Visa tiesa apie kates. 18.20, 22.00 
Kova su brakonieriais. 19.15 Afrikos tankmėje. 
20.10 Dr.Džefas. 21.05 Šuns gelbėjimo misija. 
22.55 Akvariumų verslas. 

 sPorT1
9.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 10.00 „Čempionai LT“. Grapplingas. Jonava. 
2 d. 10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžval-
ga. 32 laida. Vakar. 11.00 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. Vakar. 11.30 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Maskvos CSKA - Tulos „Arsenal“. 
Vakar. 13.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 32 turas. 14.30 
Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Permės 
„Amkar“ - Maskvos „Spartak“. 16.30 Pasaulio 
rali - kroso čempionatas. Vokietija. 3 etapas. 
18.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
26 turas. 19.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 33 turas. 20.00 
Tiesiogiai. „Grand Prix“. Spidvėjus. Lenkija. 23.00 
NBA krepšinio lyga. Sekmadienio atkrintamosios. 
1.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselo-
nos „Barcelona“ - Malagos „Unicaja“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Smiginis. Premier lyga. Aberdynas. Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija - Latvija. 
11.55 „Formulė-1“. Ispanijos GP treniruotė 3. 
13.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Bromwich“ - „Chelsea“. 14.55 „Formulė-1“. Is-
panijos GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
16.25 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 16.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sunderland“ -  
„Swansea“. 18.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Stoke“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
21.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ka-
nada - Šveicarija. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šanchajus. 
1.50 Premier lygos apžvalga. 2.50 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Rusija - Slovakija. 

 eurosPorT
7.00, 1.30 Futbolas. Europos U17 moterų 
čempionatas. Čekija. 8.30, 12.15 Laida „Watts“. 
9.30, 13.00, 14.15, 22.00, 0.30, 2.30, 5.30 
Dviračių sportas. Italijos turas. 11.00 FIFA 
futbolas. 11.30, 20.35 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas Imoloje. Italija. 14.00, 18.15 Dvi-
račių sportas. „Giro Extra“. 18.30, 23.00, 4.00 
Futbolas. Europos U17 čempionatas. Kroatija. 
20.25, 0.25 „Eurosport 2 „ žinios. 

 19.00  „X Faktorius“
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 18.30  „Paskutinis faras“  20.00  „Barbra Streizand. 
  Kelias į šlovę“

 19.30  Mes vieno kraujo 10.00  Svajonių sodai

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

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

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Komedija 

„Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“.

12.45 Muzikinis f. „Bepro-
tiškai įsimylėję. 
Miuziklas“.

14.25 Filmas šeimai „Devin-
tam danguj“ (N-7).

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Nuotykių f. „Narnijos 

kronikos. liūtas, bur-
tininkė ir drabužių 
spinta“ (N-7).

22.25 Premjera! Drama 
„Loftas“ (N-14).

0.35 Veiksmo f. 
„Raudonosios  
uodegos“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 

Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Beprotiškos melodi-

jos. Triušio nuotykiai“.
11.40 Komedija „Stebuk-

linga programėlė“ 
(N-7).

13.40 Pričiupom! (N-7).
14.10 Komedija 

„Terminalas“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Mes vieno kraujo. 

Superfinalas. 
22.10 Veiksmo trileris 

„Organų vagys“ 
(N-14).

0.20 Veiksmo komedija 
„Kitos 48 valandos“.

2.15 Nuotykių komedija 
„Operacija „Delta 
farsas“ (N-7).

6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Planeta Žemė 2“. 
12.55 „Tamsioji augalų 

pusė“. 1 d.
13.45 TV serialas „Puaro 13“.
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“. 
18.00 Laisvės vėliavnešiai. 
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Nuotykių komedija 

„D’Artanjano duktė“.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 Kriminalinė drama 

„Šugarlando  
ekspresas“ (N-14).

1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Planeta Žemė 2“. 

6.30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. II etapas. 
Tauragė. 2016 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
9.35 Amerikos mieliausieji.
10.35 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

12.35 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.35 Sveikinimai. 
Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

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

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

18.30 TV serialas 
„Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.50 Nuotykių komedija 
„Krokodilas  
Dandis 2“ (N-7).

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

2.00 Veiksmo f. „Žmogus 
šešėlis“ (N-14).

3.30 Fantastinis siaubo 
trileris „Nebijok tam-
sos“ (N-14).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Vantos lapas.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“.
15.00 Dokumentinis f. 

„Šarūnas  
Marčiu lio nis. Ne 
toks kaip kiti“. 3 d.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Pakalbėsim, kai 

grįši“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Pakalbėsim, kai 

grįši“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Baltoji strėlė“ (N-7).
1.10 Auksinė daina.
2.50 Melodrama „Pakalbė-

sim, kai grįši“ (1-4).

6.05 Mūsų miesteliai. 
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00, 11.35 V tarptautinis 

Jaschos Heifetzo smui-
kininkų konkursas. 

12.15 „Fontano vaikai“.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 Dailininkės Jūratės 

Stauskaitės kūrybos 
vakaras. 

14.45 „Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 3“.

16.25 „Stefanas Turčakas. 
Likimo partitūra“.

17.00 „Poezijos pavasaris 
2017“. Atidarymas. 

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Barbra Streizand. 

Kelias į šlovę. 1942-
1984 m.“

21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.

 16.20  Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 9.00 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Kulinari-
nis reidas. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pasaulis 
pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Valgyk 
ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 19.00 Sveikatos 
medis“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Romantinė drama „Svajonių kruizas. 
Dubajus“ (N-7). 22.55 Romantinė drama „Pajūrio 
kavinė“ (N-7). 0.45 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 
1.40 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 
22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.35 „Sargybinis“. 7.00 „Juokingi kamuoliukai. 
Pin-kodas“. 7.20, 10.00 „Vrumizas“. 7.35 Kont-
rolinis pirkinys. 8.00 Sveikata. 9.15 Kol visi 
namie. 10.15 „Maša ir Lokys“. 10.25 Fazenda. 
11.25 „Maša ir Lokys“. 11.55 „Dingę“. 16.05 
Melodrama „...Jazz stiliuje“. 18.05 „Aplink juoką“. 
20.00 Kas nori tapti milijonieriumi? 21.05 „Visų 
geriausias!“ 22.50 Šiandien vakare. 0.25 Laikas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Ži-
nios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 
Juoktis leidžiama. 13.10 Šeimos albumas. 
14.20 „Dainavimo mokytojas“. 16.05 „Švelni-
nančios aplinkybės“. 22.00 Sekmadienio vaka-
ras su V.Solovjovu. 24.00 „Šalies budėtojas“. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 8.00 Rusiškas vairavi-
mas. 9.05 „V ir M“. 9.35 „Kiekvienam po katinė-
lį“. 10.40 Prajuokink komiką. 11.30 „Žiniuonis-2. 
Medžioklė be taisyklių“. 17.00 „Specialiosios 
pajėgos“. 0.05 „Druska“. Muzikinis Zacharo Pri-
lepino šou. 1.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.20 Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš at-
minties. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir 
vėl sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome 
namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos 
stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Var-
totojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysi-
me! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.25 
Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 Savaitės 
apžvalga. 20.20 „Žvaigždės susiėjo“. 22.05 „Du 
su pistoletais“. 24.00 „Žaidimas“. 

 TV PolonIa
6.55 „Vyslos žmonės“. 8.15 Laisvasis ekranas. 
8.35 Giminės saga. 9.05 Reportažas. 9.35 Laida 
iš Amerikos. 9.55, 18.25, 0.45 Lenkija su Mio-
deku 10.05 Grūdas. 10.35, 2.20 Žodžių žaidimas. 
11.00 Šv.Mišios. 13.05 „Sagalio paslaptis“. 12.55 
Tarp žemės ir dangaus. 14.05 Dokumentinis f. 
14.35 Pramoginė laida. 15.40 „Vyslos žmonės“. 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 
20.25 Žodžių žaidimas. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Blondinė“. 22.45 Myliu tave, Lenkija! 0.20 
II tarptautinis B.Okudžavos festivalis Krokuvoje (2). 
0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 5.20 „Gatvės žaidimai“. 

 TV1000
7.30 „Agentas Hamiltonas. Nacijos interesai“. 9.40 
„Tikroji padėtis“. 12.10 „Žmogus - voras“. 14.20 
„Žmogus-voras 2“. 16.35 „Žmogus-voras 3“. 
19.00 „Išbandymų diena“. 21.10 „Agentas Ha-
miltonas. Pagrobtoji“. 23.10 „Ašmenys“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greitai ir garsiai. 9.10 Automobilių perparda-
vinėtojai. 10.05 Supervilkikai. 10.55, 22.00 Aukso 
karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Akropolio istori-
ja. 17.15 Robotų kovos. 18.10 Svajonių automo-
biliai. 19.05, 24.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 
20.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 
21.00 Aliaska. Šeima iš miško. 23.00 Tukanų šalis. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Ypatinga ekspedicija. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 1.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 18.00 1959 m. Airstream Globester. 12.00, 
20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinko-
je. 13.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Alias-
ka. 16.00 Būsto remontas. 17.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 
2.00 Pavojingi lėktuvai. 1.00 Žvejyba Majamyje.

 8.30  Ryto suktinis su 
  Zita Kelmickaite
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 15.15  „Ko nori moterys“ 19.00  „Formulė-1“ 18.35  „Anželika, angelų 
  markizė“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 Dokumentinis f. 

„Lemūrų gatvė“.
7.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 Dokumentinis f. 

„Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Hemsley ir Hemsley: 

skanu ir sveika.
12.30 Silvijos itališki valgiai.
13.00 Dokumentinis f. 

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

paslaptis“.
17.30 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
18.35 Nuotykių f. „Nemarus 

kinas. Anželika, ange-
lų markizė“ (N-7).

21.00 Detektyvas „Vyriau-
sia sis inspektorius 
Benksas. Blogas 
berniukas“ (N-14).

22.55 Veiksmo f. „Pražū-
tinga audra“ (N-7).

1.25 „Karalienė Izabelė“.
2.50 Detektyvas „Vyriaus-

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

4.25 „Pasisvėrę ir laimingi“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Avarijų TV (N-14).
7.30 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
8.30 Nuo amato iki verslo.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties“ (N-7).
11.00 Nepaprastos lenktynės.
12.00 „Praeities žvalgas“.
12.30 „Skausmas ir šlovė“.
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 „Ledo kelias“ (N-7).
16.00 „Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos pusfina-
lio rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Panevėžio  
„Lietkabelis“ 
Tiesioginė transliacija.

19.00 „Formulės-1 pasau-
lio čempionato 
Didžiojo Ispanijos 
prizo lenktynės“. 
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.40 „Legendos“ (N-14).
23.40 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

1.30 „Užtemimas“ (N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 Dokumentinis f. 
„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“ 
(N-7).

11.30 „Robinzonas Kruzas“.
12.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.35 Animacinis f. „Džekas 

ir mechaninė širdis“.
15.15 Romantinė komedija 

„Ko nori moterys“.
17.30 „Naujas veidas“ (1).
18.00 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

18.30 „Pasaulio ekstrema-
liausi“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Karališkosios 
paslaptys“.

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Nibelungų lobio 
medžioklė“ (N-7).

23.10 Pinigai iš nieko.
0.10 Dokumentinis f. 

„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

1.10 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

„PRAŽŪTINGA AUDRA“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2002.
Režisierius: Wolfgang Petersen.
Vaidina: George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane.

