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 ■ Kaip kosmetiką ir jos gamintojus skirs-
to bei atsirenka garsus modelis ir tin-
klaraštininkė Simona Burbaitė? 25 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

 ■ Į kokių žvaigždžių kompaniją nusitaikė elektroninės muzikos didžėjų duetas Jonas 
Nainys ir Rolandas Mackevičius? 12 p.

 ■ Ką gerbėjams pasiūlė ilgai tylėjusi 
GJan, prieš penketą metų rinkusi mi-
lijonines peržiūras internete? 10 p.

Paslaptingoji Gjan 
pasirodė scenoje

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

nelinkusi eksperimentuoti

„radistai“ išplaukė į platesnius vandenis 4-9 interviu
Valda Bičkutė

11 veidai
Gabrielė Grygolaitytė-
Vasha

14-17 ŽvaiGŽdės
Pipa Midlton (Pippa 
Middleton), Ember Herd 
(Amber Heard), Ilonas 
Maskas (Elon Musk)

18-21 stilius
Kanų raudonojo  
kilimo spindesys

22-23 stiliaus kodas
Viktorija Jakučinskaitė, 
Oksana Pikul-Jasaitienė

26-27 eGzotinės kelionės
Peru

28-29 ar Žinojote?
Jūsų vardas - jums  
ant kaktos;  
Populiariausi mergaičių ir 
berniukų vardai Lietuvoje

30-31 Įdomybės
Faraonų prakeiksmas; 
Brangiausi pasaulyje 
auskarai

32-33 kaleidoskoPas
35-37 scena

Vasara su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu 
orkestru; „Pažaislio Liepų 
alėjos vakarai“ atidaro 
penktąjį sezoną

38 datos
Heidi Klum (Heidi Klum)

39-55 eterio Žmonės, 
tv ProGrama
Įspūdžiai iš Kanų kino 
festivalio

56-61 „laisvalaikio“ Gidas
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „laisvalaikio“ klubas
64-65 HoroskoPas, sudoku
66 beProtiŠkas Pasaulis
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Kokia prabanga mėgaujasi 
Valda Bičkutė? 

n Gimimo data: 1980 m. spalio 25 d.

n Studijos: 2002 m. baigė Lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją, Rimo Tumino  
vadovaujamą aktorių kursą

n Karjera: nuo 2002 m. dirba aktore 
Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre.  
Ryškiausi vaidmenys kine - „Kolekcionierė“, 
„Nereikalingi žmonės“, „Ekskursantė“,  
„Tyli naktis“ ir kt.

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu

Talentinga aktorė Valda BičKuTė (36) ne tik kuria įsimintinus vaidmenis 
kine ar teatre, bet ir pati imasi scenos iššūkių - sujungti literatūrą su savo 
profesija bei paversti teatru. iš jos idėjos gimė spektaklis „24 valandos iš 
moters gyvenimo“, o pasitikdama vasarą aktorė kviečia jau į antrąjį  
jos iniciatyva atsiradusį spektaklį „Pasikalbėk su manimi eilėmis“. 

Eimantė Juršėnaitė
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„LaisvaLaikio“ interviu
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- Vilniaus mažajame teatre gegužės 
30 dieną įvyks poetinės improvizacijos 
premjera. Panašu, kad tai bus neeilinis 
vakaras...

- Poetinė improvizacija - unikali forma, 
pirmą kartą pristatoma Lietuvos teatre. Aš 
ir mano kolegos - aktoriai Virginija Kochans-
kytė, Jokūbas Bareikis bei poetas Mindaugas 
Valiukas, atsinešime savo pagrindinį „baga-
žą“ - po 50 išmoktų skirtingų autorių eilėraš-
čių. Dramaturgija, siužetas ir meninė kulmi-
nacija gims kiekvieną kartą naujai, bus kuria-
ma iš poezijos „čia ir dabar“, žiūrovų apsup-
tyje. Poetinės improvizacijos vakare skambės 
tik tai, kas iš tiesų artima kiekvieno iš mūsų 
širdžiai, apie ką norisi kalbėti, ką išsakyti ir 
su kuo prabilti į poeziją mylinčius žiūrovus. 
Ši idėja improvizuoti spektaklį, kurti drama-
turgiją iš eilėraščių čia ir dabar išlaisvina nuo 
temų ir autorių apribojimų, leidžia literatūri-
nį žodį paversti gyvu, spontanišku, dialogo 
dalimi, reakcija.

- Šis spektaklis atsirado tavo inicia-
tyva? 

- Pirmasis iš mano idėjos gimęs spektak-
lis - „24 valandos iš moters gyvenimo“ pagal 
Stefano Cveigo (Stefan Zweig) apsakymus. 
Šis literatūros žanras nėra pritaikytas sce-
nai. Žinoma, galima būtų sukurti insceniza-
cijas, tačiau kūriniai nuskurstų, o aš norėjau 
tuos žodžius išsakyti tokius, kokie yra para-
šyti, ir atskleisti visą jų literatūrinį grožį. 
Spektaklis iki šiol yra žiūrovų labai mylimas 
ir gausiai lankomas. Tai rodo, kad literatūri-
nis teatras reikalingas. „Pasikalbėk su ma-
nimi eilėmis“ - mano antrasis bandymas su-
jungti literatūrą su mano profesija ir pavers-
ti teatru. Sužinojusi apie latvių režisierės 
Maros Kimelės spektaklį „Eilės“, užsidegiau 
mintimi, kad ir Lietuvoje galime sukurti poe-
tinę improvizaciją. Ačiū Marai, kad leido 
naudoti šią savo idėją. Tai labai vertinga do-
vana. 

- Visgi improvizacija, juolab poetinė, 
yra nemenkas iššūkis. Čia nebegali 
kliautis išmoktu scenarijumi...

 - Artėjant improvizacijos premjerai pa-
gaunu save besijaučiant tarsi paskutinę mi-
nutę prieš spektaklį, kai rankas, kojas pa-
kerta jaudulys. Tokiais atvejais savęs klau-
siu: „Kam man visa tai? Kur aš savu noru 
įlindau?“, juk improvizuoti ir vaidinti tai, kas 
nesurepetuota, yra didelis iššūkis ir patyru-

siam scenos vilkui. Tačiau esame keturiese, 
tad susitvarkysim. Mano kolegos - neeilinės 
asmenybės, su kuriomis miela būti, juokau-
ti, leisti laiką. Mes kiekvienas labai skirtin-
gas, ir kiekvienas turi savo temą, o pasirink-
ti kūriniai niekaip neapriboti. V.Kochansky-
tė galbūt daugiau renkasi monumentalią poe-
ziją, poetą M.Valiuką pavadinčiau savotišku 
šiuolaikinės poezijos chuliganu, jo tekstai 
nestokoja sarkazmo ir humoro. Mindaugo 
knygos buvo puikiai įvertintos ir apdovano-
tos. Jokūbas Bareikis taip pat brandi asme-
nybė, matyt, ne veltui vaidina Adomą Mic-
kevičių spektaklyje „Mistras“. Man arti-
miausios meilės ir Dievo temos... Tas poe-
zijos grožis, matyt, ir yra tai, kas nugali ma-
no visas baimes ir nerimą. Man ir pačiai 
labai įdomu, nes noriu scenoje pasiklausyti 
savo kolegų. Beje, vyrai groja gitara, moka 
dainuoti, tad jei įkvėpimas ir improvizacija 
taip pasisuks, bus ir melodija...

- Užtenka pasitikėjimo savo jėgomis? 
- Pasitikiu gyvenimu. Tiesiog leidžiu gy-

venimui tekėti per save... 

- Minėjai, kad kiekvienas jūsų turi 
išmokti dešimtis eilėraščių. Veikiausiai 
dabar tiesiog kvėpuoji poezija... 

- Aš visada mėgau poeziją, tai man atrodo 
pats tiksliausias būdas susikalbėti, kai nori 
pasakyti savo vidinę tiesą, savo sielos būseną, 
kuri dažniausiai būna ne vienaprasmiška, ban-
guojanti, paprasta kalba sunkiai perteikiamų 
pojūčių, vaizdinių, troškimų, įžvalgų koncent-
ratas. Dabar dienas leidžiu su knygomis, skai-
tau, renkuosi, nors išsirinkti labai sunku. Kie-
kvienas eilėraštis man savaip nuostabus. Kai 
kuriuos skaitant tiesiog gniaužia gerklę, kau-
piasi ašaros... Visi, kuriuos mokausi vakarui 
„Pasikalbėk su manimi eilėmis“, atitinka ma-
no būsenas, atspindi patirtis... 

- Kas tau yra poezija? 
- Ir hipnozė, ir meditacija, bet pirmiausia 

tai grožis. Nepaprastas grožis, galingais srau-
tais trykštantis iš kiekvieno eilėraščio. Ne-
kalbu apie nusaldintas eiles, veikiau apie gy-
venimo grožį su visom jo prasmėm ir apraiš-
kom, žinojimu, kas yra skausmas ar kančia. 
Kai nebeskirstai savo patirčių į juodą ir baltą, 
gerą ir blogą, o priimi jas kaip grožį. Manau, 
kad poezija yra sielos kalba, virpinanti ir ra-
šančiųjų, ir skaitančiųjų sielas. Nuostabu, 
kaip dviem posmais ar keliomis eilutėmis ga-
li pasakyti tai, ką nori ir kaip nori. Tas grožis 
mane ir skatina imtis poetinės improvizacijos. 

- Kaip manai, kur esi atviresnė - sce-
noje ar gyvenime?

- Turbūt scenoje. Manau, kad dauguma 
aktorių gyvenime yra intravertai, dažniau ste-
bėtojai, atsiveriantys scenoje. Matyt, kitoje 
realybėje lengviau...

- Ar tau taip pat reikia laiko pabūti 
vienai? 

- Taip, būtinai. Man labai patinka bend-
rauti. Puikiai jaučiuosi ir kompanijoje, ir 
dviese, ir viena. Bendrauju su galybe žmo-
nių - šimtai žiūrovų salėse kas vakarą, ko-
legos filmavimuose, repeticijose, scenoje ir 
gastrolių metu... Jau nekalbu apie šeimos 
narius, draugus ir gerbėjus. (Šypsosi.) Esu 
nuolat apsupta žmonių. Natūralu, kad kartais 
norisi pabūti ramybėje su savimi. Pastaruo-
ju metu savo gyvenimą dėlioju taip, kad nie-
kur nereikėtų skubėti. Man tas tariamas už-
imtumas neturi nieko bendra su gyvenimo 
kokybe, manau, kad kiekvieną akimirką rei-
kia išgyventi, išjausti, išbūti, pamatyti... Tai-
gi skubėjimas pastaruoju metu atrodo atgra-
sus, o galimybė neskubėti man yra gyvenimo 
kokybės parametras. Kai pagalvoji, kokia 
prabanga ir Dievo dovana turėti laisvų dienų, 
gyventi neskubant... Visų prabangiausia, kas 
tik gali būti.

- Ne visi taip mėgaujasi vienatve...
- Matyt, būdami vieni jie susitinka su 

savimi ir tie susitikimai jiems nepatinka. Jei 
negali būti vienas, galbūt reikia išsiaiškinti, 
kodėl tą širdį skauda ar kamuoja nerimas. 
Jei vyrauja vidinė ramybė, būti su savimi yra 
lygiai taip pat gerai, kaip ir būti su kitu žmo-
gumi. Iš tiesų, už visko stovime mes patys, 
kiekvienas savo gyvenimą tvarkome pats... 
Jei kažkas netenkina - tai tik tavo paties kū-
rybos rezultatas. Jei tu tai sukūrei, tu tai 
gali ir pakeisti. Nesakau, kad reikia keisti 
save, tai jau skamba nenatūraliai, tarsi kaž-
kokia prievarta... Sakau, kad reikia save iš-
girsti ir atskleisti. Tas savęs pažinimo pro-
cesas labai malonus...

- Turi kokių nors taisyklių gyvenime?
- Neturiu... Gyvenimas yra gyvas pro-

cesas. Vieną dieną gyveni nenutrūksta-
mam gyvenimo džiaugsme, polėkyje, o ki-
tą jau nukrenti į kažkokią duobę ir vėl rei-
kia kažką atrasti, sužinoti... Gyvenime nė-
ra galutinių, pabaigtų procesų. Tačiau jei 
girdi save - nereikia jokių taisyklių, savo 
pasirinkimus grindžiu tuo, kas veikiausiai 
kiekviename žmoguje įdiegta nuo gimi-
mo - sąžinės balsas, grožio siekis... ir to 
nereikia laikyti taisyklėmis, tai tiesiog pa-
matinės vertybės.

- Esi perfekcionistė? 
 - Deja, esu... Bet jau kurį laiką stebiu šią 

savybę ir vis labiau ją paleidžiu.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Kuo švaresnėje 
aKimirKoje esi, 
tuo geriau gali 
pajusti gyvenimo 
grožį

vis labiau 
jaučiuosi 
gyvenanti čia ir 
dabar, tai padeda 
pajausti gyvenimo 
KoKybę
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„LaisvaLaikio“ interviu

Kol pradedi 
linKėti sau 
gero, tenKa 
nueiti labai ilgą 
Kelią, neturintį 
nieKo bendra 
su išoriniais 
dalyKais
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- Norėtum „išjungti“ šią savo savybę?
- Galbūt ne visai, bet bent truputį. No-

rėčiau būti labiau atsipalaidavusi, mažiau jau-
dintis ir išgyventi dėl smulkmenų. Visose 
srityse man neišeina daryti bet kaip, o tas 
„bet kaip“ reiškia, kad tai nedera su vidiniu 
balsu, jaučiu, kad kažkas ne taip ir, kol nebus 
gerai, negaliu nurimti. 

- Ar tavo profesija įpareigoja, pavyz-
džiui, rūpintis išvaizda? Juk esi žinoma 
aktorė... 

- Profesija veikiausiai ne, manau, kad 
rūpestis savimi yra natūralus. Jei save my-
li - linki sau gero ir tai pasireiškia visose 
gyvenimo srityse. Tik tol, kol pradedi lin-
kėti sau gero, tenka nueiti labai ilgą kelią, 
neturintį nieko bendra su išoriniais daly-
kais. Meilė sau, kaip ir laimė - vidinė bū-
sena, nepriklausanti nuo to, kas vyksta 
aplink. Ji arba yra, arba ne, ir niekas to su-
teikti negali. 

- Nejaugi neturi moteriškų silpny-
bių? Galbūt kolekcionuoji aukštakulnius 
ar gali išleisti neprotingą pinigų sumą 
suknelei... 

- Labai neprotingą sumą esu išleidusi 
kvepalams ir jų turiu gerokai per daug. 
Kvapai man kaip žmonės - jie turi savo 
emocinį poveikį, kelia tam tikras asociaci-
jas, turi savas istorijas... Tas kvapų pasau-
lis mane labai domino, tačiau manau, kad 
jau pakankamai su juo susipažinau, ir dabar 
mane traukia tik labai reti, išskirtiniai kva-
pai. Sukneles taip pat labai mėgstu, man 
tai pats patogiausias drabužis, o kelnes 
dėviu retai. Tačiau ir sukneles kartais iš-
keičiu į džinsus...

- Dailiosios lyties atstovės kartais 
sako, kad būti moterimi labai sunku - 
daug dėmesio reikia skirti išvaizdai, na-
mų židinio kurstymui, karjerai...

- Moterimi būti labai gera, man tai vienas 
malonumas. 

- Dažnai sako, kad menininkai yra 
skrajojantys padebesiais, ar esi bent 
truputį racionali? 

- Stengiuosi būti. Gyvename materia-
liame pasaulyje su materialiomis vertybė-
mis, taigi reikia išlaikyti pusiausvyrą. Gal-
būt kartais man ir prireikia pastangų iš li-
teratūros, poezijos ar teatro pasaulio grįžti 

į realųjį... Matyt, yra tiesos žodžiuose, kad 
menininkai skraido padebesiais. Tik nesu 
tikra, kad save pavadinčiau menininke. Man 
aktorius yra veikiau atlikėjas, nes jis kuria 
atlikdamas. Dramaturgas sukuria tekstą, 
režisierius kuria spektaklį, o aktorius tar-
nauja tam kūriniui, jo idėją užpildydamas 
savo patirtimis, pojūčiais, intuicija, gyvybe 
ir paversdamas kūnu. Kūrėju aktorius tam-
pa spektaklio metu, kai akimirką paverčia 
gyva, vykstančia čia ir dabar. Aktorius - aki-
mirkos kūrėjas. 

- Savo kuriamus herojus vediesi na-
mo ar palieki teatre? 

- Kol repetuoju, tenka vestis - taip vyks-
ta personažo atsiradimas. Tačiau kai perso-
nažai jau būna sukurti, vyksta spektakliai, 
man pakanka nusivalyti grimą ir persireng-
ti, kad tie personažai pasiliktų teatre. Juk 
viskas vyksta sąmoningai - sukuri savo vaid-
mens partitūrą ir ją „pagroji“. 

- Ar yra dalykų, kuriuos gyvenime 
jau „išaugai“? Ko atsisakei, kad vidinės 
erdvės ir laiko būtų daugiau?

- Palaipsniui gyvenime keičiasi labai daug 
dalykų. Veikiausiai kiekvienas nustebtų, jei 
stabtelėjęs ir įdėmiai pagalvojęs, palygintų 
save šiandien ir save prieš dešimtmetį. La-
bai daug ko atsisakiau: ir nevykusių santy-
kių, ir vidinių dalykų, ir skubėjimo... Net 
sunku juos visus konkrečiai įvardyti. Mėgs-
tu dirbti su savimi, nepraleidžiu jokios pro-
gos sužinoti, patirti ar išgyventi kažką, kas 
praplečia sąmonę, suvokimą...

- Kaip vyksta tas darbas su savimi? 
Skaitai saviugdos knygas ar panašiai?

- Priklauso nuo skirtingų etapų, kiekvie-
nam jų - savas laikas. Kartais skaitau knygas 
ar nueinu į kokias nors paskaitas... Visko 
būna, kol supranti, kad turi savo kanalą ir 
nori klausyti jo transliacijos. 

- Kokį etapą išgyveni dabar? 
- Švaros, grynumo, tyrumo. Einant šiuo 

keliu, didžiausia vertybė ir jo pasekmė - 
švara galvoje. Minčių kiekis nėra tolygiai 
proporcingas gyvenimo gerovei. Man anks-
čiau atrodė, kad neįmanoma gyventi nese-
kant kiekvienos savo minties ir neapsikrau-
nant nereikalingais apmąstymais. Pasirodo, 
įmanoma. Vis labiau jaučiuosi gyvenanti čia 
ir dabar, tai padeda pajausti gyvenimo ko-
kybę. Kažkada ir mintis apie atsakomybės 
prisiėmimą už save atrodė neįmanoma, kė-
lė pasipriešinimą - juk patogiau galvoti, kad 
kaltas likimo pirštas ar aukštesnės jėgos. 

Tačiau iš tiesų už viską, kas vyksta, atsa-
kingi esame patys, už visko stovime tik mes 
patys. Tada ir kyla klausimas - kas esi tu 
pats? Tai begalinis klausimas, į kurį galbūt 
ir neįmanoma atsakyti... Kuo daugiau gili-
niesi ir sužinai, tuo tas „čia ir dabar“ atro-
do tyresnis ir grynesnis. Kuo švaresnėje 
akimirkoje esi, tuo geriau gali pajusti tą 
gyvenimo grožį. Galbūt todėl ir kilo mintis 
sukurti poetinę improvizaciją - kai galvoje 
ir širdyje šviesu, grožiesi ir tuo grožiu no-
ri dalytis.

- Šie metai buvo bene darbingiausi 
tavo karjeroje, ar nepagalvoji apie atos-
togas? Juk jau beveik vasara...

- Kol kas gyvenu poetišku vakaru „Pa-
sikalbėk su manimi eilėmis“, kurio prem-
jera įvyks gegužės 30 d. Kasdien stengiuo-
si išmokti po eilėraštį, vaikštinėju su kny-
ga po miestą, einu paskaityti į parką ir 
tikiuosi, kad sumanymas pavyks. Apie 
atostogas taip pat pagalvoju. Kadangi me-
tai tikrai buvo labai intensyvūs, norisi ra-
mių atostogų. Dar žiemą sau pažadėjau, 
kad vasarą gulėsiu kur nors ant žolės ar 
pajūry ir nesuksiu dėl nieko galvos. Grei-
čiausiai taip ir bus. Tikiuosi, pavyks pra-
leisti daug laiko gamtoje, galėsiu mėgautis 
ramybe ir tos gamtos prisigerti ateinan-
čiam sezonui. 

- Gamtos prieglobsčio ieškosi Lietu-
voje ar keliausi kur nors toliau? 

- Dar svarstau ar išsiruošti kur nors už 
Lietuvos ribų. Esu atvira pasiūlymams. Man 
patinka ir Lietuvoje: nuo vaikystės man labai 
jaukus pajūris, aplink Vilnių esantys ežerai, 
gimtosios apylinkės. Būtinai pasisvečiuosiu 
pas tėvus.

- O ar dažnai keliauji? 
- Savo malonumui retai, tačiau su teatru 

ar kino filmais pakankamai pakeliauju. Ke-
liauti kaip turistui yra viena, o kai vyksti 
profesiniais tikslais, kartais tenka trumpam 
apsigyventi užsienyje. Tada dažniausiai pa-
matai ir sužinai daugiau nei turistas, susipa-
žįsti su įdomiais žmonėmis. Tik po ilgų ke-
lionių taip pat būni pavargęs ir keliauti ne-
besinori. Kad vėl susikrautum lagaminus, 
reikia pajausti kelionių alkį, norą pamatyti...

„LaisvaLaikio“ interviu

Galimybė 
neskubėti yra 
Gyvenimo kokybės 
parametras

Jei vyrauJa vidinė 
ramybė, būti su 
savimi yra lyGiai 
taip pat Gerai, 
kaip ir būti su 
kitu žmoGumi

Gyvenime nėra 
Galutinių,  
pabaiGtų procesų

Gegužės 30 d. ir birželio 21 d.  
Vilniaus mažajame teatre žiūrovams pristatomas 

poetinės improvizacijos vakaras  
„Pasikalbėk su manimi eilėmis“ 

9

„LaisvaLaikio“ interviu

Aktorius - 
Akimirkos  
kūrėjAs
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Veidai

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

G.Grygolaitytė-Vasha 
vasarą praleis Lietuvoje

Muzikos atlikėja Gabrielė GryGo-
laitytė-Vasha (22) grįžta į lie-
tuvą. Kurį laiką Graikijoje su vyru 
krepšininku ronaldu rutkausku ir 
daugiau nei pusmečio dukrele adrija 
gyvenusi mergina džiaugiasi artė-
jančiais pokyčiais. Gimtinėje ji žada 
grįžti prie savo mėgstamos veiklos - 
vizažistės darbo. 

Į Lietuvą G.Grygolaitytė-Vasha su 
šeima grįš po poros savaičių, nes vyrui 
baigiasi krepšinio sezonas. „Nutarėme 
atostogas praleisti gimtinėje su artimai-
siais“, - sakė kelionei po truputį besiruo-
šianti mergina. Jų šeima pripratusi prie 
šiltos Graikijos saulės, tad G.Grygolaity-
tė-Vasha nedrįso prognozuoti, kaip duk-
rytė prisitaikys prie kiek vėsesnio klima-
to, bet tikisi, kad viskas bus gerai. 

Atlikėja atskleidė, kad Lietuvoje ke-
tina ne tik grįžti prie vizažistės darbo, bet 
ir pradžiuginti savo muzikos gerbėjus. 
„Galiu pasakyti, kad mano muzikinėje 
veikloje vasarą tikrai bus naujienų, tik kol 
kas dar anksti atskleisti kokių“, - paslap-
tingai kalbėjo G.Grygolaitytė-Vasha. Pa-
klausta, ar nebijo, kad bus sunku sude-
rinti darbą ir motinystę, mergina buvo 
nusiteikusi optimistiškai. „Manau, kad 
kai labai nori, viską įmanoma suderinti. 
O ir močiutės pasiruošusios padėti pri-
žiūrėti Adriją“, - šypsojosi atlikėja. 

Kur G.Grygolaitytė-Vasha su šeima 
keliaus po vasaros, kol kas neaišku. „Mū-
sų planai priklausys nuo to, kur dirbs 
vyras. Kol kas niekas nėra aišku“, - sakė 
atlikėja.
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Veidai

GJan džiaugėsi galėdama savo kūryba su 
klausytojais pasidalinti po atviru dangumi. 
„Man „Vasaros Terasa“ asocijuojasi su šil-
tuoju metų sezonu ir gera muzika. Labai 
smagu, kad yra tokia erdvė, o dar smagiau 
joje groti“, - sakė GJan.  

Jau prieš penkerius metus G.Jančytės 
dainos internete surinkdavo milijonines 

peržiūras, o ji pati buvo tituluojama di-
džiausia lietuvių muzikos viltimi pasaulyje, 
tačiau pirmasis jos albumas, kurio dainos 
ir skambėjo koncerte, pasirodys tik šiais 
metais.  

„Žinau, kad albumo mano klausytojams 
laukti pabodo, pabodo ir man. Todėl prisi-
pažinsiu - truputį jaudinuosi, nes šis kon-

certas buvo pirmas, kuriame viešai atlikau 
naujas, dar niekur negirdėtas dainas iš de-
biutinio albumo. Šios akimirkos laukiau jau 
labai seniai - ilgai intensyviai repetavome 
su grupe, kruopščiai ruošėme programą. 
Dabar be galo smalsu, kaip žmonės reaguos 
ir priims naujuosius kūrinius“, - atviravo 
atlikėja. 

GJan į sceną grįžo su 
džiugiomis naujienomis

Visuomet paslaptinga ir apie save daug nekalbanti jaunosios muzikos kartos dainininkė GJan (Greta Jančytė, 22) po daugiau 
nei metų tylos praėjusią savaitę sostinės Mokytojų namų kieme įsikūrusios „Vasaros Terasos“ koncerte pristatė du naujus kūrinius  
ir vaizdo klipus. abu jie suguls į debiutinį jos albumą. 
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Eimantė Juršėnaitė

- Ką sutartis su „Warner Music UK“ 
reiškia jums ir kodėl vadinama reikšmin-
ga šaliai? 

Rolandas: Mums ji reikšminga, nes jau-
čiame pripažinimą. Vadinasi, mūsų muzika įdo-
mi ne tik mums, bet ir užsieniui. O šaliai, ma-

nau, tai taip pat labai svarbu, nes dabar turime 
precedentą, atkreipsiantį dėmesį į jaunus Lie-
tuvos muzikos kūrėjus, kurie turės puikų šan-
są pasireikšti ir jau eiti pramintais keliais.

Jonas: Gal bus pirmasis įvykis, kad di-
džėjų duetas iš Lietuvos išeis į užsienio rin-
ką. Galima pirštais suskaičiuoti, kas bandė ir 

bando, bet nėra aiškaus didelio šuolio, kad 
šie atlikėjai yra iš Lietuvos ir žinomi visur. 

- Vadinasi, sutartis su „Warner Music 
UK“ žymi ir naują „Radistai DJs“ tarp-
tautinės karjeros etapą? 

Rolandas: Iki šiol koncertuodavome Lat
vijos ir Estijos klubuose bei festivaliuose, 
rengdavome vakarėlius Amerikoje ir Anglijos 
sostinėje Londone. Tikimės, kad šis etapas 
atvers platesnių galimybių rengti pasirodymus 
ne tik Europoje. Pavyzdžiui, sulaukėme už-
klausų iš Kinijos, kurioje šiuo metu labai išau-
gęs susidomėjimas šokių muzika. Be to, šiuo 
metu kiekvieno muzikanto ir didžėjaus svajo-
nė  patekti į užsienio šalių radijo grojaraščius 
bei topus, taip pat ir į pasaulyje itin populiarios 
skaitmeninės muzikos paslaugos „Spotify“ 
vartotojų grojaraščius.

- „Laisvlaikiui“ esate sakę, kad pradė-
ję savo veiklą netikėjote, jog galite sukur-
ti kažką tokio sėkmingo, - jau 10 metus 
esate tituluojami elektroninės muzikos vė-
liavnešiais, jūsų rengiami festivaliai sulau-
kia daugybės žiūrovų, o „Radistai“ apskri-
tai yra bene populiariausias prekės ženklas 
šalyje... Ar jūsų sėkmė jus vis dar stebina?

AktuAlus interviu

n Kai J.Nainys diskžokėjavo mokykloje, buvo sugalvojęs sau pravardę Dj Kleckis, vėliau persivadino į Dj Diablo. 

Šiandien į abi šias pravardes Jonas žvelgia su šypsena. 

n Bitboksas - senas Rolando pomėgis. Jis kažkada netgi dalyvavo Lietuvos bitbokso čempionate ir finale su kitu 

atlikėju pasidalijo 3-4 vietas. 

n Paauglystėje Jonas buvo didelis grupių „Funky“, „Skamp“ ir „G&G Sindikatas“ gerbėjas. „Tai buvo trys mano 

dievukai“, - pasakojo Jonas. 

n R.Mackevičius dažniausiai užmiega su ausinėmis klausydamas muzikos. 

n Jonas yra vienas iš tų retų žmonių, kurie įvairius darbus gali atlikti tiek dešine, tiek kaire ranka. Kaire jis 

piešia ir mėto kamuolį, o dešine rašo. Kai dešinė ranka pavargsta, rašo kaire.

n Rolandas neabejingas ir ekstremalioms pramogoms: jėgos aitvarams, nardymui ir kt. Ekstremaliausias jo 

atsiminimas - šuolis parašiutu iš 3,5 kilometro aukščio.

„Radistai“ išplaukė 
Populiariausias Lietuvoje elektroninės muzikos didžėjų duetas „Radistai DJs“ Jonas 
nainys (33) ir RoLanDas Mackevičius (33) pasirašė sutartį su viena didžiausių 
įrašų kompanijų pasaulyje „Warner Music uk“. Duetas „Laisvalaikiui“ papasakojo,  
kodėl šis įvykis svarbus ne tik jiems, bet ir šalies muzikos industrijai, atskleidė savo  
sėkmės receptą ir kokių staigmenų turi gerbėjams.
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Jonas: Sunku pasakyti. Nesistebime ir ne-
džiūgaujame dėl jokių sėkmių. Mažai iš to ga-
lima išmokti. Koncentruojamės į tai, kad neda-
rytume klaidų ir kad kuo greičiau išspręstume 
atsiradusias problemas bei įveiktume kliūtis. 

- Išduokite savo sėkmės paslaptį? 
Abu: Pozityvas ir darbas 24 valandas per 

parą, septynias dienas per savaitę, 365 dienas 
per metus. 

- Populiarumas galvos nesusuks? 
Rolandas: Jei tapsime žinomesni už DJ 

Tiesto ar Džastiną Biberį (Justin Bieber), tai, 
aišku, susuks, tačiau jūs puikiai suprantate, 
kad tai niekad nenutiks. (Šypsosi.) 

- Galbūt klausytojams „Warner Music 
UK“ pavadinimas nedaug sako. Kokių 
užsienio žvaigždžių leidyba rūpinasi? 

Jonas: Kompanija „Warner Music UK“ rū-
pinasi pačių ryškiausių muzikos pasaulio žvaigž-
džių įrašų leidyba. Būtent ji leidžia Edo Širano 
(Ed Sheeran), Duos Lipos, „Green Day“, Timo 
Maso (Timo Maas), „New Order“, „Red Hot 
Chili Peppers“, Ritos Oros, Skrillex, Tiesto, 
„Twenty One Pilots“ ir daugelio kitų muziką.

- Kokie didžėjai jums yra sektini pa-
vyzdžiai? 

Rolandas: Visas „DJ Mag“ šimtukas! („DJ 
Magazine“ - kas mėnesį leidžiamas britų žurna-
las apie didžėjus ir šokių muziką, jis sudaręs 100 
pasaulio populiariausių didžėjų sąrašą - red. past.) 

Jonas: Kai organizuojame festivalį, pirmiau-
sia atsiverčiame tų metų geriausiųjų sąrašą ir 
bandome juos pakviesti į „Radistai Village“.

- Ar tokios kompanijos kaip „Warner 
Music UK“ domisi, kiek sekėjų turite 
socialiniuose tinkluose? Turbūt jūsų 
„Youtube“ paskyra ir didžiulės sekėjų ar-
mijos socialiniuose tinkluose prisidėjo 
prie tarptautinės kompanijos sprendimo 
pasirašyti su jumis sutartį?

Rolandas: Žinoma. Yra dviejų rūšių atli-
kėjai: tie, kuriuos sukuria, ir tie, kuriems pa-
deda atsiskleisti. Manau, mes turime sukūrę 
pagrindą, žinomumą ir turime didelį įdirbį. Ži-
nome kultūrą, mokame ne tik organizuoti, bet 
ir atlikti įsimenančius pasirodymus ant scenos. 
Visa tai labai svarbu. Šiais laikais, kai visi sku-
ba, retai kas nori mokytis, visi nori pradėti iš 
karto dirbti ir veikti, o mes tam pasiruošę. 

- Minėjote, kad gerbėjams ruošiate pui-
kią dovaną. Išduokite paslaptį - kokią? 

Jonas: Turime paruošę kokybiškų vasariš-
kų kūrinių su Lietuvos ir užsienio vokalistais.

- Pernai gegužės 19 d. pasirodė „Ra-
distai DJs“ albumas „On Road“, šiemet 
gegužės 19-ąją pasirašėte sutartį su 
„Warner Music UK“. Sutapimas? 

Jonas: Gali būti, kad tai nėra paprastas 
sutapimas, juk sakoma, kad atsitiktinumų ne-
būna. Nepaprastai džiaugiamės, kad iš visų 
Baltijos šalių „Warner Music UK“ pastebėjo 
būtent mus.

- Koks tolesnis jūsų žingsnis muzikos 
industrijoje? 

Rolandas: Susipažinti su DJ Tiesto gro-
jant geriausiame elektroninės muzikos festi-
valyje „Tomorrowland“. (Juokiasi.) Iš tiesų 

stengsimės nesustoti kurti, visada laukiame, 
klausome ir žvalgomės naujų balsų bei garsų.

Jonas: Taip pat rengiame stiprų elektroni-
nės muzikos festivalį - šiemet liepos 21-22 d. 
vyksiančiame „Radistai Village ’17“ festivalyje 
kartu su mumis gros Brooks, „DubVision“, Gil 
Glaze, Riton, Sam Feldt, Sikdope, Steve James, 
Watermat - iš viso beveik 50 puikiai žinomų 
didžėjų ir atlikėjų. Taip pat jau netrukus daugiau 
sužinosite apie Trakų pilyje planuojamą sureng-
ti vienos dienos festivalį „Radistai Castle 
2017“, o artėjant žiemai ir dar apie vieną įspū-
dingą renginį. Šiuo metu jiems skiriame labai 
daug laiko, rūpinamės dekoracijomis, ieškome 
atlikėjų, galvojame pasirodymus...

n Geriausiu didžėjų duetu tituluojami „Radistai 
DJs“ jau 9 metus yra tikrieji elektroninės muzikos 
vėliavnešiai. Jau devintąjį sezoną „radistai“ dirba 
ir radijo stoties „Zip.fm“ eteryje,  taip pat yra vedę 
televizijos laidas. 
n „Radistai DJs“ oficialiame „Youtube“ kanale 
buvo užfiksuotas rekordinis peržiūrų skaičius: 
2011 m. veiklą pradėjęs kanalas pernai buvo 
žiūrėtas daugiau nei 5 mln., o per visą laikotarpį - 
beveik 20 mln. kartų. 
n Socialiniuose tinkluose „Radistai DJs“ taip pat 
turi didžiulę sekėjų armiją: „Facebook“ - 250 tūkst., „Instagram“ - 150 tūkst. gerbėjų. 
n Nemažai sekėjų turi ir asmeninės „radistų“ 
paskyros. Jonas turi 68 tūkst. sekėjų „Facebook“ 
tinkle ir 120 tūkst. seka jo „Instagram“ paskyrą. 
Rolando „Facebook“ paskyra turi 55 tūkst. sekėjų, o „Instagram“ - 122 tūkst. 
n  Pernai J.Nainio ir R.Mackevičiaus surengti 
„Radistai Village“ ir „Radistai Castle“ festivaliai, kiti šou ir pasirodymai sutraukė daugiau nei 15 tūkst. 
žiūrovų.