1991 m. ruduo. Eilinis žvejybos sezonas eina į pabaigą. Tačiau patyru-
siam kapitonui Biliui vis nesiseka. Jo vadovaujamo laivo „Andrea Gail“ 
reisai baigiasi beveik nuostolingai. Tačiau Bilis nesiruošia pasiduoti. Jis 
planuoja dar vieną reisą į Šiaurės Atlanto vandenyną. Nors ir nelabai 
patenkinti, pagrindiniai įgulos nariai sutinka plaukti kartu...

TV1
22.55

rekomenduoja

„KROKODILAS DANDIS 2“
Nuotykių komedija. Australija, 
JAV. 1988.
Režisierius: John Cornell.
Vaidina: Paul Hogan, 
Linda Kozlowski, John Meillon.

Maiklas ir jo žavioji draugė žurnalis-
tė Sju Čarlton pastoja kelią pavojin-
gam Kolumbijos narkotikų prekei-
viui. Šis pasiunčia savo galvažudžius 
į Australiją susidoroti su Dandžiu. 

„KITOS 48 VALANDOS“
Veiksmo komedija. JAV. 1990.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Nick Nolte, Brion James.

Redžiui pirmoji diena laisvėje ne-
buvo sėkminga. Kalėjimo autobu-
sas sprogsta, jį bando nužudyti, o 
jo prabangus automobilis tampa 
metalo krūva. Todėl jam vėl ten-
ka susivienyti su senu pažįstamu 
policininku Džeiku Keitsu. 

„LOFTAS“
drama. Belgija, JAV. 2014.
Režisierius: Erik Van Looy.
Vaidina: Karl Urban, James 
Marsden, Wentworth Miller.

Penki vyrai nusprendžia išpildyti 
didžiausius savo troškimus, todėl 
aferoms su meilužėmis išsinuo-
moja centrinį butą mieste. Tačiau 
vietoj svajonių išsipildymo jie su-
siduria su didžiausiais košmarais...

BTV
21.50

TV3
22.25

LNK
0.20

 ANImAL PLANeT
7.25, 21.05 Veterinarijos klinika. 8.15 Gyvenimo 
greitis. 9.10 Laukiniai gyvūnai. 10.05 Susitikimas 
su pingvinais. 11.00 Afrikos tankmėje. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 17.25, 0.45 
Kinija žurnalisto akimis. 16.30 Mutantų plane-
ta. 18.20, 22.00 Namai medžiuose. 19.15 Kova 
su brakonieriais. 20.10 Šuns gelbėjimo misija. 
22.55 Akvariumų verslas. 

 SPORT1
8.50 „Grand Prix“. Spidvėjus. Lenkija. 11.50 Vie-
ningoji krepšinio lyga. Kazachstanos „Astana“ -  
Maskvos „CSKA“. 13.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 14.00 Tiesiogiai. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ -  
Bilbao „Retabet“. 15.30 Pasaulio rali - kroso čem-
pionatas. Belgija. Pastaba. šios transliacijos pradžia 
priklauso nuo krepšinio transliacijos pabaigos. 
17.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
17.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Tomsko 
„Tom“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 19.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - 
Madrido „Real“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 22.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 22.30 NBA krepšinio lyga. Atkrin-
tamosios. 1.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Viktorijos „Baskonia“ - Malagos „Unicaja“.  

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - 
„Arsenal“. 8.50 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Latvija - JAV. 10.50 Motosportas. 
Spidvėjus. Pasaulio čempionatas. Lenkija. 13.50 
Premier lygos apžvalga. 14.50 „Formulė-1“. 
Ispanijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pran-
cūzija - Čekija. Tiesioginė transliacija. 19.40 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ -  
„Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 
20.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
21.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švei-
carija - Suomija. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West Ham“ -  
„Liverpool“. 1.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Manchester United“. 

 eUROSPORT
7.00 Futbolas. Europos U17 čempionatas. 
Kroa tija. 8.30, 11.30, 21.30 Motosportas. Pa-
saulio čempionatas Imoloje. Italija. 9.30, 15.30, 
22.00 Dviračių sportas. Italijos turas. 12.30 
Automobilių lenktynės. Ispanija. 13.30, 18.30, 
23.00 Motosportas. Vengrija. 18.15 Dviračių 
sportas. „Giro Extra“. 19.15 Futbolas. Europos 
U17 moterų čempionatas. Čekija. 21.25, 23.50 
„Eurosport 2 „ žinios. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty

kių metas“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas „Hubertas 

ir Staleris“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“ 

(N7).
11.10 Animacinis f. 

„Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas“ (N7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N7).

13.30  „Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

vėl“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
20.00 Pakartok! (N7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Melodrama „Trečias 

žmogus“ (N14).
1.15 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli
cijos tarnyba“ (N14).

2.10 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (N14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ 
(N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.40 24 valandos (N7).
12.40 Bus visko.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“ (1).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.25 Nuo. Iki...
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. „Delta“ 

būrys 2. Kolumbijos 
grandis“ (N7).

0.30 TV serialas „Kultas“ 
(N14).

1.25 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N7).

2.15 TV serialas 
„Begėdis“ (1) (N14).

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

Reksas 13“ (N7).
10.00 Eurovizija 2017. 

Finalas.
13.30 Kas ir kodėl?
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Dokumentinis f. 

„Kartą mano motina“ 
(subtitruota, N7).

23.10 Trumposios žinios.
23.15 TV serialas „Medičiai, 

Florencijos valdovai“.
0.15 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 13“ (N7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 13.30   „Simpsonai“  0.30  „Kultas“

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba 
(N7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 
Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama 
„Svajonių kruizas. Dubajus“ (N7). 12.00 „Tu  
mano likimas“ (N7). 13.00 „Meilės žiedai“
(N7). 15.00 Pasikeisk! (N7). 16.00 „Detek
tyvė Klara“ (N7). 17.00 „Tu  mano likimas“ 
(N7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (N7). 22.50 
„Meilės žiedai“ (N7). 0.50 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N7). 1.40 „Detek
tyvė Klara“ (N7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N7). 8.00 Savaitės krimi
nalai (N7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo. Iki... 11.20 Savaitės kriminalai (N7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 
Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N7). 14.15 
Pasienio sargyba (N7). 14.40 Bus visko. 15.30 
„Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.50 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Šiandien. 12.20 „Fiodoras 
Bondarčiukas. Laimingas. Čia ir dabar“. 13.25 Visų 
geriausias! 15.05 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.00 Su
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.30 
Lietuvos laikas. 21.05 Eurologija. 21.30 „Vlasikas. 
Stalino šešėlis“. 23.40 „Žmogžudystė trims“. 0.40 
Vakaras su Urgantu. 1.05 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ka
pitono žmona“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.05 Žvalus 
rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.50 „Šeimos dra
mos“. 11.45 Mums net nesisapnavo. 14.30 Dar 
ne vakaras. 15.45 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Izmailovo 
parkas. 23.20 „Teisė mylėti“. 1.00 Žiūrėti visiems! 

„TRečIas žmogus“
MelodraMa. JAV. 2013.
Režisierius: Paul Haggis.
Vaidina: Mila Kunis, Liam Neeson, James Franco.

Veiksmas vystosi skirtinguose miestuose: Niujorke, Paryžiuje ir Romoje. 
Naują romaną rašantis rašytojas nori suprasti tragiškus savo gyvenimo 
įvykius. Klestintis verslininkas pagalbos ieško pas nepažįstamąją. Išsi-
skyrusi pora nesugeba pasidalinti vaikeliu. Jų istorijos skiriasi viena nuo 
kitos, tačiau tarp jų yra ir kai kas bendra. Tai - meilė.

„Ilgas KelIas į laImę“
MelodraMa. Vokietija. 2000.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Barbara Wussow, 
Harald Krassnitzer, Michael Roll.

Likus vos kelioms dienoms iki sa-
vo vestuvių, Eleonora išsiaiškina, 
kad jos būsimas vyras ją apgau-
dinėja. Ji ieško paguodos glėbyje 
savo geriausio draugo Tomo, ku-
ris jau seniai įsimylėjęs Eleonorą. 
Ar įvyks planuotos tuoktuvės? 
O gal likimas savo išbandymais 
herojus tiesiog veda tikrosios 
meilės link?

„DelTa“ BūRys 2. 
KolumBIjos gRanDIs“
VeiksMo filMas. JAV. 1990.
Režisierius: Aaron Norris.
Vaidina: Chuck Norris, 
Billy Drago, John P.Ryan.

Kokaino karalius Ramonas Kato 
mažą Lotynų Amerikos valstybėlę 
paverčia siaubo, žudynių ir kančių 
šalimi. Jo kariuomenė pagrobia 
tris kovos su narkotikais skyriaus 
agentus. JAV vyriausybė pasi-
kviečia bebaimį pulkininką Skotą 
Makojų kartu su drąsiais profesio-
naliais kariais iš „Deltos“ būrio. 

„PaKTas 2“
siaubo filMas. JAV. 2014.
Režisieriai: Dallas Richard 
Hallam, Patrick Horvath.
Vaidina: Caity Lotz, Camilla
Luddington, Scott Michael Foster.

Džudė dirba policijoje, jos parei-
ga yra tvarkyti nusikaltimų vietas. 
Kartą jai tenka dirbti vietoje, kur 
žudikas maniakas, pravarde Žudi-
kas Judas, nužudė moterį, vardu 
Eli. Po šio nusikaltimo FTB agentai 
apklausia ir Džudę. 

TV3
22.30

TV6
23.00

rekomenduoja

lnK
22.15
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TV8
21.00

6.40 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.05 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

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

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

12.15 TV serialas „Šuo“.
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.20 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
14.50 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 TV serialas „Tokia 

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

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Šuo“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. Pandoros 
kibiras“. I d. (N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Porininkai“ (N-14).
22.55 Nuotykių komedija 

„Krokodilas  
Dandis 2“ (N-7).

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

2.45 Dokumentinis f. 
„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Moterų balsas.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 Lietuva mūsų lūpose.
8.20 Durys atsidaro.
8.45 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Laiko ženklai. 
18.20 Parlamentarizmas 

Lietuvos ateičiai. 
Steigiamasis Seimas. 
Rež. V.Snarskis. 

19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Tarp mūsų, 

padavėjų“ (N-7).
22.30 Durys atsidaro. 
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Dvigubas iššūkis“ 
(N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 Kas namie 

šeimininkas?
1.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Farai (N-7).
23.00 Premjera! 

Siaubo f.  
„Paktas 2“ (S).

0.55 „Kobra 11“ (N-7).
1.55 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai. 
Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 „Naujas veidas“ (1) 

(N-7).
11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Nuotykių komedija 

„Vikis - mažasis 
vikingas“.

13.35 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“ 
(N-7).

14.35 Nuotykių drama 
„Sofi ir Šiba“.

16.25 Animacinis f. 
„Drakonų  
medžiotojai“.

17.55 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ (1).
21.10 Kino akademija. 

„Džeimso 
Kamerono projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 Romantinė komedija 
„Su meile, Rouzė“ 
(N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 23.45  „Detektyvas 
  Linlis“

 1.00  „Gyvi numirėliai“  9.30  „Kai šaukia širdis“ 16.00  „Kastlas“ 12.05  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAgegužės 15 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro su-
grįžimas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Pri-
siekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 
„Mentų karai 4“ . 18.30 Ypatingas įvykis. Ap-
žvalga. 19.50 „Vienas prieš visus“. 21.40 „Išda-
vikas“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 Pozdniako-
vas. 0.30 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.05, 18.20, 4.30 
Trumpa istorija. 8.20 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 
2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.45 Panorama. 12.00 „Per ašaras į 
laimę“. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 
15.50 „Maršalo Varšuvos adresai“. 16.05 „Juzefo 
Pilsudskio atsisveikinimas 1935 m. gegužės 
12-18 d. Varšuva-Krokuva“. 16.40 Medicina ir tu. 
16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45 
„Maršalas Pilsudskis“. 22.45 Polonija 24. 23.05 
Polonijos pokalbiai. 23.20 Sveika, Polonija. 0.10 
„Lenkų vilčių generolas - Vladyslavas Andersas“.  