Įdomioji statistika
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žvaigždės

Jaunoji buvo pasipuošusi įspūdinga 
britų dizainerio Džailso Dikono (Giles 
Deacon) suknele. Nuotaką į Šv.Morkaus 
bažnyčią Berkšyre, esančią netoli 
Midltonų šeimos namų, palydėjo jos 
tėvas Maiklas Midltonas (Michael 
Middleton).

Tarp svečių - princesė Beatričė 
(Beatrice), artimas jaunikio draugas 
teniso superžvaigždė Rodžeris Federeris 
(Roger Federer) su žmona Mirka (Mirka) 
bei daugelis kitų garsenybių. Vestuvėse 
taip pat dalyvavo abu Didžiosios 
Britanijos princai: Viljamas (William) ir 
Haris (Harry). Pačiai Ketrinai Midlton 
teko svočios pareigos. Nuotakos sūnėnui 
princui Džordžui (George) patikėta nešti 
nuotakos šleifą, o dukterėčiai, mažajai 
princesei Šarlotei (Charlotte) - per 
jungtuves barstyti gėles. Dėl to, kad 
ceremonijoje dalyvauja karališkosios 
šeimos nariai, kartu su kvietimais į 
vestuves buvo pridėtos ir etiketo 
taisyklės. Gerbiant karališkųjų asmenų 
privatumą prašoma nesinešti į 

ceremoniją mobiliųjų, fotoaparatų, 
nekalbinti karališkosios šeimos atstovų, 
jei jie patys neužkalbina ir pan.

Kad niekas neužgožtų nuotakos, Pipa 
pasistengė dar prieš vestuves - labai 
subtiliai buvo įvesta „žiedų“ taisyklė, tai 
yra, į vestuves pakviesti asmenys savo 
antrąją pusę galėjo atsivesti tik tada, jei jie 
susituokę. Manoma, kad Pipa ypač bijojo, 
jog princo Hario širdies draugė JAV aktorė 
Megan Markl (Meghan Markle), taip pat 
jaunikio brolio Spenserio (Spencer) draugė 
modelis Voug Viljams (Vogue Williams) 
gali konkuruoti dėmesiu su jaunąja. 
Ceremonijoje bažnyčioje nedalyvavusi 
Megan Markl vėliau linksminosi vestuvių 
puotoje kartu su princu Hariu.

Tuo pat tikslu - neužgožti jaunųjų - ir 
Kembridžo hercogienė Ketrina į bažnyčią 
atėjo atskirai nuo princo Viljamo keliu, 
kuris buvo nepasiekiamas žiniasklaidai. 
Vestuvių puota vyko prie Midltonų namų 
įrengus prabangius stiklinius namus 
pokyliui. Kalbama, jog bendra vestuvių 
sąmata sudarė apie milijoną svarų.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Princesė  
Šarlotė (Charlotte)

Kembridžo hercogienei  
Ketrinai (Catherine)  
teko pasirūpinti  
mažaisiais svečiais

Vestuvėse dalyvavo Didžiosios Britanijos princai: 
Viljamas (William) ir Haris (Harry)

Princas  
Džordžas  
(George)
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žvaigždės

Šeštadienį Kembridžo hercogienės Ketrinos (Catherine, 35) jaunesnė sesuo PiPa Midlton (Pippa Middleton, 33) ištekėjo už mili-
jonieriaus džeiMso Metjuso (james Matthews, 41).

Karališkos 
Pipos Midlton 
vestuvės
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akiratyje - ekscentriškas genijus

Lygiai prieš metus Ember pasiskelbė 
esanti buitinio smurto auka ir pareikalavo sky-
rybų su vyru, Holivudo žvaigžde ir milijonie-
riumi Džoniu Depu. Bet, sprendžiant iš visko, 
dar būdama įsijautusi į aukos vaidmenį, ji ra-
do paguodą vieno įdomiausių mūsų laikų žmo-
nių, Ilono Masko, glėbyje. Jis yra vadinamas 
ir genijumi, ir vunderkindu, ir šiuolaikiniu To-
mu Edisonu. Ekscentriškasis išradėjas I.Mas-
kas nebijo mėginti fantastines idėjas paversti 
realiais moksliniais projektais. Iki 45-erių Ilo-
nas Maskas (jis gimė turtingoje šeimoje PAR, 
persikėlė į Kanadą, paskui į Ameriką) įkūrė 
korporaciją „SpaceX“ ir elektromobilių gamy-
bos įmonę, jo planuose - Marso užkariavimas 
ir mikroschemų implantavimas į žmogaus 
smegenis, taip pat pažadas moksliškai įrodyti 
telepatijos egzistavimą. Suprantama, dabar 
visi puolė spėlioti, ar Ember pavyks savo gra-
žiose rankelėse išlaikyti tokią neeilinę žvaigž-
dę. Rimtai neužkariavusi Holivudo, ji įsigud-
rino susikurti nepaklusnios, ekscentriškos ir, 
svarbiausia, nepanašios į visas kitas gražuolės 
reputaciją. Bet iš esmės E.Herd tinkluose at-
sidūrė tik Džonis Depas - stambus laimikis, 
bet jų romano pradžioje Džoniui tikrai buvo 
prasidėjusi amžiaus vidurio krizė. Šio laimikio 
nauda buvo visai ne tokia, kokios tikėjosi 
E.Herd. Ne tokie pinigai, daugybė jos neken-
čiančių įpykusių kino žvaigždės gerbėjų ir nie-
kas iš prodiuserių dėl jos nesivaržo. Revanšas 
jai buvo mirtinai reikalingas...

O štai ir jis: savo 31-ąjį gimtadienį E.Herd 
šventė Australijoje I.Masko kompanijoje. O 
paskui porelė buvo nufotografuota vaikštinė-
janti švelniai susikibę rankomis, drauge su 
I.Masko sūnumis. Galbūt rimtų santykių su 
Ilonu perspektyva, jau šmėžuojanti horizonte, 
ir buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios Em-
ber atsisakė savo ryžtingos nuostatos apjuo-
dinti Dž.Depą prieš visą pasaulį kaip smur-
tautoją ir nutraukė kovą.

Ilonas Maskas pirmą kartą atkreipė dėme-
sį į tuomet nelabai žinomą Ember jau 2013 m. 
Kurį laiką Ember raukė nosį ir atsisakinėjo ei-
ti į pasimatymą su milijardieriumi, bet vis dėlto 
teikėsi sutikti ir aiškiai sugebėjo jį suintriguoti. 
Maždaug tuo pačiu metu ji įsileido į romaną su 
Dž.Depu. O vykstant jos skyryboms - jos truko 
pusmetį, oficialiai buvo baigtos tik 2017-ųjų sau-

ŽvaigŽdės

Blondinė 
renkasi milijonierius

Buvusi Džonio Depo (Johnny Depp)  
žmona EmBEr HErD (Amber Heard, 31) 
ir multimilijardierius IlonAs mAskAs 
(Elon musk, 45) patvirtino, kad juos sieja 
romantiški santykiai. regis, kino žvaigž-
dutė renkasi ne šiaip turtingus ir žinomus 
vyrus, bet pagal rangą užimančius išskir-
tinę vietą pasaulyje.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

  laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  2 6 17

ŽvaigŽdės

sį -  jos su I.Masku niekas nematė. Pirmą kar-
tą jiedu buvo pastebėti tik vėliau, kai jis įėjo į 
Majamio viešbučio numerį, kuriame gyveno 
Ember. Bet dabar paaiškėjo, kad gandai sklido 
ne be pagrindo ir Ember tikrai pagavo stambią 
žuvį. O milijardieriui taip pat „nusišypsojo ne-
reali laimė“ - kaip šį romaną piktdžiugiškai ko-
mentuoja aktorės nedraugai, o jų ji turi nemažai. 
Dauguma E. Herd laiko ne tik nuotykių, bet ir 
didelių pinigų ieškotoja. Reikia pasakyti, kad 
I.Maskui taip pat visai nesinorėjo afišuoti savo 
santykių su Ember, juk jis tik spalį išsiskyrė su 
antrąja žmona britų aktore Talula Raili (Talulah 
Riley, 31). Išsiskyrė trečiąjį kartą!

kaip su žmonomis elgėsi i.Maskas?

Asmeninio gyvenimo ekstravagancija 
I. Maskas gali nušluostyti nosį savo dabartinei 
draugei. Pirmą kartą jis vedė merginą, su ku-
ria susipažino universitete. Jau per vestuves 
jaunasis tvirtai pareiškė, kad šeimos galva bus 
jis, o praėjus 2 mėnesiams privertė žmoną 
pasirašyti vedybų sutartį. Būtent gyvendamas 
santuokoje su Džastin (Justine), I.Maskas už-
dirbo pirmuosius milijonus, o ji pagimdė sūnų, 
kuris, deja, mirė. Džastin sielvartavo ir to ne-

slėpė, o vyras nutarė vaikų gimdymo proble-
mą spręsti „technologiškai“, apsidrausti. 
Džastin buvo atlikta dirbtinio apvaisinimo pro-
cedūra ir keletas „atsarginių“ kiaušialąsčių 
buvo užšaldytos. Pirmą kartą ji pagimdė dvy-
nukus, antrąjį - iškart tris kūdikius. I.Maskas 
tapo penkių sūnų tėvu. Jis dirbo kaip pamišęs, 
o į ją žiūrėjo veikiau kaip į vieną iš daugelio 
bendradarbių. Ji jautėsi virtusi, kaip sakoma 
Amerikoje, „trofėjine“ žmona be balso teisės. 
Kai ji pasiskundė, jis atsakė: „Jeigu tu man 
dirbtum, aš tave atleisčiau“. Ir... atleido - pa-
davė skyryboms. Džastin atsikeršydama pa-
rašė memuarus, kuriuose save pavadino 
„startine žmona“, tai yra, moterimi, kuria 
I.Maskas naudojosi, kol tapo garsiausiu Silicio 
slėnio verslininku. Ji rašė, kad pradėjusi su 
juo kariauti, ji galutinai suprato, koks jis yra 
žiaurus. O dar ji tvirtino, kad I.Maskas kasmet 
vis primygtiniau reikalavo, kad žmona persi-
dažytų plaukus šviesiai.

Kita I.Masko mylimoji aktorė Talula Raili, 
mergina iš turtingų aristokratų šeimos, presti-
žiškiausių Anglijos mokyklų absolventė, taip pat 
nebuvo natūrali blondinė. Iš pradžių I.Maskas 
tiesiog „užkibo“ ant dailios jaunos merginos, 
nusprendęs, kad ji yra eilinis modelis, bet po 
kelių pažinties savaičių jai pasipiršo. Kitaip nei 
prieš pirmąsias vedybas, I.Maskas iškart įspėjo 
ją, kad gyvenimas su juo - ne saldainis. Istorijos 
ir mitai apie I.Masko elgesį su visais, kas jam 
trukdo įgyvendinti projektus ir svajones, daro 
didelį įspūdį. Jis gali atleisti iš darbo už grama-
tinę klaidą elektroniniame laiške, per pasitarimą 
šliūkštelėti kavos tiesiai į veidą tam, kas neį-
vykdė užduoties.

Pirmoji santuoka su Talula Raili tvėrė 2 me-
tus. Prabangus milijardieriaus žmonos gyvenimas 
T.Raili laimės nesuteikė. I.Maskas plūkėsi iki iš-
sekimo įgyvendindamas projektus, liesėjo, panė-
šėjo į savo paties šešėlį. O ji, kaip kadaise Džas-
tin, neturėjo balso teisės. 2012 m. Talula parei-
kalavo skyrybų. Bet 2013 m. jie nutarė vėl susi-
tuokti. Prabėgo nedaug laiko, ir Talula vėl panoro 
skirtis su I.Masku. O po penkių mėnesių jie vėl 
prakalbo apie santykių atnaujinimą. Bet čia, ma-
tyt, Ember Herd paleido į darbą savo kerus ir 
susuko galvą kryžkelėje atsidūrusiam vyrui.

ar įveiks E.Herd tokį „kietą riešutėlį“?

Apibendrinant galima pasakyti, kad Ember 
Herd kliuvo „kietas riešutėlis“. Bet kas žino, 
gal tie žmonės vienas kitam tinka? Kitaip kam 
Ember tėvui Deividui atvirauti: „Ember ir Ilonas 
labai rimtai vertina vienas kitą. Ember su ma-
lonumu ištekėtų. Būtent to abu ir nori - surim-
tėti ir sukurti šeimą“. Na, tėvelis, sprendžiant 
iš visko, yra tiesiog optimistas, nes ir dukters 
santykius su Dž.Depu vertino labai teigiamai. 
Tiesiog tikra muilo opera...  Bet juk tėvas, pasak 
Ember, ne veltui dukrą augino kaip tikrą „ma-
čo“: mokė šaudyti, vairuoti mašiną kaip profe-
sionalus lenktynininkas, medžioti. Ar jai tai pa-
dės gyventi su ekstravagantišku ir maniakiškai 
savo tikslų siekiančiu I.Masku? Laikas parodys. 

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Jis gali 
šliūkštelėti  
kavos tiesiai 
į veidą tam, 
kas neįvykdė 
užduoties

Ilonas Maskas (Elon Musk)...

... ir jo buvusi žmona  
Talula Raili (Talulah Riley)
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StiliuS

Pietų Prancūzijoje vykstantis jubiliejinis, jau 70-asis, 
Kanų kino festivalis yra vienas prestižiškiausių ir lau-
kiamiausių metų renginių. Susidomėjimas didžiu-
lis ne tik kinu, bet ir Raudonojo kilimo suknelėmis. 
Kino, podiumo ir scenos garsenybės demonstravo 
įspūdingas garsių mados namų sukneles, tviskan-
čius deimantus, nevengė apnuoginti kojų ar pečių.

Prabangus ir seksualus
Kanų raudonasis kilimas

Čekų modelis Eva Hercigova 
(Eva Herzigova) pasirinko 
„Roberto Cavalli“ suknelę

JAV modelis Emili 
Ratajkovski (Emily 

Ratajkowski) su 
„Twinset“ suknele 

JAV aktorė 
Elizabet Mos 

(Elisabeth Moss) 
su „Oscar de la 

Renta“ suknele

JAV modelis Kendal Džener (Kendall 
Jenner) su „Giambattista Valli“ suknia
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StiliuS

JAV modelis Bela Hadid (Bella Hadid) 
pasipuošė „Alexandre Vauthier“

EPA-Eltos nuotr.
Britų modelis Džordan Dan (Jourdan Dunn) 
su „Elie Saab“ suknia

Brazilų modelis  
Izabeli Fontana 

(Isabeli Fontana)  
su „Alberta Ferretti“ 

suknele

Atlikėja Rijana 
(Rihanna) su  

„Adam Selman“  
šilko suknele

Prancūzų modelis,  
aktorė Letisija Kasta  

(Laetitia Casta) pasirinko 
„Saint Laurent“ suknelę
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StiliuS

JAV aktorė Andi Makdauel (Andie 
MacDowell) su „Roberto Cavalli“ suknele

JAV aktorė Eva Longorija (Eva 

Longoria) su „Marchesa“ suknia

JAV aktorė Eli Fening (Elle 
Fanning) pasipuošė „Gucci“

Prancūzų aktorė Marion Kotijar 
(Marion Cotillard) pasirinko 
„Armani Prive“ suknelę

Vokiečių aktorė 
Diana Kruger (Diane 

Kruger) pasipuošė 
„Dior“ suknele 

Portugalų modelis Sara Sampajo  
(Sara Sampaio)

Parengė Jurga DRuNGILAITĖ
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StiliuS

JAV aktorė Džesika Čestein  
(Jassica Chastain) pasirinko „Dior“

JAV aktorė Uma Turman (Uma Thurman) 
pasipuošė „Atelier Versace“ suknele

EPA-Eltos nuotr.

Indų aktorė Sonam 
Kapur (Sonam 
Kapoor) pasirinko 
„Elie Saab“ suknią

Portugalų modelis Sara Sampajo  
(Sara Sampaio)
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Veidai

Dizainerė Viktorija jakučinskaitė (35) pristatė savo 
kurtas sukneles, skirtas vasaros šventėms - vestuvėms, 
krikštynoms, abiturientų išleistuvėms ar gimtadieniams. 
„tiulio fėjos“ kūrėja V.jakučinskaitė kartu su atlikėja ir  
vizažiste oksana Pikul-jasaitiene (33), tapusia 
fotosesijos modeliu, nusprendė pasidalinti ir praktiniais  
patarimais, kaip pasiruošti ypatingai progai. 

Įvaizdžio idėjos
vasaros šventėms 
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Veidai

viktorijos Jakučinskaitės

patarimai 
n Nuotaiką kuria ne oras, o mes patys, ir net jeigu už 
lango lyja, savo šventę galime paversti nuotaikinga. 
Tam reikės kiek daugiau gėlių ir gaivesnių spalvų 
drabužiuose. Siūlau šį sezoną rinktis madingiausias 
pastelinių spalvų sukneles, kurios tinka ir lauke, ir 
patalpoje rengiamai šventei, taip pat atrodo praban
giausiai ir geriausiai. Siūlyčiau vengti labai ryškių 
ir tamsių spalvų drabužių. Jie gali įnešti chaoso į 
šventės atmosferą ir bendras nuotraukas. 
n Nuotakos nevengia eksperimentų ir ne visos ren
kasi tradicinę suknelės spalvą. Vis dėlto manau, kad 
bet kurios kitos spalvos suknele galima pasipuošti 
bet kuria kita proga, o per vestuves nuotakos turėtų 
puoštis baltos ar šampano atspalviais. Galima rinktis 
tamsesnius pamušalus ar labai šviesių, subtilių 
atspalvių detales, tačiau suknelė turi atrodyti balta.  
Kai nuotakos manęs klausia, kokią delninę pasirinkti, 
visuomet atsakau, kad jokios. Viską, ko jai gali prireikti, 
turėtų nešioti jos pamergės, o nuotaka vienoje rankoje 
turėtų laikyti puokštę, kitoje  būsimo vyro ranką.
n Šiam sezonui siūlomos suknelės yra klasikinės, 
tačiau tinkančios dėvėti ir su aukštakulniais šventės 
oficialioje dalyje, ir su sportbačiais šokių aikštelėje. 
Vasaros šventėms praktiškiau rinktis trumpesnes 
sukneles, kurios nevaržo judesių ir leidžia gerai 
jaustis, kad ir pievoje. Kadangi nėra daug progų, kada 
galima vilkėti ilgą suknelę (dažniausiai tai  raudona
sis kilimas, labai formalios vakarienės ar prabangūs 
jubiliejai ir vestuvės), tad einančios į vestuves gali 
pasinaudoti proga ir pasipuošti ilga suknele. Visom 
kitom progom vis dėlto geriau rinktis trumpą. 
n Jaunos merginos ir moterys neretai nori atrodyti 
seksualiai, tačiau nederėtų atrodyti per daug pro
vokuojamai ar vulgariai. Jei renkatės gilesnę iškirptę, 
rinkitės sukneles iki kelių ar kiek ilgesnes, venkite 
gilių skeltukų. Jei norite atidengti kojas, rinkitės 
uždaresnę suknelę be gilių iškirpčių ir nelabai atvirais 
pečiais.

Oksanos Pikul-Jasaitienės

patarimas
Vasaros iškilmėms patariu pasirinkti ramesnį 
makiažą, naudoti natūralius dekoratyvinės 
kosmetikos atspalvius. Ypač abiturientėms, 
planuojančioms savo įvaizdį išleistuvėms, reko
menduoju neslėpti jaunystės po storu makiažo 
sluoksniu. Itin ryškus makiažas netinka ir einant 
į vaikų krikštynas, kurios dažniausiai rengiamos 
dienos metu.

M
od

el
is:

 O
ks

an
a 

Pi
ku

l-J
as

ai
tie

nė
. S

uk
ne

lė
s: 

„T
iu

lio
 fė

ja
“. 

Fo
to

gr
af

ijo
s: 

„T
iu

lio
 fė

ja
“

Parengė Eimantė juršėnaitė
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Šokėja ir jogos mokytoja 
Milana JaŠinskytė (33): 

Man labai svarbu, kad kosmetikos priemonės 
būtų pagamintos iš natūralių ir ekologiškų medžia-
gų. Tačiau nelabai nusimanau apie ingredientus, 
įeinančius į priemonių sudėtį, be to, ir laiko tuo 
pasidomėti dažnai neturiu, tad parduotuvėje daž-
niausiai einu į ekologiškų produktų skyrių ir ieškau 
sertifikuotų produktų. Manau, aktyviam žmogui tai 
palengvina paieškas. Ekologiška kosmetika man 
svarbi ir todėl, kad nemėgstu apsikrauti daiktais, 
stengiuosi pirkti tik reikalingiausias ir naudingiau-
sias priemones, kurias gali naudoti visa šeima. Svar-
bu, kad jos būtų tinkamos mano šešiametei dukrai 
Danielei. Anksčiau, kai Lietuvoje nerasdavau ko-
kios nors ekologiškos priemonės, tekdavo siųstis 
iš užsienio, dabar daugelį dalykų jau galiu rasti ir 
pas mus. Rinkdamasi kosmetiką, visada kreipiu 
dėmesį ne tik į turinį, bet ir į pakuotę. Taip gamin-
tojas parodo, kad jam visapusiškai rūpi suteikti ma-
lonumą ir vartotojo kūnui, ir akims. Kadangi prieš 
12 metų studijavau Vokietijoje, kur įsitvirtinusi 
atliekų rūšiavimo ir perdirbimo kultūra, manau, kad 
labai svarbu pagalvoti apie aplinkosaugą - kosme-
tikos priemonių pakuotės, pagamintos iš perdirbtų 
medžiagų, - privalumas.

grožio paletė

Kaip renkamės kosmetiką?
augant susidomėjimui kosmetikos priemonių sudėtimi, lietuviškos kosmetikos  
gamintoja „Biok laboratorija“ surengė grožio pusryčius, per kuriuos su susirinkusiomis 
moterimis pasidalijo neseniai surengto tyrimo duomenimis apie kosmetikos vartotojų 
įpročius įsigyjant priemones. 

Taip pat pristatyta nauja „Margarita Eco“ 
veido odos priemonių linija bei neseniai pa-
sirodžiusios „Ecodenta“ dantų pastos. Visi 
minėti produktai yra pagaminti iš natūralių ir 
ekologiškų sudedamųjų dalių, o tai patvirtina 
ECOCERT suteiktas tarptautinis sertifikatas 
„Cosmos“, laikomas prestižiniu ir plačiai at-

pažįstamas pasaulyje. Sertifikatas suteikia-
mas tik priemonėms, kurios gaminamos ma-
žiausiai iš 95 proc. ekologiškų medžiagų. Gro-
žio pusryčiuose dalyvavusios žinomos mote-
rys papasakojo, kaip jos renkasi kosmetikos 
priemones ir ar skaito kosmetikos priemonių 
etiketes.

Ar žmonės skaito kosmetikos 
priemonių etiketes ir kokie  
kriterijai jiems svarbiausi? 
Atsakyti į šiuos klausimus 
padėjo „Biok laboratorijos“ 
užsakymu „Spinter tyrimų“ 
atlikta apklausa.  
Jos rezultatai atskleidė, kad: 

n Dauguma žmonių (37 proc.) visuomet 
skaito kosmetikos priemonių etiketes, domi
si į sudėtį įeinančiais ingredientais, maždaug 
trečdalis į etiketes žvilgteli tik kartais. Tik 
du iš dešimties niekada neskaito priemonių 
sudėties ir nesidomi ingredientais. 
n Kosmetikos sudėtis itin svarbi mote
rims  net 57 proc. jų skaito sudėtį ir 

teikia didelę svarbą ingredientams. Įdomu 
ir tai, kad  sudėčiai daugiausiai dėmesio 
skiria žmonės iki 45 metų amžiaus, vyres
niems tai mažiau aktualu.
n Ketvirtadaliui apklaustųjų renkantis 
kosmetiką svarbiausia, kad priemonė 
atitiktų jų poreikius, būtų tinkama, penkta
daliui svarbu, kad kosmetika būtų natūrali 

ir ekologiška, po 13 proc. apklaustųjų 
sakė, kad jiems svarbi sudėtis ir kaina. 
Natūralumą, ekologiją dažniausiai minėjo 
daugiausiai uždirbantys, taip pat 2635 
metų respondentai, o mažiausiai tai rūpi 
vyresnei nei 56 metų amžiaus auditorijai.
n Kosmetikos etiketes dažniau skaito 
labiau išsilavinę vartotojai.ĮD
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Modelis ir tinklaraštininkė 
SiMona BurBaitė (25): 

Manau, kad reikia atsakingai rinktis, ką valgome ar ką 
tepame sau ant veido. Juk būtent veido oda yra visuomet 
atvira ir veikiama aplinkos veiksnių. Jos, kaip kūno odos, po 
drabužiais nepaslėpsime. Kadangi dar ir dirbu modeliu, mano 
veidas reikalauja ypatingos priežiūros. Renkantis priemones 
man labai svarbi produkto sudėtis bei gamintojas. Pasitikėji-
mas vienu ar kitu prekės ženklu, įmonės filosofija ir verty-
bėmis taip pat lemia, ar įsigysiu tam tikrą priemonę. Nesu 
linkusi eksperimentuoti, stengiuosi surasti kokybiškiausius 
ir mėgstamiausius produktus bei prekės ženklus, kuriais pa-
sitikiu. Daugiau dėmesio skiriu veido priežiūros priemonėms, 
nes esu įsitikinusi, kad pirmasis kosmetikos sluoksnis (kre-
mai, serumai) pats svarbiausias. Antrasis sluoksnis - deko-
ratyvinė kosmetika, į ją žiūriu paprasčiau. Suprantu, kad į jos 
sudėtį įeina įvairios cheminės, galbūt ne visada saugios me-
džiagos, bet nuo to nepabėgsime. Naudoju man patinkančių 
prekių ženklų kosmetiką, o atrasti priemones, pagamintas iš 
kokybiškų ir natūralių medžiagų, yra labai sunku.

grožio paletė

Kaip renkamės kosmetiką?

Parengė Eimantė Juršėnaitė

televizijos laidų vedėja 
Eglė Skrolytė (37):

Pirmiausia atkreipiu dėmesį į pakuotę, man malonu, kai 
priemonės yra ir gražiai pateiktos. Tačiau esu atsakinga 
vartotoja, įsitikinusi, kad  grožio puoselėjimas - tai kasdieniai 
ritualai, o ne tik retos, net jei ir brangios, procedūros. Maži 
kasdieniai, bet nuoseklūs veiksmai grožiui yra kur kas reikš-
mingesni, todėl man svarbu, kokią priemonę naudoju kas-
dien, ir neperskaičiusi etiketės priemonės neperku. Visuo-
met turėjau gražią odą, tačiau dirbant televizijoje nuolat 
grimuojama storu makiažo sluoksniu mano oda tapo jautri, 
tad svarbu, kad priemonė man būtų tinkama, nedirgintų 
odos, atsižvelgiu ir į specialistų rekomendacijas. Gimus vai-
kams man pradėjo rūpėti natūralumas bei ekologija visose 
gyvenimo srityse, kosmetikos priemonių taip pat. Jei mano 
naudojamas priežiūros priemones gali naudoti mano vaikai, 
jos, be abejo, tinka ir man. Dar geriau, jei kosmetikos ga-
mintojai elgiasi etiškai, neatlieka bandymų su gyvūnais ar 
kosmetiką pateikia gamtai draugiškose pakuotėse.
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Peru: pasaulio 
paveldo koncentracija

Trečia pagal dydį Pietų Amerikos šalis gali jums pasiūlyti didelę 
kraštovaizdžio, spalvų ir skonių įvairovę.

Istorinis palikimas 
Juokaujama, kad kur bebestum kastuvėlį Peru - visur bus paveldas. 

Tūkstančius metų čia gyveno įvairios tautos, turinčios savo kultūras ir 

papročius, tačiau garsiausia ir didžiausią palikimą palikusi tauta - inkai. Kasmet 

šalyje vis atidaromi keliautojams nauji maršrutai ir pristatomi naujai atrasti 

istoriniai objektai, bet kol kas nė vienas jų negali konkuruoti su paslaptinguoju 

Maču Pikču. Tai vos prieš šimtą metų atrastas inkų miestas, įkurtas aukštai 

kalnuose ir apsuptas neįtikėtinai gražių Andų kalnų. 400 metų jis buvo apaugęs 

džiunglėmis ir paslėptas nuo pašalinių akių. O šiandien tai vienas iš naujųjų 

pasaulio stebuklų ir gausiausiai lankomas Peru objektas. Patekti į jį nėra 

paprasta - čia nėra nutiestų lengvai privažiuoti skirtų kelių, tenka keliauti trauki-

niu arba eiti pėsčiomis, ribojamas žmonių, galinčių patekti į miestą, skaičius ir 

galimas išbūti laikas viduje. Tačiau miesto autentiškumas ir supančios gamtos 

grožis nepalieka abejingų ir labai norisi skirti valandėlę sau - prisėsti ant vienos 

iš terasų ir stebėti miestą apgaubiantį rūką, atplaukiančius ir nuplaukiančius 

debesis bei inkų mūrų sienas apšviečiančią saulę.
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Parengė Jurga KASPERAVIČIŪTĖ

Daugiau informacijos:
Subačiaus 17-28, Vilnius

+370 612 87007

jurga@travelplanet.lt

www.travelplanet.lt

Gamta
Pasaulyje užfiksuoti 32 skirtingi mikroklimatai, 
Peru turi 30 iš jų. O tai turi įtakos gamtos 
įvairovei - čia rasite ir dykumas, ir kalnus, 
ir džiungles, ir paplūdimius. Čia rasite ir 
vieną aukščiausių kopų pasaulyje - Sero 
Blanką, kurios aukštis siekia 2078 m, ir 
vienus giliausių kanjonų - Kolkos kanjono 
gylis siekia 3200 m, o Kotahuasio - 3535 m, 
ir aukščiausią naviguojamą ežerą pasaulyje 
Titikaką, tyvuliuojantį 3810 m aukštyje virš 
jūros lygio. Banglenčių sporto mėgėjai gali 
išmėginti ilgiausią bangą pasaulyje, kuri tęsiasi 
net 2,2 km Ramiajame vandenyne, o Amazonės 
džiunglių teritorija savo dydžiu nusileidžia 
tik Brazilijai. Keliaudamas po šalį turi būti 
pasiruošęs bet kokiam orui - vieną dieną gali 
kaitintis dykumų saulėje, o jau kitą gaubtis šiltu 
alpakų kailiu nuo atšiauraus kalnų vėjo.

Maistas
Penkerius metus iš eilės Peru laimi geriausios pasaulio 
kulinarinės krypties apdovanojimus (World’s Leading 
Culinary Destination). Ir nieko nuostabaus, nes čia 
didžiausia žuvies ir jūrų gėrybių įvairovė pasaulyje, 
todėl kiekvienam keliautojui privalu paragauti tradicinio 
patiekalo, tautos pasididžiavimo - žaliųjų citrinų sultyse 
marinuotos žuvies „Ceviche“.
Peru - bulvės gimtinė, kur ši kultūra auginama jau 8000 
metų ir suskaičiuojama daugiau kaip 3000 skirtingų bulvių 
rūšių. O egzotikos mėgėjai gali paragauti kalnų regionui 
būdingo patiekalo - jūrų kiaulytės.
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Ar Žinojote?

Pažindintis su gražuolėmis gatvėje, teirau-
jantis „Panele, o kuo jūs vardu?“ - nebeak-
tua lu. Yra būdas nepažįstamajai padaryti 
kur kas didesnį įspūdį, pavyzdžiui, atspėti 
jos vardą. Tai padaryti nėra itin sunku, tiki-
na Izraelio mokslininkės, nustačiusios, kad 
žmonės su 38 proc. tikimybe pagal išvaizdą 
gali atspėti nepažįstamo žmogaus vardą.

Dr.Ruta Mejo (Ruth Meyo) ir jos kolegė 
Jonat Cvebner (Yonat Zwebner) iš Jeruzalės 
Žydų universiteto surinko grupę savanorių ir 
atliko įdomų eksperimentą. Eksperimento da-
lyviams jos išdalijo visiškai nepažįstamų, atsi-
tiktinių žmonių nuotraukas ir paprašė atspėti 
nepažįstamųjų vardus pagal jų išvaizdą. Prie 
kiekvieno portreto buvo pridedama 4 atsakymo 
variantai. Pagal tikimybių teoriją atsitiktinio pa-
taikymo tikimybė neturi viršyti 25 procentų. 
Tačiau, mokslininkių nuostabai, teisingų atsa-
kymų buvo gerokai daugiau - 38 procentai. Ne-
gana to, uždengus nepažįstamųjų veidus ir spė-
jant vardus tik pagal šukuoseną, vos ne pusė 
atsakymų buvo teisingi. Išryškėjo ir įdomus 
dėsningumas: savanoriai atspėdavo tik tos pa-
čios tautybės žmonių vardus. Kai izraeliečiams 
buvo rodomos prancūzų nuotraukos (ir atvirkš-
čiai), teisingų atsakymų skaičius iškart krisda-
vo iki statistinio atsitiktinumo lygio.

atpažinti pagal šukuoseną

„Manome, kad žmogaus išvaizda išties pri-
klauso nuo to, kuo jis vardu, - sako psichologė 
Ruta Mejo. - Kuo remdamiesi žmonės iš veidų 
atspėja svetimus vardus? Tikriausiai čia suveikia 
„save išpildančios pranašystės“ mechanizmas 
arba, kaip jis yra dar vadinamas, „Pigmaliono 
efektas“. Kaip žinoma, egzistuoja tam tikri kul-
tūriniai stereotipai. Pavyzdžiui, išgirdę vardą Ro-
za, tikimės pamatyti ryškią ir gražią, kaip gėlę, 
moterį. Bet įdomiausia yra tai, kad ir pati vardo 
savininkė stengiasi atitikti tokius lūkesčius. Ryš-
kus įrodymas, kad žmogus geba nesąmoningai 
„derinti“ savo išvaizdą prie vardo, yra sėkmingas 
eksperimentas su šukuosenomis. Todėl, kad skir-
tingai nei kaukolės forma, kuri yra perduodama 
genetiškai, šukuoseną žmonės gali rinktis pagal 
stereotipus, susijusius su jų vardais.

kokios mimikos raukšlės  
būdingos Elizabetai?

Beje, atpažinimo ženklu gali būti ne tik šu-
kuosena. Izraelio psichologai aiškina, kad toks 

solidus vardas kaip Elizabeta (geriausi linkėji-
mai Anglijos karalienei Elžbietai II!) gali uždė-
ti atspaudą merginų iš angliškai kalbančių šalių 
išvaizdai. Vardas jas greičiau skatina sukelti 
plaukus ir pasidaryti „karališką“ šukuoseną 
negu nešioti ilgus palaidus plaukus. Kultūrinis 
stereotipas Elizabetas verčia būti rimtesnes ir 
nesijuokti iš kiekvieno nieko. O tai daro įtaką 
mimikos raukšlių ir veido linijų formavimuisi.

Norėdamos patvirtinti savo hipotezę moks-
lininkės nutarė atsisakyti „žmogiškojo fakto-
riaus“ ir, naudodamos specialų algoritmą, pa-
bandė kompiuterinę sistemą „ištreniruoti“ su-
sieti vardus ir veidus. Kurdamos programą, jos 
su specialia aparatūra stebėjo savanorių akių 
judesių trajektorijas, kad išsiaiškintų, kokios 
žmogaus veido detalės yra svarbiausios infor-
macijos požiūriu. Pasirodo, žmonės pirmiausia 
atkreipia dėmesį į akis ir burną, nes jos dau-
giausia dalyvauja mimikoje. Į mašinos atmintį 

buvo įvesti 94 tūkst. portretų, ir „geležgalis“ 
64 proc. tikslumu atpažino, „kas yra kas“.