 TV1000
6.10 „Elžbieta“. 8.35 „Memento“. 10.50 „Sau-
gus prieglobstis“. 13.10 „Zils Marijos debe-
sys“. 15.30 „Kaip mylėtis angliškai“. 17.35 
„Elžbieta“. 20.10 „Vagišiai“. 21.55 „Mylimųjų 
žiedas“. 0.10 „Liokajus“.

DiscoVery 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.30 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai 
pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 1.00 Sunk-
vežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepapras-
tomis sąlygomis. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 
Aukso karštinė. 24.00 Nemėginkite pakartoti.  

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00, 1.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekil-
nojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 8.15, 12.50 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 14.40, 22.55 Mutantų planeta. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
17.25, 21.05, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 
16.30, 23.50 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 
18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
19.15 Kalnų gorilos. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Sekmadienio atkrinta-
mosios. Vakar. 9.10 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Andoros „Morabanc“ - Madrido „Real“. 
Vakar. 10.50 Pasaulio rali-kroso čempio natas. 
Belgija. 4 etapas. 12.50 NBA krepšinio lyga. 
Klivlando „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 
15.00 Pasaulio Spidvėjaus čempionatas. Slo-
vėnija. 17.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 32 turas. 
18.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Permės 
„Amkar“ - Maskvos „Spartak“. 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas. Kalifornija. 4 etapas. 
20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
32 laida. 21.00 NBA krepšinio lyga. Sekma-
dienio atkrintamosios. Vakar. 23.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Vokietija - Pasaulio 
komanda. 0.10 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 32 turas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Da-
nija - Švedija 9.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Hull“ 10.50 Nascar 
400 mylių lenktynės. 14.50 Boksas. 16.10 Fut-
bolas. Premier lygos apžvalga. 17.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada - Norve-
gija. Tiesioginė transliacija. 19.55 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Danija - Italija. 21.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Watford“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija - Latvija. 
2.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Ham“ - „Liverpool“. 

 eurosPorT
7.00, 15.30, 19.15, 4.00 Automobilių sportas. 
Vengrija. 8.30, 12.00, 0.05, 5.30 Dviračių spor-
tas. Kalifornijos turas. 9.30, 13.00, 17.30, 21.05, 
2.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 11.00 Fut-
bolas. Europos moterų U-19 čempionatas. Če-
kija. 16.30, 19.45 Motociklų sportas. „Superbi-
ke“ serijos lenktynės. Italija. 18.35, 20.45 Laida 
„Watts“. 18.45, 2.00 Žiemos sportas. Laida 
„Chasing History“. 20.55, 23.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 22.00 FIFA futbolas. 22.30 Futbolas. JAV 
„Major League Soccer“ lyga. 23.00 Jojimas. 
„FEI CLassics“ serija. Didžioji Britanija.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  21.30  Patriotai  21.00  „D’Artanjano 
  duktė“

 21.30  Svarbios detalės 11.40  24 valandos 22.30  „Kalėjimo 
  bėgliai“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Melodrama „Ilgas kelias į 
laimę“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 „Tu - 
mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Drama „Svajonių pakrantė“ (N-7). 
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.30 Tauro ragas 
(N-7). 12.55 24 valandos (N-7). 13.40 Auto-
pilotas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio 
šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Die-
nos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Vlasikas. 
Stalino šešėlis“. 15.00 Kartu su visais. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 Už kadro. 
21.10 „Vlasikas. Stalino šešėlis“. 23.30 „Žmog-
žudystė trims“. 0.25 Vakaras su Urgantu. 0.55 
Nakties naujienos. 1.10 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ka-
pitono žmona“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.55 Vaikų klubas. 7.10 „Turistai“. 8.00 Žvalus rytas! 
8.50 Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos dramos“. 
11.30 Gyva tema. 12.30 Izmailovo parkas. 14.15 Dar 
ne vakaras. 15.10 Žiūrėti visiems! 15.30 „Paskutinė 
meistro paslaptis“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Geriausias šefas. 0.25 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05, 7.05 „Gydytojų byla“. 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai. Epilo-
gas“. 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 
„Vienas prieš visus“. 21.40 „Išdavikas“. 23.45 
Dienos apžvalga. 0.15 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 

 TV PolonIa
8.30, 17.55, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.45 
Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Polonijos pokal-
biai. 12.40, 23.20 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Priėmimas dešimčiai 
asmenų plius trys“. 15.25 „Lenkų vilčių genero-
las - Vladyslavas Andersas“. 16.40 Lenkų valgiai. 
16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 
TV ekspresas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25 Istorijos 
aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
21.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 „Maršalo Varšuvos 
adresai“. 0.20 „Juzefo Pilsudskio atsisveikinimas 
1935 m. gegužės 12-18 d. Varšuva-Krokuva“. 
0.40 Kažkas matė, kažkas žino.

 TV1000
6.10 „Lemiamas taškas“. 8.35 „Liokajus“. 11.15 
„Vagišiai“. 13.10 „Monstras“. 15.25 „Lemiamas 
taškas“. 17.55 „Bukas ir bukesnis“. 20.10 „Pėd-
sakai“. 22.20 „Adelė ir mumijos paslaptis“. 0.25 
„Geriausia, ką turiu“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 Ke-
lionė traukiniu Australijoje. 7.50, 17.15, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55, 1.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 
21.00 Aukso karštinė. 22.00 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 23.00 Gelbėjimo operacija Evereste. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai 
ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rin-
koje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00 Didelės virtuvės. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuoty kių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 TV serialas „Paskuti-

nis iš Magikianų“.
12.05 Pakartok! (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kalėjimo 

bėgliai“ (N-14).
23.30 TV serialas „24 

valandos. Palikimas“.
0.30 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N-7).
1.35 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

2.25 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“ (1).
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.30 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Baudėjas“ (N-14).
0.45 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.40 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 13“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.55 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Rezistentai“.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 13“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Svarbios detalės.
5.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.05 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

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

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

12.15 TV serialas „Šuo“.
13.20 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

14.20 TV serialas „Viena už 
visus“ (N-7).

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Šuo“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. Pandoros 
kibiras“. II d. (N-7).

20.30 Pasienio sargyba.
21.00 Veiksmo komedija 

„Ilgiausias jardas“.
23.15 Veiksmo trileris 

„Porininkai“ (N-14).
1.05 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
1.55 TV serialas „Karo vil-

kai. Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 „Gaujos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko ženklai. 
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 Euromaxx.
8.20 Stambiu planu.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016. 
13.00 „Poezijos pavasaris 

2017“. Atidarymas. 
14.35 „Barbra Streizand. 

Kelias į šlovę.  
1942-1984“.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Poezija. 
18.20 Dokumentinis f. 

„Klintonas“. 2 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Nuotykių komedija 

„D’Artanjano duktė“.
23.05 Dainuoja Birutė 

Almonaitytė.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
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gegužės 16 d.

 16.15  „Karališkosios 
  paslaptys“

 18.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 8.15, 11.55, 0.45 
Gyvūnų gelbėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Mutan-
tų planeta. 10.05, 15.35 Kalnų gorilos. 13.45 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 16.30, 23.50 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Susitikimas su 
pingvinais. 18.20, 22.00 Šuns gelbėjimo misija. 
19.15 Žemės tyrimas su Džefu Korvinu. 

 SPort1
7.30 Pasaulio Spidvėjaus čempionatas. Lenkija. 
10.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Bilbao „Retabet“. 12.10 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Vokietija - Pasau-
lio komanda. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Movistar „Estudiantes“. 
14.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės mo-
mentai. 15.00 Pasaulio Spidvėjaus čempionatas. 
Lenkija. 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos CSKA - Tulos „Arsenal“. 20.00 Čem-
pionai Lt. Grapplingas. Jonava. 3 d. Premjera. 
20.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
28 turas. Premjera. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Madrido 
„Real“. 22.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 31 laida. 23.10 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. Anglija - Ispanija. 0.10 NBA krepšinio 
lyga. Golden State „Warriors“ - Jutos „Jazz“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.05 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.05 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. Šanchajus. 10.10 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 11.10 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Rusija - Latvija. 13.10 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Baltarusija - Norvegija. 
Tiesioginė transliacija. 15.40 „Mobil-1“ The 
Grid lenktynės. 16.10 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Čekija - Šveicarija. Tiesioginė transliaci-
ja. 19.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Rusija - JAV. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „West Bromwich“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Vokietija - Latvija. 

 euroSPort
6.45, 9.30, 13.00, 14.15, 2.30, 5.30 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 7.45, 10.30, 2.00 Moto-
ciklų sportas. „Superbike“ serijos lenktynės. 
Italija. 8.30, 11.30, 24.00 Dviračių sportas. 
Kalifornijos turas. 11.00, 23.15 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 14.00, 18.15 Dviračių 
sportas. Laida „Giro Extra“. 18.30, 21.15, 4.00 
Futbolas. UEFA Europos U-19 čempionatas. 
Kroatija. 20.25, 23.10 „Eurosport 2“ žinios. 
20.30 Jojimas. 21.00, 23.45 Laida „Watts“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

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

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Periferinis  
regėjimas“ (N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 Kas namie 

šeimininkas?
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Klaipėdos „Neptūnas“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„Nevaldoma grėsmė“ 
(N-14).

24.00 „Kobra 11“ (N-7).
1.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.50 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Dokumentinis f. 

„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Dikensiada“ (1).
11.10 „Robinzonas Kruzas“.
12.10 „Naujas veidas“ (1).
12.40 Animacinis f. 

„Mažasis riteris 
Trenkas“.

14.10 „Kai šaukia širdis“.
15.10 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
16.15 Dokumentinis f. 

„Karališkosios 
paslaptys“.

16.45 Biografinė drama 
„Ponia Nobel“ (N-7).

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“ 
(N-7).

21.30 Istorinė drama 
„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

22.30 Balticum TV žinios.
23.00 „Robinzonas Kruzas“.
24.00 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

0.30 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

„BAudėjAS“
Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija. 2004.
Režisierius: Jonathan Hensleigh.
Vaidina: Tom Jane, John Travolta, Will Patton.

Slaptasis FTB agentas ir buvęs jūrų pėstininkas Frenkas Kestlas neilgai 
džiaugėsi laimingu gyvenimu. Jo žmona ir vaikai tapo nusikaltėlių au-
komis, nes netyčia pamatė tai, ko niekas neturėjo matyti. Norėdamas 
atkeršyti šeimos žudikams, pareigūnas nusprend žia būti teisėju, prisie-
kusiuoju ir nuosprendžio vykdytoju viename asmenyje.

lnK
22.15

„neVAldomA grėSmė“
VeiKsmo trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Chris Pine, Rosario Dawson.

Jaunas konduktorius Vilas ir pa-
tyręs inžinierius Frenkas sužino 
apie traukinį, gabenantį mirtinus 
chemikalus. Traukinys važiuoja 
į nedidelį miestelį Pensilvanijos 
valstijoje, kur gyvena Vilo šeima... tV6

22.00

„BruKlino tAKSi“
tV serialas. Prancūzija. 2014.
Režisieriai: Franck Ollivier, 
Gary Scott Thompson.
Vaidina: Chyler Leigh, 
Jacky Ido, James Colby.

Keitlin Salivan yra energinga Niujorko 
detektyvė. Dėl itin pavojingo vairavi-
mo, kai vos nepražudė savo partnerio, 
ji praranda vairuotojo pažymėjimą, 
tačiau greitai susiranda pagalbininką. tV3

0.30

„SVA jonių PAKrAntė“
Drama. Vokietija. 2001.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Carin C.Tietze, 
Martin Halm, Anaid Iplicjian.

Aistros, meilė, sukrečiantys išgyveni-
mai nuostabioje Kornvalio grafystė-
je Anglijoje. Arnoldas trokšta Keitės 
meilės, tačiau Keitė mieliau renkasi 
kitą - Džefrį. Deja, šis jau yra pažadėjęs 
ranką Arnoldo seseriai. Ar grafystės 
jūros bangos nuplaus herojų aistras?tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
12.05 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Fantastinis

 veiksmo f.  
„Ugnis ir ledas“ 
(N-14).

0.15 „Bruklino taksi“ 
(N-7).

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

2.10 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas  
ir Džeris III“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Tik nesijuok

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Nuotykių drama 

„Jaunatis“ 
 (N-14).

0.55 TV serialas
„Kultas“ (N-14).

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

2.35 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 13“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Emigrantai.
11.50 Svarbios detalės.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Biografinė 

drama „Dasleriai. 
Amžini varžovai“ 
(N-7).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Mes nugalėjom.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas 

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

 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  Gero vakaro šou  19.30  KK2

trečiadienis

„Jaunatis“
Nuotykių drama. JAV. 2009.
Režisierius: Chris Weitz.
Vaidina: Kristen Stewart, Anna Kendrick, Robert Pattinson.

Bela vos atsigavo po vampyrų užpuolimo. Tačiau tokia siaubinga patirtis 
neprivertė jos atsiriboti nuo Edvardo. Priešingai, ji ir vampyrų klanui pri-
klausantis Edvardas tapo dar artimesni. Belą į glėbį priėmė ir visa Edvardo 
šeima. Jie net pasišovė suruošti Belai aštuonioliktojo gimtadienio vakarėlį. 
Tačiau šventė netikėtai pakrypsta nenumatyta ir liūdna linkme.

rekomenduoja
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„DeteKtyvė KLara“
tV serialas. Vokietija. 2012.
Režisierius: Thomas Freundner.
Vaidina: Wolke Hegenbarth, 
Jan Niklas Berg.

Klara Degen yra graži, apsukri ir 
savimi pasitikinti, tačiau niekaip 
neranda savo laimės. Neseniai 
darbo netekusi mergina gyvena 
su nėščia seserimi Silvija, svainiu 
Jorgu ir jų septynmete dukrele 
Lena. Nors niekad nedirbo poli-
cijoje, bedarbė Klara apsidžiaugia 
sužinojusi apie galimybę dirbti 
detektyve.

„ugnis ir LeDas“
FaNtastiNis Veiksmo Filmas. 
JAV. 2008.
Režisierius: Antoine Pitof.
Vaidina: Amy Acker, 
Tom Wisdom, 
John Rhys-Davies.

Karalystėje, valdomoje karaliaus 
Augustino, taikingai gyvena rite-
riai ir drakonai. Bet ramybę neti-
kėtai sudrumsčia ugnies drakonas. 
Per karalystę nusidriekia siaubin-
gas mirties šešėlis...

 „sniego trauKinys“
FaNtastiNis trileris. Čekija, JAV. 
2013.
Režisierius: Joon-ho Bong.
Vaidina: Chris Evans, 
Jamie Bell, Tilda Swinton.

Amžinojo variklio varomas galin-
gas traukinys rieda aplink planetą. 
Galiniuose jo vagonuose įsikūrę že-
mesniosios klasės atstovai, o prie-
kinius užėmusi aukštesnioji klasė. 
Tačiau, įsižiebus maištui, pusiaus-
vyra tarp klasių pradeda svyruoti.

tv8
16.00

tv3
22.30

tv6
22.00

 tv8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji ani-
macija. 10.05 Drama „Svajonių pakrantė“ (N-7). 
12.00, 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00, 
18.00, 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00, 1.40 „Detektyvė Klara“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Skarlet“ (N-7). 0.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7).

 info tv
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Kleo  -
patra“. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Ne vienas kelyje. 
13.15 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 
14.45, 21.30 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 22.00, 0.30 Info diena. 
21.00 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasaulyje.

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 0.45 
Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk 
sveikai! 12.20 „Vlasikas. Stalino šešėlis“. 14.30 Kartu 
su visais. 15.25, 4.25 Mados nuosprendis. 16.30 
Vyriška/Moteriška. 17.25 Susituokime. 18.25 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 
„Stalino šešėlis“. 23.20 „Žmogžudystė trims“. 0.15 
Vakaras su Urgantu. 1.30 „Daug triukšmo dėl nieko“. 

 rtr PLaneta (BaLtiJa)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ka-
pitono žmona“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 ren
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.30 Gyva tema. 12.30 „Senovės 
protėvių auksas“. 13.25 „Šeštoji rasė“. 14.20 Dar ne 
vakaras. 15.25 „Paskutinė meistro paslaptis“. 17.25 
Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 23.20 „Kiekvienam po katinėlį“.

 ntv Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 
18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Vienas 
prieš visus“. 21.40 „Išdavikas“. 23.40 Dienos 
apžvalga. 0.05 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 1.55 
„Susitikimo vieta“. 3.55 Sodininkų atsakas.
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.10 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Šuo“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ 

(N-7).
14.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
16.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Pandoros kibiras“.  
III d. (N-7).

20.30 Pagalbos skambutis 
(N-7).

21.00 Nuotykių f. 
„Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija“ (N-7).

0.25 Veiksmo komedija 
„Ilgiausias jardas“ 
(N-7).

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

6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Gaujos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Klintonas“. 2 d. 
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai. 
14.40 Durys atsidaro. 
14.55 „Stefanas Turčakas. 

Likimo partitūra“
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 „Juodoji gėlė“ (N-7).
18.15 Poezija.
18.20 „Kim Čong Inas. 

Neskelbta biografija“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 „Šimtas reginių seno-

viniame mieste“. 11 d.
20.15 Knygos „Būtovės 

slėpiniai. Užmiršta 
Lietuva“ pristatymas.

21.00 Komiška drama 
„Tūkstantis ir viena 
naktis. III dalis. 
Pakerėtoji“ (N-14).

23.00 DW naujienos rusų k.
23.15 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Saugu“ (N-14).
23.10 „Be kaltės kalta“ 

(N-7).
1.00 Kas namie

 šeimininkas?
1.50 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Dvi merginos be 
cento“ (N-7).

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Fantastinis trileris 

„Sniego traukinys“ 
(N-14).

0.35 „Kobra 11“ (N-7).
1.30 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“ 
(N-7).

10.30 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai  
ir simboliai.

11.00 Romantinė komedija 
„Ko nori moterys“.

13.10 „Naujas veidas“ 
(1) (N-7).

13.40 „Robinzonas 
Kruzas“.

14.40 „Dikensiada“ (1).
15.20 Animacinis f. 

„Džesis ir Petas“.
16.55 Animacinis f. 

„Kelionė į Mėnulį“.
18.30 Dokumentinis f. 

„Karališkosios 
paslaptys“.

19.00 Dokumentinis f. 
„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Dikensiada“ (1).
0.10 Istorinė drama 

„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 23.15    Dabar pasaulyje 21.30   Moterų balsas 13.20    „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 21.00  Pinigai iš nieko 18.00    Lietuvos krepšinio
             lygos rungtynės

 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAgegužės 17 d.

 TV Polonia
7.05 „Priartėjimas“. 8.05 Ekumeninė laida. 
8.30, 2.15 ABC viską žino. 8.40 Mano žvėrynas. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 
12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 
5.35 Polonijos pokalbiai. 12.40, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Maršalas Pilsuds-
kis“. 15.25, 0.10 „Lenkų vilčių generolas - Vla-
dyslavas Andersas“. 15.40 Turistinė kelionė. 
16.55 Erdvės knyga. „Atminties ir emocijos 
formos“. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 Laukinių 
gyvūnų paslaptys. 18.05, 2.25 Mano žvėry-
nas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Zaolzė. 19.25, 
1.10 Rytų studija. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Miesto centro karaliai“. 

 TV1000
6.10 „Stounhersto beprotnamis“. 8.30 „Adelė 
ir mumijos paslaptis“. 10.40 „Geriausia, ką 
turiu“. 13.10 „Pėdsakai“. 15.30 „Tinklas“. 17.50 
„Stounhersto beprotnamis“. 20.10 „Puikybė 
ir prietarai“. 22.35 „Siuntėjas“. 0.30 „Veidai 
minioje“. 2.30 „Veronika ryžtasi mirti“. 4.15 
„Memento“.

DiscoVery 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Mirtinas 
laimikis. 21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 22.00, 3.40 
Greitai ir garsiai. 23.00, 4.30 Supervilkikai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Žvaigž-
dė automobilyje. 23.00, 4.00 Ypatinga ekspedicija. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00, 17.25, 20.10, 1.40, 4.15 Dr.Džefas. 
8.15, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Mutantų planeta. 10.05, 15.35 Žemės 
tyrimas su Džefu Korvinu. 11.55, 0.45 Gyvū-
nų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 5.49 Šių laikų daktaras 
Dolitlis. 19.15, 2.35 Hieninių šunų sala. 

 sPorT1
7.00 Čempionai Lt. Graplingas. Jonava. 3 d. 
Vakar. 7.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 28 turas. Vakar. 8.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - 
Tenerifės „Iberostar“. 9.40 „Road to glory“. Laida 
apie kovinį sportą. 10.10 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Excelsior“ - Roter-
damo „Feynoord“. 12.10 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. Anglija - Ispanija. 13.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - 
Malagos „Unicaja“. 14.50 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Permės „Amkar“ - Maskvos „Spar-
tak“. 16.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Barselonos „Barcelona“ - Tenerifės „Iberostar“. 
18.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos ap-
žvalga. 34 turas. Premjera. 19.30 Tiesiogiai. Ru-
sijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt Peterburgo 
„Zenit“ - Krasnodaro „Krasnodar“. 21.30 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Retabet“ - 
Vitorijos „Baskonia“. 23.10 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. JAV - Beniliuksas. 0.10 ATP tenisas. 
Marakešas. Dvejetų finalas. 2.10 Čempionai 
LT. Graplingas. Jonava. 2 d. 2.40 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 31 laida. 3.10 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Toronto 
„Raptors“. 5.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Bilbao „Retabet“ - Vitorijos „Baskonia“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kana-
da - Suomija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Vokietija - Latvija. 11.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Rusija - JAV. 13.00 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Watford“. 
14.50 Anglijos Premier lyga. „Manchester City“ -
„West Bromwich“. 16.40 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. 20.40 „Formulė-1“. Ispanijos GP 
lenktynių apžvalga. 21.40 Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. 3.45 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
7.00, 11.00, 4.00 Futbolas. UEFA Europos U-19 
čempionatas. Kroatija. 8.30, 12.00, 23.00, 24.00 
Dviračių sportas. Kalifornijos turas. 9.30, 13.00, 
14.15, 22.00, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 14.00, 18.15 Dviračių sportas. Laida „Giro 
Extra“. 18.30 Žiemos sportas. Laida „Chasing His-
tory“. 19.00 „Porsche Supercup“ serijos lenktynės. 
Ispanija. 19.30, 2.00 Automobilių sportas. FIA 
„World Touring Car“ čempionatas. 20.05 „For-
mulės E“ lenktynės. Monakas. 21.00 Automobilių 
sportas. „Blancpain“ ištvermės lenktynių serija. Di-
džioji Britanija. 21.55, 23.55 „Eurosport 2“ žinios.
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 14.50   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 13.35   „Merdoko 
             paslaptys“

 22.15   Regina Varnaitė  17.10   Klauskite daktaro 19.30  Valanda su Rūta 21.00   „Šviesoforas“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 „Skarlet“ (N-7). 12.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ 
(N-7). 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė 
Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Komiška drama „Amerikos prezi-
dentas“ (N-7). 23.10 „Meilės žiedai“ (N-7). 1.10
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 2.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 12.35 
Autopilotas. 13.00 24 valandos (N-7). 13.45 
Dokumentinis f. „Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Kleopatra“ (N-7). 14.45 Dviračio šou. 15.15 
KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
1.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.15 „Vlasi-
kas. Stalino šešėlis“. 15.00 Kartu su visais. 15.55, 
4.45 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida. 23.35 
„Žmogžudystė trims“. 0.30 Vakaras su Urgantu. 1.45 
Komedija „Mimino“. 3.15 „Portretas su lietumi“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Kapitono 
žmona“. 23.15 „Dvikova“. 1.30 „Šerlokas Holmsas“.