Tai dar kartą įrodo, kad mūsų veiduose 
yra aktualios informacijos, susijusios su var-
dais. Pavyzdžiui, buvo išsiaiškinta, kad eks-
perimento dalyviai įsivaizdavo, jog žmogaus, 
vardu Bobas, veidas yra apvalesnis negu vy-
ro, kurio vardas - Timas. O Ketrinos gyveni-
mas, jų įsivaizdavimu, susiklostys sėkmin-
giau negu Skarlet. Žinoma, vaikas, kurį tėvai 
pavadino Denu, neatrodys kaip seras Denas 
iškart po įrašo gimimo liudijime. Juolab kū-
dikystėje visi žmonės atrodo panašiai. Bet 
laikui bėgant jis savo išvaizdą derins prie ste-
reotipo, kuris visuomenėje yra susijęs su šiuo 
vardu.

Iš esmės mokslininkės neatrado nieko 
naujo. Juk seniai yra žinoma: „Kaip laivą pa-
vadinsite, taip jis ir plaukios!“ Dabar šiai min-
čiai patvirtinti rasta mokslinių įrodymų.

Jūsų vardas - jums ant kaktos
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Jūsų vardas - jums ant kaktos kas tas Pigmaliono efektas?

Šį fenomeną atskleidė amerikietis psichologas Robertas Rozen-
talis (Robert Rosenthal) ir pavadino jį senovės graikų mito perso-
nažo vardu. Pagal legendą skulptorius Pigmalionas sukūrė tokią 
gražią statulą, kad įsimylėjo savo kūrinį. Sujaudinti šio jausmo, 
dievai išklausė Pigmaliono prašymų ir Galatėjai įkvėpė gyvybės. 
Psichologijoje Pigmaliono efektas pasireiškia tuo, kad neteisinga 
pranašystė gali išsipildyti, jeigu žmogus, ja tikėdamas, keičia savo 
elgseną ir pats susikuria lauktąjį rezultatą. R.Rozentalio hipotezė 
buvo patvirtinta atliekant eksperimentus vienoje iš San Fransisko 
mokyklų. Mokslininkas tyrė vaikų intelektualinius gabumus ir at-
rinko pasižyminčius didžiausiais gebėjimais. Mokytojai buvo nu-
stebę, nes tie moksleiviai ypatingais laimėjimais moksle pasigirti 
negalėjo - buvo vidutiniokai, ir tiek. Bet R.Rozentalis paaiškino, 
kad vaikai tiesiog nespėjo atsiskleisti. Ir pasirodė esąs teisus - 
po metų tie vaikai per egzaminus jau demonstravo tiesiog fantas-
tiškus rezultatus. Tada psichologas prisipažino: pasirodo, jokių 
gabumų jis netyrė, o tiesiog atsitiktinai parinko vaikus iš klasės 
žurnalo. Bet lūkesčiai, kuriuos mokytojai susiejo su šiais moki-
niais, persidavė vaikams. Jie stengėsi atitikti savo naują statusą, 
kurį išskaitydavo pedagogų akyse, ir neteisinga pranašystė reali-
zavosi. Tokia stipri pasirodė esanti įsitikinimo ir savitaigos jėga.
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(2016 m. pirmas pusmetis)

1. Dominykas
2. Lukas
3. Matas
4. Jonas
5. Jokūbas
6. Nojus
7. Domas
8. Emilis
9. Kajus
10. Benas

(2016 m. antras pusmetis)

1.Lukas
2. Matas
3. Jokūbas
4. Dominykas
5. Jonas
6. Nojus
7. Benas
8. Augustas
9. Domas
10. Domantas

PoPuliariausi berniukų vardai lietuvoje

Parengė Milda KUNSKAITĖ

(2016 m. pirmas pusmetis)

1. Emilija
2. Viltė
3. Gabija
4. Austėja
5. Ema
6. Kamilė
7. Lėja
8. Ugnė
9. Luknė
10. Sofija

(2016 m. antras pusmetis)

1. Liepa
2. Emilija
3. Austėja
4. Viltė
5. Gabija
6. Lėja
7. Amelija
8. Kamilė
9. Ieva
10. Gabrielė

PoPuliariausi mergaičių vardai lietuvoje
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Faraonų prakeiksmas - tai nelaimės, neva 
ištinkančios visus, kurie prisiliečia prie  
senovės Egipto karūnuotųjų asmenų kapų 
ir mumijų. Prakeiksmas daugiausia  
siejamas su mįslingomis mirtimis, per 
keletą metų ištikusiomis žmones, daly-
vavusius atveriant Tutanchamono kapą 
1922-aisiais. Mokslas „prakeiksmo“ ma-
gišką prigimtį neigia.

Legendą apie prakeiksmą tikriausiai su-
kūrė žurnalistai ir rašytojai, kuriuos įkvėpė 
šurmulys, kilęs atradus Tutanchamono kapą 
ir po vėlesnių įvykių. Faraono kapą po 6 me-
tus trukusios ekspedicijos 1922 m. lapkričio 
6-ąją atkasė anglai - archeologas ir egiptolo-
gas Hovardas Karteris (Howard Carter) ir 
senovės tyrinėtojas Džordžas Karnarvonas 
(George Carnarvon). Legendos apie pra-
keiksmą gimimas yra susijęs su prietarais, 
gandais, netiksliomis interpretacijomis, se-
nųjų Egipto tekstų nesupratimu ir neteisingu 
jų traktavimu. O postūmis jai atsirasti buvo 
ankstyvos 22 žmonių (iš kurių 13 dalyvavo 
atidarant Tutanchamono kapą, o likusieji - jų 
artimieji) mirtys iki 1929 metų.

Pagrindiniai faktai, kuriais remiasi 
„prakeiksmo“ teorijos šalininkai, yra šie:

n lordas Karnarvonas, apsilankęs kapa-
vietėje, mirė po 4 mėnesių;

n praėjus keletui dienų po lordo Karnar-
vono mirties, mirė ir archeologas Arturas Mei-
sas (Arthur Mais), o netrukus - rentgenologas 
Arčibaldas Reidas (Archibald Raid);

n po kelių mėnesių mirė amerikietis Džor-
džas Gouldas (George Gold), taip pat buvęs 
kapo rūsyje;

n 1928 m. netikėtai mirė H.Karterio sek-
retorius Ričardas Bartelis (Richard Bartel);

n 1930 m. nusižudė lordo Karnarvono 
įbrolis;

n netrukus, būdama 31 metų, mirė (įgėlus 
nežinomam vabzdžiui) lordo našlė.

Atsakant į prakeiksmo aiškinimą mis-
tika, buvo pradėta ieškoti galimų logiškų 
paaiškinimų, kodėl mirtis ištiko žmones, 
apsilankiusius kapavietėse arba lietusius 
mumijas. Pagrindinės tikėtinos priežas-
tys yra trys:

n nuodų, įdėtų į sarkofagą laidojant, po-
veikis;

n radioaktyvių elementų, esančių kapo 
rūsyje, poveikis;

n grybelio, gyvenančio kapo pelėsiuose, 
poveikis.

Kaip teigia mistinės versijos priešininkai, 
šešių iš 12 mokslininkų, dalyvavusių atidarant 
kapą, vidutinis amžius yra 74,4 metų. Senyvo 
amžiaus tyrinėtojų mirtys visai nėra keistos. 
57 metų lordas Karnarvonas mirė, sprendžiant 
iš visko, nuo karštinės, kuria nesunku susirgti 
Egipte, juolab nejaunam žmogui. H.Karteris, 
kuris, atrodytų, turėjo tapti pirmąja „prakeiks-
mo“ auka, mirė praėjus 16 metų po apsilanky-
mo kape, 1939-aisiais, būdamas 64-erių, ir na-
tūralių jo mirties priežasčių neneigia nė patys 
„prakeiksmo“ šalininkai. Galop egiptologai tei-
gia, kad Egipto religinėje ir magiškojoje prak-
tikoje nebuvo pačios „prakeiksmo“ sąvokos, o 
daugybė žmonių, dalyvavusių atrandant kitų 
faraonų kapus (iš viso rasta apie 800 mumijų), 
nesusidūrė su jokiais paslaptingo pobūdžio 
reiškiniais. Legendų kūrimu kaltinami žurna-
listai, kūrę sensaciją iš kiekvieno žmogaus, 
susijusio su atradimu, mirties.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Faraonų 
prakeiksmas

Iš parodos „Tutanchamono lobiai“
EPA-Eltos nuotr.
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Blusų turguje pigiai 
nusipirko deimantą

Už dešimt svarų blusų turguje įsigytas 
žiedas su akmeniu pasirodė esantis labai 
brangus deimantas. Už jį aukcione tiki-
masi gauti 350 000 svarų (406 000 eurų).

Papuošalas priklauso asmeniui, pa-
norusiam likti anonimu. Jis žiedą su 
baltu 26 karatų brangakmeniu įsigijo 
prieš maždaug 30 metų. Dėl mažo bliz-
gesio XIX amžiuje apdirbtas akmuo bu-
vo palaikytas paprastu mados aksesuaru. 
„Savininkas nešiojo deimantą kiekvieną 
dieną, net eidamas apsipirkti“, - sakė 
Džesika Vaindham (Jessica Wyndham) 
iš „Sotheby’s“ aukcionų namų.

Žiedo vertę suprato tik jį pamatęs ju-
velyras. Papuošalas aukcione bus par-
duodamas birželio 7 dieną.

slėpininga spalvos magija

Renkantis auskarus ar žiedus, svar-
bu ir spalva. Juk akmenų žaismas už-
buria, ypač jei jie atitinka Zodiako ženk-
lą. Be to, patartina turėti galvoje, kad 
kiek viena spalva unikali ir daro ypatin-
gą poveikį. Tarkim, remdamiesi ilgame-
čiais stebėjimais, žmonės tvirtina, kad 
raudoni akmenys (rubinas, špinelis, gra-
natas), įsodinti į auskarus, gerina krau-
jotaką, mažina galvos skausmą, padeda 
išsaugoti sveiką veido odą, skatina ak-
tyvumą. Gintaras kelia organizmo tonu-
są ir valo jį nuo šlakų, o visi žalios spal-
vos mineralai, pavyzdžiui, smaragdas, 
chrizolitas, chrizoprazas, naudingi pa-
vargusioms akims, pablogėjus regėji-
mui, esant arit mijai ar padidėjus krau-
jospūdžiui. Melsvi akmenys - safyras, 
lazuritas, akvamarinas - tinka kenčiant 
epizodinius neuralginius skausmus. Žo-
džiu, rinktis yra iš ko. Ir neužmirškite 
graikų bei romėnų prietaro, kad būtent 
ausis yra atminties sergėtoja.

Eltos inf.

trumpai

„Sotheby’s“ aukcionų namuose gegu-
žės 16 d. Ženevoje brangiausi auskarai pa-
saulyje parduoti už rekordinę 57,4 mln. JAV 
dolerių. Sumokėta suma vis dėlto daug ma-
žesnė už pirminius vertinimus: už auskarus 
tikėtasi gauti apie 70 mln. JAV dolerių.

Auskarų pirkėjas pageidavo neviešinti 
savo tapatybės.

Kaip anksčiau skelbė aukcionų namai, 
pora auskarų sudaryti iš dviejų rečiausių 
deimantų. Vienas iš jų vadinamas „Apo-
lonu Žydruoju“ („The Apollo Blue“), jis 
sveria 14,54 karato ir yra vertinamas 
38-50 mln. JAV dolerių. Jis priklauso aukš-
čiausiai skaidrumo kategorijai - „be vidi-
nių ir išorinių defektų“. Jo fizinis tipas IIb 
yra toks retas, kad jam priklauso vos iki 
0,5 proc. išgaunamų pasaulyje juvelyrinių 
deimantų. Jis unikalus dar ir tuo, kad pa-
saulyje galima aptikti vos 0,1 proc. natū-
ralių žydros spalvos deimantų.

Antrasis deimantas vadinamas „Arte-
midė Rožinis“ („The Artemis Pink“). Tau-
rusis akmuo, sveriantis 16 karatų, nėra 
toks skaidrus, nes turi labai smulkių intar-
pų. Jo fizinis tipas IIa taip pat retas, nors ir 
ne toks retas kaip „Apolono Žydrojo“ - jam 
priklauso apie 2 proc. išgaunamų deimantų. 
Būtent todėl deimanto vertė daugiau nei 

perpus mažesnė, tačiau vis dėlto siekia 
įspūdingą sumą: 12,5-18 mln. dolerių.

Auskarai pavadinti „Apolonas ir Arte-
midė“. Jie visiškai identiški, išskyrus spal-
vą - „Artemidės“ deimantas rožinis, o 
„Apolono“ - žydras. Todėl deimantų kaina 
skiriasi: „Artemidės“ deimantas buvo par-
duotas už 15,5 mln. dolerių, o „Apolo-
nas“ - už 42,5 mln. dolerių.

Toks kainos skirtumas aiškinamas tuo, 
kad žydrieji deimantai aptinkami rečiau 
nei rožiniai.

Aukcione Ženevoje už rekordinę sumą 
parduotas nepriekaištingas širdies formos 
deimantas. Už perlų vėrinį su 92 karatų 
baltu brangakmeniu interesantas nepagai-
lėjo 14,99 mln. dolerių (13,45 mln. eurų), 
pranešė „Christie’s“ aukcionų namai.

Tai yra pasaulio rekordas šioje deiman-
tų kategorijoje, sakė „Christie’s“ atstovė 

Aleksandra Kinderman (Alexandra Kinder-
mann). Ligšiolinis rekordas nuo 2011-ųjų 
priklausė 56 karatų širdies formos dei-
mantui: jis tada parduotas už 10,9 mln. 
dolerių.

Dabar parduotas deimantas dėl savo 
skaidrumo ir dydžio pavadintas „Legenda“. 
Jis specialistų buvo vertinamas 14-20 mln.

„Sotheby’s“ aukcione  parduoti 
brangiausi pasaulyje auskarai

Širdies formos deimantas -  
už rekordinę sumą

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Gegužės 19-21 dienomis į Šakių rajono Gelgaudiš-
kio miestelį, įsikūrusį ant gražaus Nemuno kran-
to, atskriejo legendiniai „Volkswagen“ „vabalai“, 
skelbdami vasaros sezono atidarymą. Kaip ir kas-
met, į svečius atvyko braliukai latviai. Buvo netgi 
ekipažas iš Olandijos. Deja, šį kartą nesimatė nuo-
latinių ankstesnių švenčių dalyvių - kaimynų len-
kų. Tačiau apie 60 ekipažų pirmą kartą susirinko į 
Zanavykų kraštą.
Puikus pavasariškas oras džiugino retro automo-
bilių gerbėjus ir žiūrovus, nes išpuoselėti „vaba-
lai“ prieš saulytę tviskėjo įvairiomis spalvomis 
ir su žydinčia gamta darniai papildė vienas kitą. 
Paklaidžioję Panemunės apylinkėse, nemokamu 
„vabalų“ taksi pavežioję visus norinčius (ne tik 
vaikučius), spalvingi automobiliai sugrįžo į savo 
stovyklą, o jų išmoningi vairuotojai varžėsi įvai-
riose rungtyse, tradiciniame aukcione ir turėjo 
galimybę įsigyti taip reikalingų automobilių de-
talių nesenstantiems gražuoliams ir, aišku, kad 
linksminosi. Šventės „vinis“ - naujos dainos, skir-
tos draugiškiems automobiliukams, pristatymas, 
ją sukūrė Germanas Koris, o šiam talkino Marius 
Daukšys su bendraminčiais. Pats Germanas ją ir 
atliko. Tad su šiuo smagiu akompanimentu links-
mieji ir ištvermingieji „vabalai“ visą vasarą sma-
giai zys keliuose.
Vytauto StaneVičiauS fotoreportažas

Legendiniai „vabalai“ vėl išsirikiavo smagiai šventei

Germanas Koris  
ir Marius Daukšys
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Neseniai Majamyje, JAV, gimė Parkeris Kasparaitis, 
garsaus lietuvio ledo ritulininko Dariaus Kasparai-
čio sūnus.

Šiek tiek daugiau nei 3 kilogramų svorio kūdikis jau 
penktasis Dariaus ir švedės Lizos Kerol (Liza Carrol) 
vaikas, trečiasis berniukas. D. Kasparaitis turi dukterį 
iš pirmosios santuokos, tad lietuviui tai jau šešta atžala.

Laimingas tėtis šiuo metu yra kartu su mama ligo-
ninėje ir nestokoja sau įprasto šmaikštumo.

„Viskas, fabrikas uždarytas, daugiau vaikų nebus. 
Mama jaučiasi puikiai, sūnus irgi, tėtis laimingas. Sūnus 
bus puolėjas, kaip gynėjui truputį trūksta ūgio“, - trum-
pai telefonu svetainei hockey.lt sakė D. Kasparaitis.

Šeima jau anksčiau žinojo, jog laukiasi berniuko, o 
prieš gimdymą žinomas ledo ritulininkas sakė, kad „da-
bar bus visa ledo ritulio komanda - penki žaidėjai ir 
treneris“.

Beje, D.Kasparaitis ilgai siekė savo tikslo sužaisti 
bent vienerias rungtynes už Lietuvos ledo ritulio rink-
tinę pasaulio čempionate ir ši svajonė gali išsipildyti 
kitų metų balandį Kaune. Asociacija „Hockey Lietuva“ 
jau metus oficialiai skelbia, kad sieks teisės rengti 
2018-ųjų metų pasaulio ledo ritulio čempionato IB di-
vizioną Laikinojoje sostinėje, o sprendimas, kur vyks 
šis čempionatas, bus paskelbtas Tarptautinės ledo ri-
tulio federacijos (IIHF) kongrese penktadienį.