 Ren
8.10 Žvalus rytas! 9.05 Tinkama priemonė. 10.00 
„Šeimos dramos“. 11.50 Gyva tema. 12.45 La-
biausiai šokiruojančios hipotezės. 14.30 Dar ne 
vakaras. 15.25 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
17.20 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
21.30 Čapman paslaptys. 23.20 Žiūrėti visiems! 
0.15 „Teisė mylėti“. 1.05 „Imperatoriaus meilė“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Vienas prieš visus“. 
21.40 „Išdavikas“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 
„Jūrų velniai. Viesulas 2“. 2.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.35 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Poloni-
jos pokalbiai. 12.40, 23.20, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Miesto centro karaliai“. 
16.10 Nepaprastų vietų keliais. 16.40 Vilnoteka. 
16.55 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.00, 
2.20 Lenkijos gamtos lobiai. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Nasza-
armia.pl“. 19.20 Kelionės su istorija. 20.25, 6.35 
Laida iš salų. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Žmogžudysčių komisija“. 0.05 
A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti.

 TV1000
6.10 „Saugus prieglobstis“. 8.30 „Veidai mi-
nioje“. 10.30 „Puikybė ir prietarai“. 13.15 „Me-
mento“. 15.30 „Veronika ryžtasi mirti“. 17.45 
„Saugus prieglobstis“. 20.10 „Godzila“. 22.50 
„Džeris Magvairas“. 1.40 „Liokajus“.

 DIscoVeRy
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50, 1.00 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 1.55, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30, 3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Sandėlių 
medžiotojai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

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

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (N-7).
12.05 Gero vakaro šou 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Kriminalinė drama 

„Purvini pinigai“ 
(N-14).

0.45 „Bruklino taksi“ 
(N-7).

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

2.30  „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas  
ir Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. „Misija 

„Neįmanoma“ (N-7).
0.30 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.25 „Judantis objektas“ 

(N-7).
2.15 Sveikatos ABC

 televitrina.
2.40 Alchemija. VDU 

karta. 2013 m.
3.10 Kultūrinė dokumen-

tika. „Menininkų 
portretai“.

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

Reksas 13“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Gyvenimas.
11.55 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Veiksmo trileris 

„Greiti ir įsiutę“ 
(N-14).

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Detektyvinė drama 

„Jautis ir kaimietė“ 
(N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

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

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

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.10 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Šuo“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ 

(N-7).
14.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
16.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Pandoros kibiras“.  
IV d. (N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. 
„Lemiamos  
lenktynės“ (N-14).

22.55 „Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija“  
(N-7).

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

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 Melodrama 

„Pakalbėsim, kai 
grįši“ (1).

9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.50 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 Parlamentarizmas 

Lietuvos ateičiai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Kim Čong Inas. 

Neskelbta biografija“.
13.05 Mokslo sriuba.
13.20 Knygos „Būtovės 

slėpiniai. Užmiršta 
Lietuva“ pristatymas.

14.10 „Vilnius Jazz 2016“. 
Orchestre National 
de Jazz (Prancūzija).

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.15 „Medičiai, Florencijos 

valdovai“ (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Muzikinis filmas 

„Velnio nuotaka“.
22.15 Reginos Varnaitės 

90-mečiui. Legendos.
23.00 ARTi.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Dasleriai. Amžini 

varžovai“. 1 s. (N-7).
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 11.00    „Kai šaukia širdis“ 18.00  „CSI kriminalistai“ 22.55   „Be kaltės kalta“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

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

Kelnas. Tik nereikia 
policijos“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.45 Kas namie 
šeimininkas?

1.35 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.20 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

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

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Istorinė drama 

„Pompėja“  
(N-14).

0.10 „Kobra 11“ (N-7).
1.10 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
2.00 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Dokumentinis f. 

„Karališkosios 
paslaptys“.

11.00 „Kai šaukia širdis“.
12.00 Dokumentinis f. 

„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

13.00 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“ 
(N-7).

14.00 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

14.30 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai  
ir simboliai.

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

16.40 Veiksmo nuotykių f.
„Nibelungų lobio 
medžioklė“ (N-7).

18.50 „Naujas veidas“ 
(1) (N-7).

19.20 „Dikensiada“ (1).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
21.35 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.35 Balticum TV žinios.
23.05 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.05 „Kai šaukia širdis“.

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Dr.Džefas. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Mutantų planeta. 10.05, 15.35 Hieninių 
šunų sala. 11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 
16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Gy-
venimo greitis. 18.20, 5.49, 22.00, 1.40 Laukiniai 
gyvūnai. 19.15, 2.35 Išsaugokime Afrikos milžinus. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 8.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt 
Peterburgo „Zenit“ - Krasnodaro „Krasnodar“. 
Vakar. 10.00 NBA krepšinio lyga. Sekamdienio 
atkrintamosios. 12.10  „M1 Iššūkis“. JAV - Be-
niliuksas. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Bilbao „Retabet“ - Andoros „Morabanc“. 
14.50 „Hunt the wolf 2017“. Laida apie keturračių 
sportą. 15.00 ATP tenisas. Miunchenas. Pirmas 
pusfinalis. 17.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 18.00 Vieningoji krepšinio lyga. 
Astanos „Astana“ - Maskvos „CSKA“. 19.40 
NBA krepšinio lyga. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 
21.00 „Grand Prix“. Spidvėjus. Lenkija. 24.00 
„M1 Iššūkis“. Japonija - Ispanija. 1.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Ispanija. 3.00 Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. Permės „Amkar“ - Mask-
vos „Spartak“. 5.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Andoros „Morabanc“ - Madrido „Real“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Manchester United“. 8.50 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.50 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 10.20, 15.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. 12.20 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Šanchajus. 14.25 
Boksas. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 19.40 
„Formulė-1“. Ispanijos GP lenktynių apžvalga. 
20.40 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 21.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfina-
lis. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Leicester“ - „Tottenham“. 
1.35, 4.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Ketvirtfinalis. 3.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 

 euroSPort
7.00, 11.00 Futbolas. UEFA Europos U-19 čem-
pionatas. Kroatija. 8.30, 12.00, 18.30, 23.00, 
24.00, 4.00 Dviračių sportas. Kalifornijos turas. 
9.30, 13.00, 14.15, 22.00, 2.30, 5.30 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 14.00, 18.15 Dviračių 
sportas. Laida „Giro Extra“. 19.55, 23.55 „Eu-
rosport 2“ žinios. 20.00 TBA. 21.00 Krepšinis. 
Vasaros olimpinės žaidynės. 2.00 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 

 

„PurVini PinigAi“
Kriminalinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Michael R.Roskam.
Vaidina: Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini.

Bobas Saginovskis dirba barmenu viename Bruklino barų ir mato, kiek 
nešvarių sandorių čia vyksta, per kiek rankų po stalais pereina purvini 
pinigai. Buvęs savininkas Marvinas Stipleris šį barą kadaise perleido če-
čėnų gangsteriams, bet vis dar naudojasi juo kaip tašku sutvarkyti kai 
kuriuos neteisėtus reikalus. Į aferas jis įtraukia ir Bobą.

tV3
22.30

rekomenduoja

„AmerikoS PrezidentAS“
KomišKa drama. JAV. 1995.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Michael Douglas, 
Annette Bening, Martin Sheen.

Amerikos prezidentas yra našlys, 
augina paauglę dukterį ir ketina 
antrą kartą dalyvauti prezidento 
rinkimuose. Prezidentas labai po-
puliarus ir jo konkurentams bus 
nelengva nugalėti...

„miSijA „neįmAnomA“
VeiKsmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Brian De Palma.
Vaidina: Tom Cruise, Jon
Voight, Emmanuelle Beart.

Buvęs Rusijos šnipas, prekiaujan-
tis valstybinėmis paslaptimis, slapti 
agentai, korumpuotas neaiškios or-
ganizacijos atstovas, ginklų prekeivis, 
šnipų agentūra, išsižadanti sulaikytų ir 
žuvusių savo agentų... Ir vienas žmo-
gus, kurio misija beveik neįmanoma.

„PomPėjA“
istorinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Paul W.S.Anderson.
Vaidina: Kit Harington, Kiefer 
Sutherland, Carrie-Anne Moss.

79 metai prieš Kristų. Pompėjoje ver-
gas Milas, paverstas gladiatoriumi, 
įsimyli turtingo pirklio dukrą Kasią, 
kuriai jis tikrai per prastas vyras. Mer-
gina yra pažadėta korumpuotam, 
bet įtakingam Romos senatoriui.tV6

22.00

lnk
22.15

tV8
21.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 12-18 d. 10.20, 10.30, 13.50, 14.40, 
17 val. (13-14 d. 10.20 val. seansas nevyks; 10.30 val. 
seansas vyks 13-14 d.).
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, 3D, V) - 12-18 d. 15.50 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) -  
12-18 d. 12.40, 18.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 12-18 d.  
10.50, 15.40, 21.30, 23.10 val. (23.10 val. seansas  
vyks 12-13 d.).
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV) - 12-18 d. 11, 
13.40, 16.20, 18, 20.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 12-13 d.).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 16 d. 18.50 val. (COSMO 
VIP seansas).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-13) - 18 d. 18.20 val. 
(PANELĖS premjera).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 10.10, 11.10, 13.30, 15.30, 18.20 val. 
(18 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
12-18 d. 12.10, 15.10, 18.10, 21, 23.35 val.  
(23.35 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12-18 d. 10.30, 15.20, 18.50, 
20.30, 23.25 val. (13-14 d. 10.30 val. seansas nevyks; 
16 d. 18.50 val. seansas nevyks; 23.35 val. seansas vyks 
12-13 d.).
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 12-18 d. 16, 
20.50, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 12-18 d. 
12.20, 17.50 val.

„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 12-18 d. 11.20, 13.20 val. 
(11.20 val. seansas vyks 13-14 d.).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.20, 12.30 val. 
(10.20 val. seansas vyks 13-14 d.).
„slaptasis agentas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
12-18 d. 19.20 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 
12-18 d. 19 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 12-18 d. 21.20 val.
„Pasekmė“ (trileris, JAV, N-13) - 12, 14, 16, 
18 d. 21.40 val.
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 
13, 15, 17 d. 21.40 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 12, 14, 16, 
18 d. 21.50 val.
„spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, 
Prancūzija, Didžioji Britanija, N-16) - 13, 15, 17 d.  
21.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 12-18 d. 
13.20, 19 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 12-18 d. 11.10, 
16.10, 21.45 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV) - 12-18 d. 11, 
13.35, 16.15, 18.40, 21.30 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 12-18 d. 11.30, 14.30, 16, 17 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, 3D, V) - 12-18 d. 13.45 val.
„Rožės kavalierius“ (originalo k.) - 13 d. 19.30 val. 
(Tiesioginės premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 16 d. 20.50 val. (COSMO 
VIP seansas).

nT liVE: OBsEssiOn („Apsėdimas“) (spektaklis) - 15 d. 
18.30 val. (Įrašas iš Londono Karališkojo nacionalinio teatro!).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-13) - 18 d. 19.10 val. 
(PANELĖS premjera).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 11, 12.30, 14, 16.20, 18.10 val. 
 (12.30 val. seansas vyks 13-14 d.).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
13-14 d. 11.30 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
12-18 d. 14.50, 18.10, 20.50 val.
„slaptasis agentas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
12-18 d. 19 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 12-18 d. 12, 18 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 12-18 d. 15, 21 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12-18 d. 17.45, 20.40 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 12-18 d. 11.15, 13.30 val.  
(11.15 val. seansas vyks 13-14 d.).
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 13.50, 16 val.
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 
12-18 d. 20.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 12-18 d. 15.40 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 12-18 d. 18.30 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
12-18 d. 11.40 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (biografinė drama, 
Čekija, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 12, 14, 16 d. 19.10 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 13, 15, 17 d. 19.10 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 12, 14, 16, 
18 d. 21.45 val.
„Pasekmė“ (trileris, JAV, N-13) - 13, 15, 17 d. 21.45 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
12, 14, 16, 18 d. 21.20 val.

„Svetimas: 
Covenant“

„Alien: Covenant“

Laivo „Covenant“ įgula toli toli nuo že-
mės randa planetą, kuri iš pirmo žvilgsnio 
primena kone rojų, tačiau iš tiesų tai yra tam-
sus ir pavojingas pasaulis. Susidūrę su jo 
grėsmėmis kosmoso keliautojai bus privers-
ti rasti kelią iš pragaru tapusios vietos. 
1979-aisiais Ridlis Skotas (R. Scott) pasauliui 
pristatė filmą „Svetimas“, pasakojantį apie 
paslaptingą planetą, kuri keliaujančius astro-
nautus pasitinka svetingai, tačiau netrukus 
juos vieną po kito pražudo.

Naujasis šio režisieriaus įtempto siužeto 
filmas „Svetimas: Covenant“ nėra tiesioginis 
pirmojo „Svetimo“ tęsinys, tačiau primins 
kadaise „Svetimame“ jau matytus šiurpą ke-
liančius kosmoso vietinius. Filmo režisierius 
R.Skotas šįkart pristatys istoriją apie kosmo-
so platybes ir nepažintus pasaulius.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 12 d.

n siaubo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Ridley Scott

n Vaidina: Michael Fassbender, Katherine 

Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, 

Demian Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, 

Jussie Smollet, Callie Hernandez, Nathaniel 

Dean, Alexander England, Benjamin Rigby, 

Noomi Rapace, James Franco ir kiti

n iMDB: 8,6/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Kadras iš filmo „Svetimas: Covenant“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 13, 15, 17 d. 21.20 val.
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 12, 14, 18 d. 20.50 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 13, 15, 17 d. 20.50 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Mokinys“ (drama, Rusijos Federacija) - 12 d. 16.50 val. 
13 d. 18.10 val. 17 d. 16.10 val. 18 d. 21.10 val.
„Pasiklydę Paryžiuje“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
12 d. 19 val. 13 d. 15.10 val. 16 d. 17.15 val. 18 d. 16 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 12 d. 20.40 val. 
13 d. 20.30 val. 15 d. 20 val. 16 d. 20.30 val. 17 d. 18.20 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
13 d. 17 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (drama, Šveicarija, 
Prancūzija) - 14 d. 12.30 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 14 d. 13.50 val.
„Amžinai kartu“ (ironiška drama, Lietuva, Rumunija) - 
14 d. 15.50 val.
„Bulvarinis skaitalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 
14 d. 17.40 val.
„Paskutinė šeima“ (biografinė drama, Lenkija) - 
14 d. 20.50 val. 17 d. 21 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ 
(biografinė drama, Čekija, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
15 d. 15 val.
„Saldžių sapnų“ (romantinė drama, Italija, Prancūzija) - 
15 d. 17.30 val. 18 d. 17.40 val.
„Komunija“ (dokumentinis f., Lenkija) - 16 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 12-18 d. 
17.30, 20.15 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 12-18 d. 10.30, 
13.15, 15.45, 18.30, 21.15 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV) - 12-18 d. 
11.45, 14.45, 16.15, 19, 21.45 val.

„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, 3D, V) - 12, 14-16, 18 d. 11.15, 13.30 val. 
13 d. 13.30 val. 17 d. 14.15, 11.15, 12.30, 13.15 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 12-18 d. 10.15, 12.15, 16, 14.15, 18 val.
„Pasekmė“ (trileris, JAV, N-13) - 12, 14, 15, 18 d. 
21.45 val. 13, 16 d. 19.15 val.
„Slaptasis agentas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
12,14, 18 d. 19.15 val. 13, 16 d. 21.45 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
12-18 d. 14.30, 17, 19.20, 21.30 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 12-14, 16, 
18 d. 12.45, 15.40, 18.30, 21.30 val. 15 d. 12.45, 15.40, 
18.30 val. 17 d. 12.45, 15.40, 19, 21.45 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 12 d. 10.45, 16.45 val.  
13-18 d. 10.45 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12-18 d. 20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12 d. 10, 12.15, 14.30 val. 13-14, 16-18 d. 10, 
12.30, 14.45, 17 val. 15 d. 10, 12.30, 14.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.30, 12.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 13 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
17 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Paskutinė šeima“ (drama, Lenkija) - 12, 18 d. 18 val. 
13 d. 15.50 val.
„Tobuli melagiai“ (komiška drama, Italija) - 
12 d. 20.10 val. 13 d. 14 val. 17 d. 19.50 val.
„Šlovė“ (drama, Bulgarija, Graikija) - 13, 17 d. 18 val.
„Šokėja“ (drama, Prancūzija) - 13 d. 19.50 val.
„Holivudas pasiūlė per mažai“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 16 d. 18 val. 18 d. 17.30 val.
Ekskursija po kino archyvą - 16 d. 19 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 12.20, 18 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 
12-18 d. 15.10, 22.30, 22.15 val. (22.15 val. seansas  
vyks 12-13 d.).
„Svetimas: Covenant“ (fsiaubo f., JAV) - 12-18 d. 13, 
15.40, 19.50, 21, 22.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 12-13 d.).
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 12-18 d. 10.10, 11.20, 13.25, 15.30 val.
„Rožės kavalierius“ (originalo k.) - 13 d. 19.30 val. 
(Tiesioginės premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 16 d. 18.30 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-13) - 18 d. 18.30 val. 
(PANELĖS premjera).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-18 d. 10.30, 12.50, 15.10, 17.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.20, 12.30, 
14.40 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12-18 d. 17, 20.40, 22.15, 
23.30 val. (13 d. 22.15 val. seansas nevyks; 23.30 val. 
seansas vyks 12-13 d.).

Maiklas Fasbenderis (Michael Fassbender) 
ir Ketrina Voterston (Katherine Waterston) 
filmo premjeroje Londone

Filmo pristatyme - aktorė  
Tesa Hobrich (Tess Haubrich)...

... Dakota Blu Ričards 
(Dakota Blue Richards)
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 Kinas

„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 12-18 d. 10.40, 
16.40, 17.45, 22.40 val. (13 d. 16.40 val. seansas nevyks; 
17.45, 22.40 val. seansai vyks 13 d.).
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 12-18 d. 
13.40, 19.40 val. (13 d. 19.40 val. seansas nevyks).
„Pasekmė“ (trileris, JAV, N-13) - 13, 15, 17 d. 20 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 12-18 d. 23 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 12-18 d. 11 val.
„Slaptasis agentas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
12-18 d. 20.50 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 12, 14, 16, 
18 d. 20 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 12, 14, 16, 18 d. 17.45 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ 
(biografinė drama, Čekija, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
15, 17 d. 17.45 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
12, 14 d. 18.15 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
13, 15, 17 d. 18.15 val.

CINAMON
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 
12-18 d. 13, 18.45 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 
12-18 d. 21 val.
Mumford & Sons LIVE from South Africa - 
17 d. 19 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kinija, JAV, V) - 12-18 d. 10.15,  
12.15, 17 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kinija, JAV, 3D, V) - 12-18 d. 11.15,  
15.30 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV) - 
12-18 d. 15.45, 19.45, 21.30 val.
„Slaptasis agentas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
12-18 d. 22.30 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, 
N-13) - 12-16, 18 d. 20.15, 21.45 val.  
17 d. 20.15 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina) - 12-18 d. 10 val.

„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija) -  
12-16, 18 d. 19 val. 17 d. 21.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D) -  
12-18 d. 14.10 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 12-18 d. 18.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.45, 12, 14.20,  
16.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 12-18 d. 13.15, 17.30 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ 
(biografinė drama, Čekija, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
12-18 d. 17.45 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 12-18 d. 15,  
22.20 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 12-18 d. 10.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
12-18 d. 12.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Žavingasis britų kino chuliganas Gajus 
Ričis (Guy Ritchie) sugrįžta! Ir šįkart ima-
si istorinės temos - karaliaus Artūro legen-
dos. Tačiau net ir istorinį epą režisierius 
pasakoja savaip - dinamiškai, įžūliai ir ne-
nuobodžiai.

Jaunasis Artūras net nenutuokia apie sa-
vo karališką kilmę, kol vieną dieną prisiliečia 
prie užburtojo Ekskaliburo. Legenda byloja, 
kad akmenyje įkalintą kardą ištraukti gali tik 
karalius. Artūrui pavyksta. Prie vaikino ima 
burtis piktojo valdovo Vortigerno nukamuo-
ti žmonės. Sukilimo nuojauta atkreipia Vorti-
gerno, kažkada nužudžiusio Artūro tėvus ir 
užgrobusio sostą, dėmesį. Jaunąjį Artūrą už-
griūva atsakomybės našta. Ar jis sugebės 
įrodyti, kad yra vertas  karaliaus sosto?

„Forum Cinemas“ inf.

 „Karalius Artūras: 
kalavijo legenda“

„King Arthur: Legend Of the Sword“

Kino teatruose nuo gegužės 12 d.

Nuotykių filmas, Didžioji Britanija, Australija, JAV, 2017

Režisierius: Guy Ritchie

Vaidina: Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon 

Hounsou, Aidan Gillen, Eric Bana ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais ir 2D formatu

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/parodos

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ 
FilHARMOniJA

12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Diriguoja Pietro 
Borgonovo“. Lietuvos kamerinis orkestras, solistė 
K.Annamukhamedova (fortepijonas). Dir. P.Borgonovo.
14 d. 12 val. - „Pavasario vėjas“. Koncertuoja Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mokyklos moksleiviai, solistas 
J.Sakalauskas (baritonas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
15 d. 19 val. - Edgaras Lubys „13 naujų jausmų“ 
Atlikėjai: E.Lubys, I.Zasimauskaitė, S.Tina, „Chordos“ 
kvartetas, V.Vainilaitis (perkusija). Dalyvauja folkloro 
ansambliai.
17 d. 15 val. - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 
jaunųjų dirigentų baigiamasis dirigavimo egzaminas-kon-
certas. Įėjimas - nemokamas.
18 d. 19 val. - „Vivaldi ir Piazzollos metų laikų šėlsmas“. 
Rūtos Lipinaitytės ir jos studentų koncertas.  
Vilniaus m. sav. Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (meno 
vadovas D.Katkus). Dir. M.Barkauskas.