Beje, Lietuvos ledo ritulio aistruoliai D.Kasparaitį su 
Lietuvos rinktinės marškinėliais pamatys dar anksčiau. 
Lapkričio 10-12 dienomis Klaipėdos „Švyturio“ arenoje 
pirmą kartą Lietuvoje bus surengta keturių komandų 
„Baltijos iššūkio taurė 2017“, kurioje žais trijų Baltijos 
valstybių ir viena organizatorių nuožiūra pakviesta rink-
tinė. D.Kasparaitis hockey.lt svetainei patvirtino, jog at-
vyks į šį turnyrą ir gins Lietuvos garbę. Tai būtų gera 
proga išmėginti savo jėgas prieš pasaulio čempionatą.

Eltos inf.

D.Kasparaičiui 
gimė šešta atžala

Darių Kasparaitį, žaidžiantį 
už Lietuvos rinktinę, gerbėjai 

išvys lapkričio mėnesį
Eltos nuotr.

„vabalai“ vėl išsirikiavo smagiai šventei
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l Birželio 1 d. Vasaros festivalį atidarys 
koncertas „Džiazuojanti klasika su simfoniniu 
orkestru“. Seserų pianistės Rūtos Buškevics 
ir smuikininkės Saulės Rinkevičiūtės inici-
juotame projekte garsūs Lietuvos džiazo at-
likėjai, suvieniję jėgas su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru, publikai naujai pristatys 
žymiausių J.S.Bacho, K.Sen Sanso, Ž.Bizė, 

L.van Bethoveno, A.Vivaldžio, M.Ravelio ir 
kitų kompozitorių kūrinių interpretacijas. Šį 
vasaros vakarą scenoje gros ir vienas geriau-
sių jaunosios kartos Lietuvos džiazo smuiki-
ninkų Tadas Dešukas, improvizacijų meistras, 
tarptautinių konkursų laureatas akordeoni-
ninkas Nerijus Bakula, džiazo atlikėjai Euge-
nijus Kanevičius (kontrabosas) ir Vytis Vai-
nilaitis (perkusija, mušamieji).

l Birželio 10 d. į Vilniaus paveikslų ga-
lerijos kiemelį pakvies vakaras su „Gražiau-
sia filmų muzika“. Šį vakarą aksominio balso 
savininkė Evelina Sašenko ir talentingasis 
Jeronimas Milius kartu su LVSO suteiks ypa-
tingą progą pakeliauti ne tik po muzikos, bet 
ir po jausmų pasaulį. Mat po atviru dangumi 
jie gyvai atliks garsiausias muzikines temas 
iš „Oskarais“ apdovanotų kino epų „Gladia-
torius“, „Titanikas“, „Žvaigždžių karai“ ir 
daugelio kitų.

l Birželio 15 d. LVSO Vasaros festiva-
lį vainikuos klausytojų itin pamėgtas projek-
tas „Roko baladės“, suteikiantis retą gali-
mybę kartu vienoje scenoje išvysti tris ge-
riausius Lietuvos roko atlikėjus - Povilą 
Meškėlą, Česlovą Gabalį ir Jeronimą Milių 
su LVSO. Minias gerbėjų sutraukiantys so-
listai savo klausytojams kasmet pristato vis 
naują geriausios visų laiko roko muzikos hi-
tų programą, kurią sudaro tokių legendinių 
grupių kaip „Queen“, „Depeche Mode“, 
„Metallica“, „Bon Jovi“, „Nirvana“ ir kitų 
kūriniai.

Parengė Ieva BačIulytė

 Vasara su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru

Su „Laisvalaikio“  kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vasaros 

festivalio koncertai - Vilniaus paveikslų galerijos 

kiemelyje birželio 1 d., 10 d. ir 15 dienomis.

Bilietai parduodami „Tiketoje“ ir  

Vilniaus kongresų rūmų kasoje.

Maestro Gintaro Rinkevičiaus vadovauja mas 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkest ras 
(LVSO), įspūdingai paminėjęs savo  
28-ojo sezono pabaigą Vilniaus kongresų 
rūmuose, dabar keliasi į lauką ir kviečia 
švęsti vasarą po atviru dangumi. Birželio 
1-15 d. Vilniaus paveikslų galerijos kieme-
lyje vyksiančiame vasaros festivalyje klau-
sytojai kviečiami į tris vasariškus koncertus.
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„Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ atidaro penktąjį sezoną Kaune
Nuo vasaros pradžios visi teisingos muzikos mėgėjai bus kviečiami atvykti į išskirtinę erdvę Pažaislio vienuolyno rūmų ansamblyje. Ge-
ros muzikos ekspertai „Bardai LT“ ir svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ kvies susitikti su ryškiausiais autorinių dainų kūrėjais Lietu-
voje, pasiklausyti naujų muzikinių premjerų. Kai kurie iš jų žinomi ne tik savo muzikiniais kūriniais, bet ir sukurtais vaidmenimis teatre 
ir kine, ryškūs poezijos pasaulyje.

Birželio 8 d. 19 val. į susitikimą su savo talento gerbėjais kviečia 

gyvasis klasikas Juozas Erlickas ir kartu su juo muzikuojantys Vytautas 

Mikeliūnas (smuikas) ir Daumantas Slipkus (fortepijonas). Vakaro 

metu maestro klausytojus džiugins smagiomis istorijomis, pasitelkęs 

juoko pro ašaras stilistiką, apdainuos nūdienos aktualijas, linksmais 

monologais kurs smagią nuotaiką.

Birželio 14 d. 19 val. koncerte Aistė Smilgevičiūtė ir grupės „Skylė“ 
branduolys pakvies klausytoją į jautriai kuriamą savitą muzikinę ir poetinę 
erdvę - spalvingą, kupiną metaforų, apgyvendintą netikėtais personažais... 
Dainų autoriams ir atlikėjams Rokui Radzevičiui ir Aistei Smilgevičiūtei 
akordeonu pritars Mantvydas Kodis, kanklėmis bei bosine gitara - 
Gediminas Žilys.

GeGužės 31 d. 19 val. koncertų ciklą 
pradės Jurga Šeduikytė. Viena populiariausių 
šalies atlikėjų klausytojams ruošia staigmenų ir 
netikėtumų kupiną muzikinį vakarą. „MTV Europe 
Music Awards 2007“ apdovanojimą laimėjusios 
dainininkės programoje susipins puikiai žinomos 
melodijos, šviesūs muzikiniai akordai bei akusti-
nės naujojo albumo „Not perfect“ dainų versijos. 
Koncertą atlikėja skiria tiems, kurie pasiilgo 
jaukaus, šilto, gyvo ir kitokio skambesio.
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„Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ atidaro penktąjį sezoną Kaune
Liepos 12 d. 19 vaL. su nauja autorinių dainų programa „Laivas restoranas“ 
grįžta dainuojantis aktorius Andrius Kaniava kartu su scenos bičiuliais - gitaristu 
Aleksandru Ten ir klavišininku Sigitu Mickiu, akordeonininku Nerijumi Bakula. 
Tikrų scenos profesionalų nuoširdumas, paprastos ir jaudinančios poetiškos 
tiesos, nuoširdus bendravimas ir muzika, užpildanti sielos tuštumas bei nutei-
kianti pozityvui, pavers šį susitikimą nauju atradimu. Koncerte skambės dainos iš 
naujausio Andriaus Kaniavos albumo „Laivas restoranas“.

Rugpjūčio 9 d. 19 vaL. „Bardai LT“ paskelbs žinią, kad iki dešimtojo 
nacionalinio bardų festivalio „Purpurinis vakaras“ liko lygiai savaitė. Ta proga 
tradiciniu renginiu tapęs įžanginis koncertas į „Purpurinį vakarą“ iš sostinės 
keliasi į Pažaislio vienuolyną ir šioje vietoje pristatys dar Kaune neskambėjusį 
projektą - „Trys“. Tai trys dainuojantys aktoriai: K.Smoriginas, V.Bagdonas ir 
V.Petkevičius. Trys skirtingos asmenybės, trys kūrėjai, trys legendiniai aktoriai. 
Trijų dalių koncertas suspindės purpurinėmis spalvomis.

Rugpjūčio 30 d. 19 vaL. po dvejų metų pertraukos „Pažaislio Liepų alėjų 
vakaruose“ pasirodys Rolandas Kazlas ir jo kūrybos „Pakeleiviai“. Žaismingas, 
kupinas geros nuotaikos dainų ir monologų vakaras vainikuos visus vasaros 
koncertus ir su šypsena pakvies žengti į spalvotąjį rudenį.

l Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje 

aplinkoje ir pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir 

dvasiškai ar net praturtėti ir atrasti Gerovę muzikoje (esant lietingam orui, 

organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus)

l Prieš koncertus žiūrovai galės pasigrožėti naujausiais „Mercedes-Benz“ modeliais

l Daugiau informacijos: koncertai@bardai.lt

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Liepos 26 d. 19 vaL. pristatyti naujos programos atvyksta dainų autorius ir atli-
kėjas Domantas Razauskas kartu su grupe „Vos vos“. Grupę sudaro Jonas Krivickas 
(gitara), Marius Leiburas (būgnai) ir Paulius Rukas (bosinė gitara). Kiekvienas 
susitikimas su Domantu būna kupinas nuoširdaus bendravimo, prasmingų tekstų ir 
muzikinių improvizacijų. Toks vakaras laukia ir Pažaislio vienuolyno apsupty.

Rugpjūčio 2 d. 19 vaL. pirmąkart koncertų cikle pasirodymą surengs 

grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“. Stereotipus laužantys muzikos 

padūkėliai reaguoja į šių dienų gyvenimo ritmą ir, atakuodami stipria energetika 

bei aktyvumu, sudaro tai romantikų, tai chuliganų įspūdį. Pašėlioti kartu su 

muzikantais kviečiami visi grupės kūrybos gerbėjai.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Laikui nepavaldi Heidi Klum n Gimimo data, vieta - 1973 m. 
birželio 1 d., Vokietija
n Veikla - modelis, aktorė, dizainerė, 
televizijos laidų vedėja
n Šeiminis gyvenimas - 1997-2002 m. 
buvo ištekėjusi už stilisto Riko Pipino  
(Ric Pipino), 2005 m. susituokė su dainininku 
Sylu (Seal), su kuriuo oficialiai išsiskyrė  
2015 m. H.Klum augina keturis vaikus - dukrą 
Heleną (Helene, 13), sūnų Henrį (Henry, 11), 
sūnų Johaną (Johan, 10) ir dukrą Lu (Lou, 7)

DOsJĖ

apie sveiką gyvenimO būDą

„Būdama trisdešimties pradėjau 

labiau rūpintis savo kūnu, pakeičiau 

mitybos įpročius. Žinoma, kartais lei-

džiu sau suvalgyti mėsainį su gruzdin-

tomis bulvytėmis, bet ne tiek, kiek 

anksčiau“, - apie savo mitybos įpročius 

pasakojo H.Klum. Be to, žinoma ma-

nekenė daug sportuoja. Ji bėgioja, lai-

pioja, atlieka pratimus įvairioms rau-

menų grupėms. 

apie Darbą ir vaikus

Būdama modeliu, apatinių bei 

maudymosi kostiumėlių linijos įkū-

rėja ir televizijos šou vedėja H.Klum 

stebuklingai atranda laiko ir savo ke-

turiems vaikams. Kaip jai tai pavyks-

ta? „Nėra jokių stebuklų. Atsikeliu 

anksčiau už šeimą, apie pusę šešių, 

padarau pusryčius, nuvežu vaikus į 

mokyklą ir važiuoju į studiją dirbti. 

Penktą valandą po pietų jau sten-

giuosi baigti visus darbus ir grįžti 

namo vakarienei. Visus darbus pa-

lieku už durų ir tampu tiesiog mama. 

Leidžiu laiką su šeima, guldau vaikus 

į lovas“, - apie savo dienotvarkę pa-

sakojo žinomas modelis. 

apie stilių

„Mano stilius yra eklektiškas. 
Drabužius renkuosi pagal tos die-
nos nuotaiką. Vieną dieną galiu ap-
sivilkti gėlėtą, plevėsuojančią su-
knelę, o kitą įsisprausti į itin siau-
rus džinsus ir apsiauti aukštakul-
nius. Viskas priklauso nuo to, kuo 
noriu būti tą dieną“, - sakė H.Klum. 

apie kOJas
Panašu, kad žinomo modelio kojos ne tik vienos geidžiamiausių pasauly-je, bet ir vienos brangiausių. 2011 m. jos kojos buvo apdraustos 2,2 mln. do-lerių (1,98 mln. eurų). Nenuostabu, kad H.Klum niekada nesidrovėjo dė-vėti trumpų sijonų. „Man visada pati-ko ir dabar patinka itin trumpi sijonai. Aš manau, kad kojos yra seksualumo simbolis, todėl nevengiu jų rodyti kas-dien ar žengdama raudonu kilimu“, - sakė žinoma manekenė. Tiesa, kad turėtų tokias kojas, jai tenka paplušė-ti sporto salėje. „Dabar sportuoju dau-giau nei bet kada anksčiau. Turiu ke-turis vaikus, su kiekvienu per nėštu-mą priaugau po 20 kg... Todėl dabar man reikia daug labiau pasistengti nei prieš 10 ar 20 metų, kad šitaip atro-dyčiau“, - teigė H.Klum. 

apie santuOką
H.Klum septynerius metus 

buvo ištekėjusi už dainininko Sy-
lo (Seal), tačiau jiedu pasuko 
skirtingais keliais. Prieš porą 
metų, kai ant H.Klum piršto su-
žibo žiedas, žiniasklaidoje pasi-
rodė gandai, kad modelis vėl ke-
tina žengti prie altoriaus su 13 
metų jaunesniu meno kuratoriu-
mi Vitu Šnabeliu (Vito Schna-
bel). Tačiau modelis visus gan-
dus paneigė ir teigė, kad daugiau 
savo gyvenime tuoktis neketina. 

Modelis, dizainerė, TV šou vedėja  
Heidi KluM lenktyniauja su laiku ir 
panašu, kad šiose lenktynėse gerokai 
pirmauja. 44-ąjį gimtadienį birželio 
1-ąją minėsianti moteris gali pasigirti  
ne tik puikia karjera, keturiais vaikais, 
bet ir jaunatviška išvaizda, kaip pati  
tvirtina, be jokių plastikos chirurgų  
įsikišimo. Tiesa, moteris prisipažįsta,  
kad tam reikia įdėti nemažai pastangų.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Heidi Klum su Vitu Šnabeliu (Vito Schnabel)
EPA-Eltos nuotr.
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Plačiau apie Kanų kino festivalį - 40-41 p.

Kanų kino festivalio šeimininkė - 

Monika Beluči

2017 m. gegužės 26 - birželio 1 d.
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Lietuvos rytas TV 5,2%
TV6 3,7%
TV1 3%
NTV Mir Lietuva 2,2%
TV8 2,2%

PBK 2%
Info TV 1,9%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 0,4%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,3%
TV1 3,3%
TV6 3,2%
Info TV 2,6%
NTV Mir Lietuva 2,3%

TV8 2,1%
PBK 1,9%
REN Lietuva 1,2%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,3%

LNK 14,8%

TV3 14,2%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3 %

LNK 18,4%

TV3 17,2%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 LNK 8,2

2 VALANDA SU RŪTA LNK 8,2

3 NUO...IKI LNK 7,2

4 ANAPUS NEŽINOMYBĖS LNK 6,9

5 TV3 ŽINIOS TV3 6,9

6 ŠVIESOFORAS TV3 6,7

7 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 6,5

8 KK2 PENKTADIENIS LNK 6,5

9 MES VIENO KRAUJO LNK 6,1

10 PAKARTOK  TV3 6,1

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. gegužės 15-21 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,5%BTV 6,6%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8%

LRT Televizija 
9,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija  
8%

Kiti  
kanalai 25,2%

Kiti  
kanalai 21,1%

Praėjusią savaitę, gegužės 17 d., Kanuose prasidėjo jubiliejinis 70-asis tarptautinis  
kino festivalis. Atidarymo šventei dirigavo italų aktorė MONIKA BELUčI (Monica 
Bellucci, 52). Tai jau antrasis kartas, kai žinomai moteriai patikėtas vieno didžiausių  
kino festivalių pasaulyje atidarymo vakaro vairas. M.Beluči su kino gurmanais  
sveikinsis ir gegužės 28 d. - per festivalio uždarymo ceremoniją.

Jubiliejinis Kanų Kino festivalis 
ir su lietuviškais prieskoniais

Aktorei Monikai Beluči (Monica Bellucci) 
jau antrą kartą patikėtas Kanų kino 
festivalio atidarymo vedėjos vaidmuo

Kanų kino festivalio komisijos nariai -  
aktorius Vilas Smitas (Will Smith) ir režisierius 
Pedras Almodovaras (Pedro Almodovar)

EPA-Eltos nuotr.
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TELEVIZIJAUŽ KADRO

Programos „Dvi režisierių savaitės“ filmus 
kartu su tarptautine žiuri vertins ir  
specialų prizą CICAE konfederacijos vardu 
teiks Vilniaus kino festivalio „Kino  
pavasaris“ indust rijos programos  
vadovė RItA StAnElytė. Šiuo metu 
Kanuose esanti Rita sutiko pasidalyti savo 
įspūdžiais iš kinu alsuojančio miesto. 

- Esate viena iš programos „Dvi re-
žisierių savaitės“ tarptautinės žiuri na-
rė. Kaip Kanų kino festivalio kontekste 
atrodo lietuviški filmai? 

- Programoje „Dvi režisierių savaitės“ Ša-
rūnas Bartas yra labai gerbiamas ir mylimas. 
Filmas „Šerkšnas“ yra jau antras režisieriaus 
filmas šioje programoje. Reklaminiame „Quin-
zaine des realisateurs“ klipe, kuris rodomas 
prieš kiekvieną programos filmą, galima pa-
matyti ir Š.Barto filmo „Ramybė mūsų sap-
nuose“ kadrus. Š.Bartas minimas prie tokių 
režisierių, kaip Martinas Skorsezė (Martin 
Scorsese), Džimas Džarmušas (Jim Jar-
musch), Akis Kaurismakis (Aki Kaurismaki), 
Fransis Fordas Kopola (Francis Ford Coppola), 
broliai Dardenai (Dardenne). Čia, Kanuose, jei 
pasakai, kad esi iš Lietuvos, pirmiausia sako, 
kad žino, jog Š.Bartas yra iš Lietuvos. 

- Kuo išsiskiria Š.Barto filmas?
- Filmas turi savo kalbą ir savo specifiką, 

taip būdingą Š.Bartui. Į „Dvi režisierių sa-
vaitės“ programą visuomet atrenkami iš-
skirtiniai, turintys labai ryškų režisieriaus 
braižą, filmai. Žinoma, filmui „Šerkšnas“ pa-
trauklumo suteikia ir tai, kad jame vaidina 
Vanesa Paradi (Vanessa Paradis) ir kad fil-
mas yra apie aktualius įvykius Ukrainoje. 

- Ką pati rekomenduotumėte pažiū-
rėti kino gurmanams iš festivalio prog-
ramos?

- Tikram sinefilui verta pažiūrėti bet ko-
kį filmą, kuris buvo atrinktas į bet kurią pro-
gramą Kanuose. Tikiuosi, kad daugelį filmų 
bus galima pamatyti ir Lietuvos kino teat-
ruose ar per festivalį „Kino pavasaris“. 

- Šiemetinis festivalis - jubiliejinis. 
Kuo jo programa skiriasi nuo praėjusių?

- Vyksta daug ypatingų renginių festiva-
lio jubiliejui paminėti - specialūs jubiliejui 
skirti kino seansai, retrospektyvos filmų, 
laimėjusių „Palmės šakelę“, be to, išleistos 
Kanų nuotraukų ir istorijos knygos. 

- Teko girdėti, kad Kanuose šiuo me-
tu itin sustiprintas saugumas. Ar tai ne-
trukdo? Ar juntama?

- Šiais metais saugumui skriamas ypa-
tingas dėmesys. Kad patektum į kino sean-
są ar kino mugę Festivalių rūmuose, tenka 
pereiti net keturias patikros grandis - patik-
rina akreditaciją, apžiūri rankinę, reikia per-
eiti pro metalo detektorių ir dar kartą patik-

rina rankiniu metalo detektoriumi. Tai, ži-
noma, labai gaišina, prie įėjimo susidaro ei-
lės, kuriose kartais tenka stovėti net 20-30 
minučių. Per patį mugės „Le Marché du 
Film“ piką žmonės net neįleidžiami į Festi-
valių rūmus, nes viduje būna per daug žmo-
nių. Gatvėje gausu kariškių su automatais. 
Bet dauguma dalyvių džiaugiasi, kad tai dėl 
jų pačių saugumo. 

- Kaip šiuo metu atrodo Kanai? Kuo 
alsuoja? Ar galima sutikti gatvėje vaikš-
tinėjančias kino žvaigždes?

- Kanai šiuo metu alsuoja TIK festivaliu. 
Įprastinė miesto tvarka yra pasikeitusi dėl 
festivalio. Pavyzdžiui, visos parduotuvės vei-
kia net ir sekmadienį, o tai įprastai Europoje 
yra neįtikėtina. Per festivalį pakeičiamas pag-
rindinės gatvės - Croissette bulvaro - eismas, 
kad žmonėms būtų kaip praeiti. Kino žvaigž-
dės, žinoma, turi savo labai slaptus vakarėlius 
ir savo atskirą dienotvarkę, tačiau ir jie iš-
trūksta į miestelį pasižvalgyti. Pavyzdžiui, 
prieš kelias dienas kolegė sutiko šiųmečio 
Kanų festivalio žiuri pirmininką ispanų reži-
sierių Pedrą Almodovarą maisto prekių par-
duotuvėje, aš sėdėjau prie gretimo staliuko 
su režisieriumi Verneriu Hercogu (Werner 
Herzog), o pro pat mano šoną limuzine atsi-
dariusi langą pravažiavo amerikiečių aktorė 
Siuzan Sarandon (Susan Sarandon). 

- Ar yra kokie nors reikalavimai, 
kaip atrodyti ant Raudonojo kilimo?

- Tradiciškai Kanų festivalis labai griež-
tai laikosi aprangos kodo, todėl į vakarinius 
konkursinės programos premjerinius sean-
sus pagrindinėje Lumier salėje pasipuošti 
vakarine ar bent jau kokteiline apranga yra 
būtina. Praėjusiais metais buvo įvestas rei-
kalavimas ant Raudonojo kilimo moterims 
eiti tik su aukštakulniais. Prieš kelis vakarus 
teko pastebėti, kaip apsaugos darbuotojas 
nepatikliai nužiūrėjo mano žemakulnius ba-
telius, bet į seansą praleido. 

Apie Kanų kino festivalį iš pirmų lūpų

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dėl visų trokštamos „Auksinės palmės 
šakelės“ šiemet varžosi 19 filmų. Kuriam jų 
nusišypsos sėkmė,  paaiškės jau šį sek-
madienį. Šiųmečiu favoritu laimėti „Auksinę 
palmės šakelę“ laikomas režisieriaus Todo 
Heinso (Todd Haynes) filmas „Wonders-
truck“. Jame vaidmenis atlieka visame pa-
saulyje žinomos aktorės Džulijana Mur (Ju-
lianne Moore) ir Mišelė Viljams (Michelle 
Williams). Didelius šansus laimėti turi ir kri-
minalinis filmas „Good Time“, kuriame vai-
dina Dženifer Jason Li (Jennifer Jason Leigh) 
ir Robertas Patinsonas (Robert Pattinson), 
bei juostos „The Beguiled“ ir „Okja“. Kanų 
kino festivalio žiuri vadovauja ispanų režisie-
rius Pedras Almodovaras (Pedro Almodovar). 
67 metų kino kūrėjas yra pirmasis ispanas, 
vadovausiantis Pietų Prancūzijos Kanų mies-
te vyksiančiam festivaliui. 

Šiųmečiame festivalyje ypač daug ir lie-
tuviškų akcentų. Kanų kino mugėje „Le Mar-
ché du Film“ dalyvauja daugiau nei pusšimtis 
Lietuvos kino industrijos atstovų, įvyks dvi 
pasaulinės filmų premjeros - Eglės Vertelytės 
„Stebuklo“ ir Šarūno Barto filmo „Šerkšnas“. 
Tai jau penktas šio režisieriaus filmas, atrink-
tas į Kanų kino festivalį. 

Aktorė Džulijana Mur (Julianne Moore) 
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.30   „Savas žmogus“  23.00   0 laipsnių 21.00  Duokim garo! 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Sparnai“

 TV8
6.20 Teleparduotuvė. 6.35 TV Pagalba (N-7). 
8.20 „Šunyčiai patruliai“. 8.50 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.05 Senoji animacija. 9.50 Biografinė 
drama „Diana“ (N-7). 12.00 „Tu - mano liki-
mas“ (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 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Paslap-
tingoji mergina“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 0.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šei-
mininkės“ (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). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
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. Karalienė Elžbieta I“ (N-7). 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.55 Gyvenk 
sveikai! 12.20 „Petras Leščenka. „Viskas, kas 
buvo...“ 15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 17.55 
Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Juoktis leidžiama. 
23.00 Vakaras su Urgantu. 23.40 Visų geriausias. 
1.25 „Nebaigta pjesė mechaniniam pianinui“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Baudžiamoji byla“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Pe-
trosiano šou. 23.10 „Kartą peržengus ribą“. 1.00 
„Patikrinimas keliuose“. 2.40 „Kelias atgal“. 

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.35 Gyva tema. 12.30 Dar ne 
vakaras. 13.25 Žiūrėti visiems! 13.45 „Paskutinė 
meistro paslaptis“. 15.30 „Kardas“. 17.25 Tinkama 
priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 21.30 Mums net 
nesisapnavo. 0.25 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 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 2“.
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25, 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 
19.50 „Pakrantės apsauga 2“. 23.35 „Pergalės 
altorius“. 0.30 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 
1.30 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 7.55 A.Gargas 
tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Naminukai. 9.00 Klau-
simai 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 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Akvariumas, 
arba šnipo vienatvė“. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 
Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.10 Reportažas. 19.25 Buvo, nepraėjo. 19.55 
„Pagalbos signalas“. 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 Koncertas „Geriausia pas mamą“. 1.55 
Turistinė kelionė. 4.40 „Pagalbos signalas“.

 TV1000
10.55 „Man tavęs reikia“. 13.25 „Iliuzionistas“. 
15.50 „Belaukiant amžinybės“. 17.55 „Atkirtis“. 
20.10 „Ten, kur širdis“. 22.30 „Londono bulva-
ras“. 0.30 „Brangusis Džonai“. 2.35 „Koralaina ir 
slaptas pasaulis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Megatraukiniai. 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 Nekilnoja-
mojo turto karai. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuoto-
jai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 2.50 Vyro 
nuotykiai Sibire. 22.00, 3.40 Novatoriai. 23.00, 4.30 
Kas dedasi Žemėje? 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, 22.00, 3.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 23.00, 4.00 1959 m. Airstream Globester. 

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 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.
19.30 Animacinis f.  

„Sparnai“ (N-7).
21.15 Premjera. Mokslinės 

fantastikos f. 
„Enderio žaidimas“ 
(N-7).

23.30 TV serialas 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

1.15 TV serialas 
„Kalėjimo bėgliai“ 
(N-14).

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

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

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.
13.30 TV serialas

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Pavojai gelmėse 2. 
Rifas“ (N-14).

22.50 Kriminalinis trileris 
„Nužudyti Bilą. 2 
dalis“ (N-14).

1.30 Veiksmo f. 
„Misija 
„Neįmanoma“ 2“ 
(N-7).

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

Reksas 14“ (N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
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.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Veiksmo 

trileris „Žmogus su 
plieniniais kumš-
čiais“ (N-14).

0.20 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).

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

7.40 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

10.35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo drama 

„Juodasis  
griaustinis“ (N-14).

23.25 Veiksmo f. 
„Sumautos atostogos 
Meksikoje“ (N-14).

1.15 „Okupuoti“ (N-14).
2.05 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.55 Veiksmo drama 

„Juodasis  
griaustinis“ (N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Pakalbėsim, 

kai grįši“.
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 Švytintis veidas.
16.55 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 Veiksmo f. 

„Mirtinas šuolis“ 
(N-14).

1.05 Komedija 
„Krikštašunis“ (N-7).

2.55 „Gamtos magija“.
3.10 Veiksmo f. „Mirtinas 

šuolis“ (N-14).
4.35 Komedija 

„Krikštašunis“ (N-7).
6.00 „Sumaniausi gyvū-

nai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 Legendos.
9.00 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Royce“.
13.20 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.00 Anapus čia ir dabar.
17.55 Poezija.
18.00 „Poezijos pavasaris 

2017“. Laureato vai-
nikavimas. Tiesioginė 
transliacija iš Vytauto 
Didžiojo universiteto.

19.30 Pašauktas muzikai. 
Prof. Sauliaus Son dec-
kio atminimo vakaras.

21.00 Drama „Išduota 
draugystė“ (N-7).

22.30 ARTi.
22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.

 15.30   „Rojus Lietuvoj“
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gegužės 26 d.

 23.30   David Garrett 
             koncertas

 13.30   „Univeras. 
           Naujas bendrikas“

 15.35   „Rožinė pantera“

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 „Įspūdingasis 

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 „Brokenvudo

paslaptys. Kitas  
lavonas“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
„Atostogos Italijoje“ 
(N-7).

1.05 „Kas namie
 šeimininkas?“

1.55 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Nuo amato 
iki verslo.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Naujakuriai“ 
(N-7).

11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Kriminalinis 

veiksmo trileris 
„Lapkričio žmogus“ 
(N-14).

0.45 „Kobra 11“ (N-7).
1.40 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas Kruzas“.
10.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
11.35 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
12.05 „Karališkosios 

paslaptys“.
12.35 Romantinė 

komedija  
„Pabrolys“ (N-7).

14.20 Pinigai iš nieko.
15.20 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

16.20 Veiksmo komedija 
„Po priedanga“.

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Naujas veidas 

(N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Manekenė“  
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

23.30 David Garrett 
koncertas  
„Music Live in 
Concert“. 2012 m.

 AnimAl PlAnet
6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10, 4.15 Daktarė 
Dy. 9.10, 14.40, 22.55, 3.25 Neištirtos salos. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Mirtinos 
salos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Afrikos tankmėje. 

 SPort1
7.00 „Penktasis kėlinys“. 8.00, 18.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - Va-
lensijos „Valencia“. Vakar. 9.40 NBA krepšinio lyga. 
Šeštadienio pusfinalis. Golden state „Warriors“ - 
San Antonio „Spurs“. 11.50, 14.50, 19.40 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 12.10 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Finalas. Rusija - 
Rytų JAV. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Atkrintamosios. Valensijos „Valencia“ - Barselonos 
„Barcelona“. 15.00 Pasaulio spidvėjaus čempiona-
tas. Lenkija. 20.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 20.30 „Road to glory“. Laida apie kovos 
sportą. KOK Klaipėda. 21.00 Tiesiogiai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - 
Madrido „Real“. 23.00 KOK World series. Vilnius. 
2 d. 1.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
CSKA - Tulos „Arsenal“. 3.10 ATP tenisas. Dvejetų 
finalas. 5.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Andoros „Morabanc“ - Madrido „Real“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 22.15 Smiginis. Dubai Darts Masters tur-
nyras. Pusfinaliai ir finalas. 10.30 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Pusfinalis. 14.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas dėl 3 
vietos. 16.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Finalas. 18.45 Futbolas. Anglijos premier 
lygos žurnalas. 19.45 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos žurnalas. 20.15 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Latvija. 1.30 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Latvija - JAV. 3.30 
„Trans World Sport“ žurnalas. 5.05 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. 

 euroSPort
7.00, 10.45, 18.30, 20.05, 1.30, 4.00 Futbolas. 
FIFA U-20 Pasaulio čempionatas. Pietų Korė-
ja. 8.15, 21.30 Futbolas. JAV „Major League 
Soccer“ lyga. 8.45 FIFA futbolas. 9.15 Laida 
„Watts“. 9.30, 23.00 Tenisas. 9.45, 13.30, 14.15, 
22.00, 0.35, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. Itali-
jos turas. 13.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis 
čempionatas. 14.00, 18.15 Dviračių sportas. 
Laida „Giro Extra“. 19.55, 0.25 „Eurosport 2“ 
žinios. 20.00 Laida „FISU Athlete Story“. 23.15 
Tenisas. ATP serijos turnyras. Šveicarija. 

„enderio žAidimAS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2013.
Režisierius: Gavin Hood.
Vaidina: Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley.

Fantastinis filmas atskleidžia, kaip ateiviai Formikai kartą jau bandė sunai
kinti žmoniją. Prieš penkiasdešimt metų ateiviai nužudė milijonus žmonių, 
tačiau likusieji gyvi susivienijo ir tik būdami kartu sugebėjo atsilaikyti prieš 
technologiškai pranašesnius priešininkus. Tuomet Žemės gyventojai ne
buvo pasiruošę puolimui, invaziją sustabdė tik drąsusis Mazeris Rekhamas.

tV3
21.15

rekomenduoja

„PAVojAi gelmėSe 2. 
rifAS“
VeiksMo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Stephen Herek.
Vaidina: Audrina Patridge,
Laura Vandervoort, 
Marsha Thomason.

Keturi jaunuoliai sužino apie laivo, 
kuris vežė legendinius lobius, katas
trofą. Jie nusprendžia juos surasti ir 
leidžiasi į nuotykių kupiną kelionę.

„nužudyti Bilą. 2 dAliS“
kriMinalinis trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Uma Thurman, David 
Carradine, Michael Madsen.

Ketverius metus komos būsenos 
buvusi mergina toliau tęsia kerš
to žygį prieš buvusius kolegas, 
pagrobusius jos dukrelę, išnieki
nusius jos vestuves ir pasmerku
sius ją mirčiai. Ir šį kartą ji tikrai 
nužudys Bilą! 

„lAPkričio žmoguS“
kriMinalinis VeiksMo filMas. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2014.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Luke Bracey, Olga Kurylenko.

Prisidengęs slapyvardžiu „Lapkričio 
žmogus“, CŽV agentas Peteris nori 
apsaugoti labai svarbią liudininkę 
Elis, kuri galėtų atskleisti dešimt
mečius slėptą tiesą apie sandorį.

lnk
21.00

tV6
22.30

lnk
22.50
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nindžago. Spinjitzu 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai 

„Sniego drakonas“ 
(N-7).

12.55 Komedija 
„Lizės Magvair  
filmas“ (N-7).

14.45 Komedija 
„Urmu pigiau“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 „Eurojackpot“. 

Loterija.
19.30 Fantastinis nuotykių f.

„Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra“ (N-7).

21.40 Fantastinė 
romantinė drama 
„Brėkštanti aušra.  
2 dalis“ (N-14).

23.50 Komedija 
„Sekso abėcėlė“ 
(N-14).

1.50 Mokslinės fantastikos f.
„Enderio žaidimas“ 
(N-7).

6.30 „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 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Slaptoji komanda“.
12.10 Komedija 

„Ponas būrio mama“ 
(N-7).

13.55 Veiksmo komedija 
„Geras vyrukas“ 
(N-7).

15.40 Komedija „Bėgliai“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Komedija 

„Įsivaizduok tai“.
21.40 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai 2“ (N-7).

23.45 Romantinė komedija 
„Mano kaimynė - 
pornožvaigždė“ 
(N-14).

1.50 Kriminalinis trileris 
„Nužudyti Bilą.  
2 dalis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 2“.
7.40 „Šervudo padauža 

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

Vėžliai“.
13.05 „Masinis rūšių išny-

kimas. Ant katastro-
fos slenksčio“ .

14.05 „Džesika Flečer 2“ 
(N-7).

15.45 Žinios.
16.00 Mes nugalėjom.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 TV šou „60 akimirkų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Ko laukti, kai lau-
kies“ (N-7).

0.35 Trumposios žinios.
0.40 „Greiti ir įsiutę 2“ 

(N-14).

 21.00  „60 akimirkų“ 9.00    Virtuvės istorijos

ŠeŠtadienis

„Atostogos ItAlIjoje“
Komedija. Didžioji Britanija. 2014.
Režisierius: Michael Winterbottom.
Vaidina: Steve Coogan, Rob Brydon, Rosie Fellner.