MOKYTOJŲ nAMAi
12 d. 10 val. VMN kiemelyje - Vilniaus miesto ikimokyk-
linio ugdymo įstaigų šventinis rytmetys „Mamytei, tėveliui 
dainuoju dainelę“, skirtas Šeimos dienai paminėti.
12 d. 18 val. VMN Svetainėje - Žemaičių kultūros 
draugijos vakaras „Vėlniaus žemaitiū gegožėnė“. Įėjimas - 
nemokamas.
13 d. 16 val. VMN kiemelyje - Keliaujantis festivalis 
„Šokiadienis“.
14 d. 15 val. VMN svetainėje - Vilniaus kupiškėnų klubo 
popietė, skirta Motinos dienai ir Šeimos dienai. Įėjimas - 
nemokamas.

TRAKAi

TRAKŲ Pilis
14 d. 15 val. Pilies Didžiojoje menėje - „Žėrintys medi-
nukai“. Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas.

KlAiPĖdA

KOnCERTŲ sAlĖ
12 d. 12 ir 18.30 val. - Koncertas visai šeimai „Pelenė“.
17 d. 18.30 val. - „Garsų šešėliai“. Trio „Claviola“: 
J.Juozapaitis (altas), V.Giedraitis (klarnetas), 
U.Antanavičiūtė (fortepijonas), E.Juškaitė (sopranas).

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė 1918-1940 m.“
Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3A
Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose
dailininkų sąjungos galerija

Vokiečių g. 2
Audronės Petrašiūnaitės tapybos ir grafikos darbų paroda

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Annikos Kedelauk ir Rainerio Kaasik-Aaslav juvelyrikos 
paroda (Estija)

VGMC „Kairė-dešinė“
Latako g. 3

Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės paroda „Apie viską ir apie 
nieką“
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TeaTras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

12 d. 18.30 val. - W.A.Mozart „Figaro vedybos“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
13 d. 18.30 val. - Ludwig Alois Minkus 
„Bajaderė“. 4 v. baletas. Choreogr. M.Petipa.  
Dir. M.Staškus.
14 d. 12 val. - T.Tamulionis „Bruknelė“. 
2 v. opera vaikams. Dir. A.Šulčys.
17 d. 18.30 val. - R.Wagner „Skrajojantis olandas“. 
3 v. opera. Rež. F.Zambello (JAV). Dir. S.Szoltesz 
(Vengrija).
18 d. 18.30 val. - „Piaf“ (pagal E.Piaf, G.Faure, 
M.Ravel ir kt. muz.). 2 v. baletas. Choreogr. M.Bigonzetti 
(Italija).

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

12 d. 17 ir 19 val. Studijoje - „Akmuo. Vanduo. 
Geluonis“. Rež. K.Žernytė.
12 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Baltas vanduo ir dulkė“ 
(Naujasis Baltijos šokis 2017).
13 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Seserys po 11 metų“ 
(Naujasis Baltijos šokis 2017).
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Florenca“. 
Rež. J.Vaitkus (Nacionalinis Kauno dramos teatras).
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Labanauskaitė-
Diena „Žalgirės“ (N-16). Rež. V.Bareikis (Nacionalinis 
Kauno dramos teatras).
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Šoku jums ilgiau nei 
vieną minutę“ (Naujasis Baltijos šokis 2017).
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
12 d. 18.30 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
14 d. 18.30 val. - „Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk“.
16 d. 18 ir 20.30 val. - Gero humoro dozė (teatras 
KITAS KAMPAS).
14, 15 d. 18 val. - Premjera! Improvizacijos kovos 
(teatras KITAS KAMPAS).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Nastaravičius 
„Pasirinkimas“. Rež. V.Bareikis.
13 d. 12 ir 14 val. Mažojoje salėje - „Kakė Makė ir 
pavogtas laikas“. Rež. V.Kuklytė.
17 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Ch.Palahniuk „Kovos 
klubas“ (N-16). Rež. V.Bareikis.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
12 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
13 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - J.Pulinovič „Natašos 
svajonė“ (lietuvių k. su rusiškais titrais, N-14). Rež.: 
A.Storpirštis, E.Kižaitė.
14 d. 12 val. - S.Aksakov „Raudonoji gėlelė“ (rusų k.). 
Rež. J.Popov.
14 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų 
pasaulių viešbutis“ (rusų k.). Rež. S.Račkys.
17 d. 19 val. - „Griot Blues“ - Lietuvoje įrašytas pasauli-
nio lygio projektas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Varlius“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

14 d. 12 val. - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą). Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
13 d. 12 val. - „Čia buvo/Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
12 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
14 d. 18 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“. 
Rež. A.Večerskis.
17 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
18 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
Naujasis Baltijos šokis'17
12 d. 20.30 val. Juodojoje salėje - „Candy's camoufla-
ge“. Ch.Haring.
12 d. 21.40 val. Menų spaustuvės kieme - Bridgman ir 
Packer šokio trupė (JAV). Renginys - nemokamas.
13 d. 17 val. Kišeninėje salėje - „De.sinchronizacija“. 
Choreogr. A.Ovčinikov (Ukraina).
13 d. 20.30 val. Juodojoje salėje - „Hakanai“. Adrien M 
ir Claire B trupė (Prancūzija).
13, 14 d. 21.30 val. Menų spaustuvės kieme - 
„Sunkvežimis“. Bridgman ir Packer šokio trupė (JAV). 
Renginys - nemokamas.
14 d. 20.30 val. Juodojoje salėje - „Adorabilis“. 
Choreogr.: J.Lopes, L.Patrick (Portugalija).
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Roubignoles“ (N-14). 
Mariedl (Belgija).
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Berniukai, kurie mėgsta 
žaisti su lėlėmis“. Choreogr.: T.Ondrova, P.Šavel (Čekija).
16 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Brangioji mokytoja“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
17 d. 19 val. Studija II - ARTŪRO AREIMOS TEATRAS: 
„(Ne)vykėlis“ (N-16). Rež. A.Areima.

KEisTuOliŲ TEATRAs
12 d. 19 val. - „Edis Agregatas, arba Nemirštančio opti-
misto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis.
13 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
13 d. 19 val. - „Heraklis“ (N-18). Rež. G.Aleksa.
14 d. 12 val. - Premjera! „Eglė žalčių karalienė“. Rež. E.Kižaitė.

Publikos verdiktas taip pat buvo aiš-
kus. Nepaisant vyraujančių šalies prezi-
dento rinkimų aistrų, prancūzai net šešis 
vakarus stojosi iš savo vietų Paryžiaus 
„Theatre 71“ salėje ir aplodismentais vėl 
ir vėl kvietė aktorius į sceną. Plojo 
griausmingai, tai intensyviau, tai nurims-
tant ir tarsi vėl užsivedant - taip ploti 
moka tik prancūzai. Ir ploja toli gražu ne 
visiems.

„Oskaras Koršunovas ir jo kvapą 
gniaužiantys aktoriai sukuria nuostabų 
„Žuvėdros“ pastatymą. Tai išgrynintas, 
tikras, šiandienos teatras, kur meistrystė 
ir intensyvi vaidyba, nepaisanti jokių ste-
reotipų, atskleidžia tiesą apie žmogiškuo-
sius santykius ir sugriautas svajones. 
Meistriška!“, - jau po pirmojo spektaklio 
Paryžiaus scenoje rašė Agnesa Santi, vie-
no įtakingiausių kultūrinių leidinių „La 
Terrasse“ apžvalgininkė.

„Oskaras Koršunovas ir jo kva-
pą gniaužiantys aktoriai savo vaidy-
bos kokybe ir tokiu reikalingu pa-
prastumu kuria meistrišką spektak-
lį. Jiems pavyksta pasiekti geriausią 
rezultatą, jie sugeba įsilieti į teatriš-
ką paradoksą ir meistriškai perteik-
ti niuansus. Melo ir tiesos santykis 
dar niekada nebuvo toks tikras!“ - 
tęsia A.Santi.

Šeši sėkmingi vakarai Paryžiaus 
scenoje - tik pirmoji intensyvaus „Žu-
vėdros“ turo dalis. Vėliau trupė lipo į 
sceną Paryžiaus mieste Mece rengia-
mame festivalyje „Passages“ - būtent 
šio festivalio publika buvo pirmoji 
prieš dvidešimt metų išvydusi O.Kor-
šunovo spektaklius Prancūzijoje. Tre-
čiasis turo etapas - Kroatijos mieste 
Rijekoje rengiamas Tarptautinis ma-
žosios scenos festivalis.

„Magistral!“ (liet. „meistriška“) - tokiu šūkiu režisierių Oskarą Koršunovą ir 
jo „Žuvėd ros“ aktorius pasitiko Paryžiaus kritikai.

„Laisvalaikio“ inf.

Režisierius O.koršunovas apie šį  

spektaklį yra sakęs:

„Tai yra labai gera pjesė eksperimentuoti. Nuo 

pat pradžių ji buvo pasmerkta paieškoms. „Žuvėdro-

je“ tęsiame temas, kurios yra „Hamlete“, „Dugne“: 

šiuolaikinis teatras, šiuolaikinis aktorius, šiuolai-

kinis žiūrovas. „Žuvėdra“ - tai tarsi trečioji triptiko 

dalis. Visas šias dalis jungia ypatingas dėmesys ak-

toriams. „Hamlete“ apskritai atsisakome tradicinės 

teatrinės erdvės - čia nebelieka skirties tarp scenos 

ir užkulisių, o aktoriai žiūrovų akivaizdoje sėda prie 

grimo staliukų, grimuojasi ir čia pat kuria vaidme-

nis. „Dugne“ aktoriai ir žiūrovai sėdasi už vieno 

stalo, taip visiškai panaikinant rubikoną tarp žiū-

rovų ir aktorių. „Žuvėdroje“ šis procesas vystomas 

dar radikaliau, tarsi siekiant įspūdžio, jog istorija 

vyksta kartu su žiūrovu. Toks interaktyvumas nėra 

savitikslis - jau prieš penkiolika metų mūsų teatras 

suformulavo vieną pagrindinių savo motto klasiką 

statyti kaip šiuolaikinę dramaturgiją, paverčiant ją 

ne istoriniu ekskursu, o betarpišku išgyvenimu. To-

dėl norime, jog spektaklio kūrime dalyvautų ir pats 

žiūrovas“.

Paryžiaus teatralai išliaupsino Oskaro Koršunovo
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OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
13 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė „Terapijos“. 
Rež. K.Glušajevas.

UŽUPIO DRAMOS TEATRAS
18 d. 19 val. - K.Saja „Mėšlungis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
12 d. 19 val. Ilgojoje salėje - F.Dostojevskis „Broliai 
Karamazovai“. Rež. S.Krivickienė.
16 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - „Hakanai“ (Adrien M ir 
Claire B trupė, Prancūzija).
16 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
17 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
18 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
18 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal A.Čechov). 
Rež. R.Kazlas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
12, 13 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
14 d. 12 val. - W.A.Mozart „Mažoji burtų fleita“. 
2 d. muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha. Dir. V.Visockis.
14 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
17, 18 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
12 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.Padegimas.
14 d. 12 val. - „Megztinis“ (pagal D.Bisset pasakas). 
Rež. G.Aleksa.
14 d. 18 val. - J.Keleras „58 sapnai“. Rež. R.Bartulis.

15 d. 18 val. - G.Sibleyras „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
16 d. 18 val. - Naujasis Baltijos šokis „Klasikinis grožis“. 
Choreogr. T.Torma (Danija).
17 d. 18 val. - T.Wilder „Upės po žeme“. Rež. G.Padegimas.
18 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
14 d. 12 val. - U.Šimulynaitė „Kotonai Paryžiuje“. 
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
13 d. 12 val. - „Jūratė ir Kastytis“. Rež. O.Žiugžda.
14 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Žirafa su kojinėmis“. 
Rež. J.Januškevičiūtė.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

12 d. 18.30 val. - V.Sigarevas „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.
13 d. 12 val. - „Anos ir Elzos nuotykiai pasakų karalystėje“.
14 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
15 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
12, 13 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
J.Pulinovič „Elzės žemė“. Rež. P.Gaidys.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Grahame „Vėjas gluos-
niuose“. Rež. A.Gluskinas.
18 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - A.Strindberg „Tėvas“. 
Rež. M.Kimele.

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
12 d. 18.30 val. - Kamerinės operos festivalis. 
R.Mačiliūnaitė „Į švyturį“. Rež. L.Vaskova.
13 d. 13 val. Kolonų salėje - D.Scarlatti „Dirindina“. 
1 v. opera, italų k. Rež. R.Kaubrys.
14 d. 17 val. - „Geros dienos!“ Rež. R.Barzdžiukaitė.

KONCERTŲ SALĖ
16 d. 18 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
13, 14 d. 12 val. - Premjera! T.Janson „Tėtis ir jūra“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
12 d. 16 val., 13 d. 19 val. - Premjera! K.Klimovsky 
„Lopšinė suaugusiam vyrui“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos 
pilies teatras).
14 d. 12 val. - „Muzikinė kelionė“. Rež. A.Mažonas 
(Pantomimos teatras „A“).
14 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Klara Novikova (Rusija).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
12 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! M.Walczak 
„Kasykla“. Rež. A.Areima.
13 d. 16 val. Didžiojoje salėje - Šventinis koncertas, 
skirtas Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio 
„Saulė“ kūrybinės veiklos 45-mečiui.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - V.Ludwig „Bela, Bosas ir 
Bulis“ (N-7). Rež. A.Gluskinas.
18 d. 18 val. Šiaulių kultūros centre - M.Panjolis 
„Duonkepio žmona“. Rež. A.Lebeliūnas.

PANEVĖŽyS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
12, 13 d. 18 val. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis - 
Premjera! B.Hrabalas „Stotelė“. Rež. J.Glomb.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - V.Kupšys „Išgelbėkime 
kengūriuką!“ Rež. V.Kupšys.
14 d. 18 val. Mažojoje salėje - M.Durnenkovas „Karas 
dar neprasidėjo“. Rež. T.Leszczynski.

PANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
14 d. 18 val. - „Ar Amerika pirtyje?“ Rež. N.Petrokas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

 „Žuvėdrą“ Eimanto Chachlovo nuotr.Paryžiaus teatralai išliaupsino Oskaro Koršunovo
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt

naujiena

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055,  
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900,  
www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio 
paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime laukia 
malonios akimirkos mylimo žmogaus 
glėbyje. Romantiški pasisėdėjimai 
įkvėps patikėti jausmų nuoširdumu. 
Darbe būsite  aktyvūs, kupini 
kūrybinių idėjų.Galite tikėtis permainų 
profesinėje veikloje. Būkite atsargūs 
kelyje. 

JAUČIUI

Nesistebėkite, kad jūsų 
nuotaika ir darbingumas tiesiogiai 
priklausys nuo antrosios pusės. 
Jeigu turite galimybę, išvykite 
trumpų atostogų ar paprašykite 
kelių laisvų dienų. Daugiau dėmesio 
skirkite saviugdai, pamedituokite 
gamtoje.

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis santykių aiškinimosi. Atminkite, 
kad visą susikaupusį garą palanku 
nuleisti aktyviai sportuojant. Savaitės 
pradžioje - puikios dienos meno 
sričių darbuotojams, galite planuoti 
verslo susitikimus. Teks sunerimti 
dėl savo sveikatos, gali trikti inkstų 
veikla.

AVINUI

Prognozė gegužės 12-18 d.

Asmeniniame gyvenime laikas 
pravėdinti senus patalus ir  pasidairyti 
naujų. Šią savaitę jūs vėl pajusite 
tvirtą pagrindą po kojomis. Mokslas, 
darbas, visuomeniniai reikalai pakryps 
gera linkme. Antroje savaitės pusėje 
bent trumpam pakeiskite aplinką, 
aplankykite gimines ar seniai matytus 
draugus. Saugokitės peršalimo ligų.

ŠAULIUI

Fortūna šypsosis meilės rei-
kaluose. Vieniši suras antrąją pusę. 
Tai laikas, kai darbas teiks ne tik 
pasitikėjimą, bet ir finansinį saugumą, 
rodos, geriau ir negali būti. O jums 
šiuos abu dalykus puikiai seksis gauti 
iš vieno šaltinio - savo veiklos. Pats 
laikas apsilankyti pas gydytoją ir atlikti 
profilaktinį sveikatos patikrinimą.

SKORPIONUI

Bendraudami su mylimu 
žmogumi jausitės pažeidžiami, 
tačiau nepasigailėsite atvėrę širdį,  
atsakas maloniai nustebins. Tai gana 
kūrybinga,  tačiau reikalaujanti  didelių  
pastangų norint atlikti visus darbus 
savaitė. Būtų puiku, jei pavyktų išeiti 
atostogų.

SVARSTYKLĖMS

Santykių padangę gaubs 
pasyvumas, tai ne apatija, tiesiog 
norėsis plaukti pasroviui ir mėgautis 
ramybe. Laikotarpis bus produktyvus, 
galimi džiuginantys rezultatai darbe. 
Tiems, kurie puoselėja  viltį surasti 
naują darbą, dar teks luktelėti. Dažnai 
plaukite rankas ir vaisius, padidėjusi 
tikimybė apsikrėsti žarnyno infekcija.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vyks 
rimtos permainos, jums gali pasipiršti 
arba netrukus sutiksite sau skirtąjį. Šios 
savaitės pradžioje įvykę verslo susitiki-
mai gali būti naudingi ateityje. Antroje 
savaitės pusėje apribokite kontaktus, 
daugiau laiko skirkite savęs tobuli-
nimui. Jeigu nusprendėte keisti savo 
gyvenimo būdą, pats laikas pradėti.

LIŪTUI

Atėjo laikas rimtam 
pokalbiui su mylimu žmogumi. 
Nebijokite atsiverti, pasikalbėti iš 
širdies. Racionaliosios Mergelės šią 
savaitę bus kūrybingos. Geras laikas 
pasirašyti rimtas sutartis.  Palankus 
periodas  pažinti svetimus kraštus ir 
kultūrą, planuoti tolimas keliones ar į 
jas vykti.

MERGELEI

Asmeninis gyvenimas bus 
kupinas pokyčių, vieniši suras savo 
antrąją pusę. Geras laikas naujų darbų 
pradžiai, ypač seksis, jeigu dirbate 
pramogų versle. Geras metas pasi-
rašyti sutartis, užmegzti naudingus 
ryšius, ieškoti rėmėjų. Stiprinkite savo 
imuninę sistemą ilgais pasivaikščioji-
mais gamtoje.

OŽIARAGIUI

Bendraujant su antrąja puse 
pagelbės atvirumas. Ši savaitė 
svarbių sprendimų metas jūsų darbe, 
galite planuoti verslo keliones. Jeigu 
jaučiatės prastai, būtinai kreipkitės į 
gydytojus, pasirūpinkite savo emocine 
ir fizine sveikata.

ŽUVIMS

Puikus kūrybingas laikas, 
galite pradėti naujus darbus, ypač 
bus sėkmingi projektai, susiję su 
menu, žiniasklaida, informacinėmis 
technologijomis. Savaitgalį 
nepamirškite šeimos, draugų ir 
mylimojo, nes jie gali pasijusti 
nuskriausti. Vertėtų sumažinti darbų 
mastą ir daugiau ilsėtis.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja  
Karina Krysko-Skambinė
1981 05 14

Atlikėjas Vilius Tarasovas
1979 05 17

Laidų vedėjas  
Rolandas Vilkončius
1976 05 18

Operos solistė  
Asmik Grigorian
1981 05 12

GEROS DIENOS: gegužės 17 d. BLOGOS DIENOS: gegužės 15 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Limitas. Pasakoti. 
Liliputas. Skrido. Minimalus. Aktorė. 
Nonakordai. Naosas. Noma. Audenis. 
Si. Lajus. Mylia. Nei. dus. Laosas. 
Kates. Pasėjai. Obelinė. Oidijos. 
Renis. Bis. Akas. Opiai. Piešiniai. 
Sukasiu.
Horizontaliai: Limonadas. Ilinojus. 
Be. Minamusė. iš. Lipikas. Josi. 
Tumo. Lai. Atara. Aidai. Saldumo. Ika. 
Suadys. Jai. Siela. Os. „Žas“. Nisos. 
Skania. Parkas. Kerok. Kito. Nalepa. 
Odos. Etinis. Storasieniai. Ėsi. Sėsiu.
Pažymėtuose langeliuose: 
DraKonas. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį  

pienelį nuo saulės  
su bronzatu.

Atsakymą iki gegužės  
16 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR,  
atsakymą, vardą,  
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio  
laimėtoja Valerija 
Kontaitė 
iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktas 
apsauginis pienelis 
nuo saulės.

Dėl prizų  
teiraukitės  
telefonu Vilniuje 
212 36 26.  
Prizai laikomi tik 
dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 Automobilių mechanikas sako klientui:
- Problema didesnė, nei maniau. Jūsų 

akumuliatoriui reikia naujo automobilio.
l

Anksčiau prabangus automobilis išduo-
davo, kiek žmogus uždirba, o dabar - kiek 
skolingas...

l

- Kada vyras iš meilužio pavirsta į vyrą?
- Tada, kai vietoj gėlių perka daržoves.

l

Kai mergina perskaito mano žinutę, bet 
neatrašo - jaučiuosi pakylėtas. Matyt, suge-
bėjau ją taip pakerėti, kad liko be žodžių.

l

Kalbasi du sodininkai:
- Augalams patinka, kai su jais kalbiesi.
- Puiku, eisiu dabar įžeidinėti piktžolių.

l

- Kaip įtikinti moterį pereiti kelią, per 
kurį perbėgo juoda katė?

- Lengviau prikalbinti katę, kad grįžtų.
l

- Alio, policija? Aš automobiliu dvi vištas 
partrenkiau!

- Na, nutempkit jas į kelkraštį ir tegul 
guli.

- Nutempiau, o ką daryti su jų moto-
ciklais?

l

Policininkas vairuotojui:
- Automobilis yra visiškai perkrautas. 

Gaila, kad turiu paimti jūsų vairuotojo pa-
žymėjimą.

- Bet juk tai juokinga. Vairuotojo pažy-
mėjimas sveria tik 50 gramų.

l

Susipažinau su vaikinu. Pasiūlė gyvent 
kartu. Nuomojomės butą per pusę. Po metų 
sužinojau, kad butas - tai JO. 

l

Kalbasi draugės.
- Tave ši suknelė storina.
- Ačiū Dievui, o aš jau apkaltinau kebabą.

aNEkDOTai
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BIJŪNAI. Daugiau kaip 20 000 bijūnų žiedų 
panaudota kompozicijoms tradiciniame ja-
poniškame sode Macujės mieste (Šimanės 
prefektūra, Japonija). Šis miestas - didžiau-
sias pasaulyje bijūnų augintojas ir tiekėjas. 
O bijūnų kompozicijos Japonijoje kasmet 
komponuojamos per Auksinę atostogų sa-
vaitę. Laikotarpis balandžio pabaigoje ir ge-
gužės pradžioje vadinamas Auksine savaite, 
nes šiuo metu vyksta kelios valstybinės 
šventės (imperatoriaus gimtadienis, Žalu-
mos šventė, Šiovos, Konstitucijos paminėji-
mo, Vaikų diena) - taip japonams susidaro 
tarsi trumpos atostogos.

beprotiškas pasaulis
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