Du draugai keliauja didžiųjų romantizmo poetų keliais nuo Ligūrijos iki 
Kaprio, pakeliui vertindami prašmatniausių, ištaigingiausių ir originaliau-
sių restoranų meniu. Jie diskutuoja pačiomis įvairiausiomis temomis - 
nuo Betmeną vaidinančių aktorių balsų iki filmų tęsinių meninės vertės.

rekomenduoja

„PersIs DžeksonAs. 
Monstrų jūrA“
Fantastinis nuotyKių Filmas. 
JAV. 2013.
Režisierius: Thor Freudenthal.
Vaidina: Logan Lerman, Alexandra
Daddario, Brandon T.Jackson.

Šioje serijoje, tęsiančioje „Žaibo 
vagies“ istoriją, toliau pasakojama 
apie epinę jaunojo pusdievio ke-
lionę, kurioje jis siekia įgyvendinti 
savo pašaukimą. Kad išgelbėtų 
pasaulį, Persis su draugais turi rasti 
stebuklingą mitinę aukso vilną.

„VelnIo AntrInInkAs“
BiograFinė drama. Belgija, 
Nyderlandai. 2011.
Režisierius: Lee Tamahori.
Vaidina: Dominic Cooper, 
Ludivine Sagnier, Raad Rawi.

Bagdadas - tai vieta, kur galima 
nusipirkti viską - bet už atitinkamą 
kainą. Tai Udėjaus Huseino pasaulis, 
kuriame jis pasiima viską, ko tik užsi-
geidžia. Armijos leitenantas Latifas 
iškviečiamas į Sadamo rūmus, kur 
jam pateikiamas neįtikėtinas pasiū-
lymas - tapti Udėjaus antrininku...

 „DIDžIosIos  
Motušės nAMAI 2“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2006.
Režisierius: John Whitesell.
Vaidina: Emily Procter, 
Martin Lawrence, Nia Long.

FTB agentas Malkolmas Terneris yra 
pripažintas itin slaptų, nestandarti-
nių operacijų specialistas ir išvaizdos 
keitimo meistras. Šį kartą Malkolmui 
vėl teks lįsti į Didžiosios motušės kailį, 
tik dabar nuo vyruko meistriškumo 
priklauso nacionalinis JAV saugumas!

tV3
19.30

lnk
21.40

 tV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai 
pat ruliai“. 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). 18.05 „Tėvas Braunas“ (N-7). 19.05 „Kai 
šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Komedija „Žiedas iki 
pavasario“ (N-7). 22.50 Romantinė drama „Pa-
slaptingoji mergina“ (N-7). 0.25 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 1.30 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 Info tV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.25 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. „Mo-
terys, pakeitusios pasaulį. Karalienė Elžbieta I“ 
(N-7). 20.30 Nuo... Iki. 21.25 Pasivaikščiojimai. 
VDU karta. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. 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, 2.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00, 15.45 
Naujienos. 6.35 Grok mylimas, akordeone! 7.10 
Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
„Ganytojo žodis“. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
„Vrumizas“. 10.20 Skanėstas. 11.25 „Maša ir 
Lokys“. 11.35 „Tarybų šalis. Pamiršti vadai“. 
13.40 Juoktis leidžiama. 16.00 Autorius užveda. 
17.05 Vienas prie vieno. 20.00 Laikas. 20.20 
Pasverti ir laimingi 5. 23.00 „Gimtinė“. 1.05 
„Fobos“. 2.45 „Namas, kuriame aš gyvenu“.

 rtr PlAnetA (BAltIjA)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 8.20 „Šeimos 
detektyvas“. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 „Penki 
prieš vieną“. 11.40 Izmailovo parkas. 14.20 „Kaimo 
stuobrys“. 18.00 Šeštadienio vakaras. 21.00 „Kara-
lienė“. 0.55 „Savanoriai“. 2.30 „Meilės melodija“. 

 ren
6.45 „Kareiviai“. 8.25 Kviestinė vakarienė. 13.00 
Pažink mūsiškius. 13.25 „Kiekvienam po katinė-
lį“. 14.25 Mintransas. 15.05 Sąžiningas remon-
tas. 15.45 Pati naudingiausia programa. 16.45 
„Pėdsekiai“. 19.10 Prajuokink komiką. 20.00 
„Įslaptinti sąrašai. Kur įvyks pasaulio pabaiga?“ 
21.55 „Žiniuonis 2. Medžioklė be taisyklių“. 

BtV
21.30

 9.00   „Ponas Bynas“

tV1
0.40
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7.10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.05 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“.
10.35 „Dykuminių 

skruzdėlių imperija“.
11.50 „Herbas arba 

skaičius“. Kelionių 
programa. Ukraina.

13.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina.

14.00 Mistinis serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.05 Tiriamoji dokumen-
tika. „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ 
(N-7).

16.10 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.30 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

21.30 Biografinė drama 
„Velnio antrininkas“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Tūnąs tamsoje. 
Antroji dalis“ (N-14).

1.50 TV serialas 
„Okupuoti“ (N-14).

3.30 Moterys prieš vyrus 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Laukinė Australija“.
8.00 Auginantiems savo 

kraštą.
8.30 Girių takais.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „Sparnuočių gyve-

nimas. Partnerių 
paieška“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 „Kaip gyvena 

krokodilai“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

20.00 Žinios. 
20.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

22.30 Žinios. 
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita.
8.45 Menora.
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 Šokio pasaka „Svajo nių 

pilis debesyse“. 1 d.
12.30 „Muškietininkai 3“.
13.30 „Jaunasis Montal-

banas 1“. „Trečioji 
paslaptis“ (N-7).

15.10 Visata teka tavyje... 
Oskaras Milašius.

16.10 „Sapnuoju, kad einu“.
17.35 Žagarės vyšnių 

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

Svečias - Alexander 
Markov (JAV). 2 d.

21.00 Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis. 
„4000 mylių“.

23.00 Muzikinė komedija 
„Gyvenimo prasmė“ 
(S).

0.50 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „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 „Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. 
Palaidota“ (N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.40 „Atostogos Italijoje“ 
(N-7).

2.30 „Brokenvudo 
paslaptys. Kitas 
lavonas“ (N-14).

4.00 „Pasisvėrę 
ir laimingi“.

4.50 Daktaras Ozas (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.25 Ledo kelias 

(N-7).
7.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
10.00 Iš peties 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

12.00 Avarijų TV 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.00 Bjauriausi 
darbai pasaulyje 
(N-7).

15.00 Ledo kelias 
(N-7).

16.00 Iš peties
(N-7).

17.00 Mato Franco magija 
(N-7).

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Alpinistas“  
(N-14).

0.45 Kriminalinis 
veiksmo trileris 
„Lapkričio žmogus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Manekenė“ 

(N-7).
12.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
13.00 Naujas veidas 

(N-7).
13.30 Animacinė 

nuotykių komedija 
„Išdykęs 
 varniukas“.

15.00 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.05 „Minutė 
po minutės“  
(N-7).

17.05 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.05 Šeimos vakaras. 
„Slaptoji komanda“.

20.00 „Ekstremalūs 
žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

21.00 Lisa Stansfield 
koncertas  
„Live in 
Manchester“.  
2014 m.

22.55 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.25 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.25 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 16.10   „Sapnuoju, 
    kad einu“

 18.25  Kitoks pokalbis 10.05   „Džekas Hana 
     kviečia į gamtą“

 17.05   „Robinzonas 
    Kruzas“

 10.00    Iš peties 15.10    „Senjora“

TV PROGRAMAgegužės 27 d.

 NTV Mir
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! 23.30 „Įniršis“. 
3.25 „Tarptautinė pjūklorama“ su T.Keosajanu. 
4.15 „Mangustas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa laužo taisy-
kles. 16.30 Erdvės knyga. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.55, 
6.00 Draugas specialiosioms užduotims. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.35, 3.30 „Naktys ir dienos“. 22.40 „Burtai“. 
0.20 A.Oseckos dainų koncertas. 1.50 „M, kaip 
meilė“. 4.30 Myliu tave, Lenkija! 

 TV1000
8.40 „Londono bulvaras“. 10.50 „Brangusis Džo-
nai“. 13.05 „Ten, kur širdis“. 15.35 „Įsimylėjęs 
Šekspyras“. 18.05 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. 
20.10 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 
22.10 „Prakeiktųjų kaimas“. 0.10 „Šeimos albu-
mas. Rugpjūtis“. 2.25 „Trys metrai virš dangaus“. 

 DiscoVery 
9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių ryk-
liai. 11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Turto gelbėtojai. 13.35 Mirtinas laimikis. 16.20 
Aukso karštinė. 18.10 Nuogi ir išsigandę. 19.05 
Vyro nuotykiai Sibire. 20.00 Pragaro kelias Rusijoje. 
21.00, 2.50 Gajaus Martino kilmė. 22.00, 3.40 Su-
pervilkikai. 23.00, 4.30 Greičiausias motociklų lenk-
tynininkas G.Martinas. 24.00, 5.20 Išlikimo žaidimai.

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 19.00 Namai ant ratų. 12.00 Kelio-
nė automobiliu. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
18.00 Kelionė automobiliu. 20.00 Varžovai kelyje. 
21.00 Pavojingi lėktuvai. 22.00, 3.00 Nežino-
ma ekspedicija. 23.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 
24.00 Didelės virtuvės. 1.00 Gamybos stebuklai. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 8.15 Šunų gelbė-
tojai. 9.10 Šių laikų daktaras Dolitlis. 10.05 Gyve-
nimo greitis. 11.00 Laukiniai gyvūnai. 12.50 Ne-
ištirtos salos. 15.35, 20.10, 0.45, 5.02 Dr.Džefas. 
17.25, 2.35 Daktarė Dy. 18.20, 22.00 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 19.15 Afrikos tankmėje. 21.05 
Šuns gelbėjimo misija. 22.55 Akvariumų verslas.

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Šeštadienio pusfinalis. 
Golden state „Warriors“ - San Antonio „Spurs“. 
9.10, 6.10 „Penktasis kėlinys“. 10.00 „Čempionai 
LT“. Graplingas. Klaipėda. 10.30 „NBA Action“. 
11.00 „Road to glory“. KOK Klaipėda. Vakar. 11.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Andoros „Mora-
banc“ - Madrido „Real“. Vakar. 13.10 KOK World 
series. Vilnius. 2 d. 15.10 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - Valensijos 
„Valencia“. 17.00 Tiesiogiai. Vieningoji krepšinio 
lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Maskvos „Khimki“. 
19.00 Tiesiogiai. Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 
Latvija. 22.00 Lengvoji atletika. Pasaulio taurė. Ja-
ponija. 1.20 KOK World series. Vilnius 2 dalis. 3.20 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 
3.30 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Pusfinalis. 
Bostono „Celtics“ - Klivlando „Cavaliers“. Pastaba: 
rungtynių transliacija priklauso nuo serijos rezultato. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. se-
zono apžvalga. 9.05 Eurolyga. Pusfinalis. 10.55, 
17.00 Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. 
sezono įvarčiai. 11.55 „Formulė-1“. Monako GP 
treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 13.05 Euro-
lyga. Pusfinalis. 14.55 „Formulė-1“. Monako GP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.15 Bok-
sas. 18.00 „Formulė-1“. Monako GP kvalifikacija. 
19.25 Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ -
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbo-
las. Vokietijos taurės finalas. „Eintracht“ - „Bo-
russia“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Motosportas. Spidvėjus. Daugpilio GP lenk-
tynės. 4.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 

 eurosPorT
7.00, 20.30, 1.30, 4.00 Futbolas. FIFA U-20 Pa-
saulio čempionatas. Pietų Korėja. 9.30, 20.15 Te-
nisas. 9.45, 14.30, 22.00, 0.30, 2.30, 5.30 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 10.45 Formulės E lenktynės. 
Prancūzija. 11.45 Automobilių lenktynės. Vokietija. 
14.15, 18.15 Dviračių sportas. „Giro Extra“. 18.30 
„Superbike“ pasaulio čempionatas. Didžioji Brita-
nija. 19.00 Tenisas. ATP serijos turnyras. Šveicari-
ja. 20.25, 0.15 „Eurosport 2“ žinios. 23.00 Jojimas. 
Vokietija. 0.20 „FISU Athlete Story“. 0.25 „Watts“.
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 24.00  „Gyvi numirėliai“  11.30  Europos irklavimo 
  čempionatas

 14.40  „Sutrikusi mafija“ 11.00  „Rodencija ir 
  dantukų fėja“

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 Animacinis f. 

„Rodencija ir  
dantukų fėja“.

12.45 Fantastinė komedija 
„Mamos pasimatymas 
su vampyru“ (N-7).

14.35 Komedija „Auklė“ 
(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. Aušros 
užkariautojo kelionė“ 
(N-7).

21.45 Veiksmo f. „Kietas 
riešutėlis 4.0“ 
(N-14).

0.20 Kriminalinė komedija 
„Būk kietas“ (N-7).

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 Nuotykių f. „Šnipų 

vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala“.

12.05 Romantinė komedija 
„Tokia jau mano 
dalia“ (N-7).

14.10 Pričiupom! (N-7).
14.40 Komedija „Sutrikusi 

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

Geriausieji. 
22.00 Veiksmo f. „Užtik-

rintas teisingumas“.
0.05 Siaubo trileris „Pasku-

tinis egzorcizmas“.
1.45 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai 2“ (N-7).

6.00 LR himnas.
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 „Neįmintos ungurio 

paslaptys“.
13.45 „Puaro 13“ (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
18.00 Laisvės vėliavnešiai.
18.30 Žiniosi.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Eurovizija“ 2017. 

Post scriptum“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
23.50 Trumposios žinios.
23.55 „Gyvenimo 

prasmė“ (S).

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionato III eta-
pas. Telšiai. 2016.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Baltijos galiūnų 

čempionato IV eta-
pas. Rokiškis. 2016.

10.05 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

10.35 „Gyvūnų namai“.
11.50 „Herbas arba 

skaičius“. Kelionių 
programa. Ukraina.

13.00 Humoro serialas 
„Viena už visus“ 
(N-7).

13.35 Sveikinimai.
16.10 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.25 TV serialas „Savas 
žmogus“.

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.55 Veiksmo komedija 
„Beverli Hilso polici-
ninkas 2“ (N-7).

24.00 Siaubo serialas 
„Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.55 Biografinė drama 
„Velnio antrininkas“ 
(N-14).

3.40 Siaubo trileris 
„Tūnąs tamsoje. 
Antroji dalis“ (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 „Pasaulio 

chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
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 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Baltoji strėlė“ (N-7).
1.10 Auksinė daina.
2.50 „Taip toli ir taip arti“.
4.20 „Visatos stebuklai“.
5.10 „Kaip gyvena kroko-

dilai“ (N-7).
6.00 „Miestai ir žmonės“.
6.05 24/7.

6.00 LR himnas.
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 Poeto Oskaro 

Milašiaus 140-osioms 
gimimo metinėms. 
Žingsniai alėjos gale.

11.00 Pranciškonų kelias 
Lietuvoje.

11.30 Europos irklavimo 
čempionatas. Finalai. 
Tiesioginė transliacija.

14.55 Durys atsidaro. 
15.10 Laiko ženklai. 

Oskaras Milašius.
16.00 Teatras.
17.00 Tarptautinis poezijos 

festivalis „Poezijos 
pavasaris 2017“. 

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Amerikos italai“. 
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Jaunasis 

Montalbanas 1“. 

 19.00  „Taip toli ir taip 
  arti“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Kulinarinis 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). 15.55 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 
19.00 Sveikatos medis. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama 
„Svajonių kruizas. Turkija“ (N-7). 22.55 Komedi-
ja „Žiedas iki pavasario“ (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. 6.20 Naujienos. 6.30 Sar-
gybinis. 6.55 Vaikų klubas. 7.35 Kontrolinis 
pirkinys. 8.00 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 9.15 Kol visi namie. 10.00 Vaikų klubas. 
10.25 Fazenda. 11.25 Sąmokslo teorija. 12.30 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 15.00 Metų 
šansonas. 17.00 Aplink juoką. 18.50 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 19.55 Visų geriausias! 
21.30 Šiandien vakare. 23.10 Kas? Kur? Kada? 
0.20 Laikas. 1.45 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humo-
ro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 11.20 Juoktis leidžiama. 13.10 
Šeimos albumas. 14.20 „Pilis ant smėlio“. 18.00 
„Gyvenimas be Veros“. 22.00 Sekmadienio vaka-
ras su V.Solovjovu. 0.30 „Šventykla“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 8.00 
Rusiškas vairavimas. 9.00 Žiūrėti visiems! 10.00 
Prajuokink komiką. 10.50 „Įslaptinti sąrašai. Kur 
įvyks pasaulio pabaiga?“ 12.40-19.15 „Juodos 
katės“. 22.55 Vaidybinis f. „Įprastos dienos“. 
0.45 „Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
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 stebuk-
lai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 Vartoto-
jų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime! 
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“. 3.55 „Sveika, 
vasara!“ 

 TV PolonIa
6.55 „Jadzė“. 8.35 Laisvasis ekranas. 9.00 
„Vienybės varpai“. 9.35 Laida iš Amerikos. 
9.55, 18.25, 1.20 Lenkija su Miodeku. 10.05 
Grūdas. 10.35, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 
11.00 Šv.Mišios. 13.35 „Sagalio paslaptis“. 
14.35 Koncertas Motinos dienai. 15.25 Turis-
tinė kelionė. 15.40 „Jadzė“. 17.30 „Šeimynėlė.
pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 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 
Pramoginė laida. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 1.30 
„M, kaip meilė“. 5.15 „Burtai“. 

 TV1000
8.30 „Prakeiktųjų kaimas“. 10.30 „Šeimos albu-
mas. Rugpjūtis“. 12.55 „Trys metrai virš dan-
gaus“. 15.25 „Man tavęs reikia“. 17.50 „Piteris 
Penas“. 20.10 „Gyvenimas ant ratų“. 22.15 „Es-
kobaras. Kruvinas rojus“. 0.35 „Fruitveilo stotis“. 

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 
Greitai ir garsiai. 9.10 Automobilių perpardavinėto-
jai. 10.05 Supervilkikai. 10.55, 22.00, 24.00 Aukso 
karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Akropolio istorija. 
17.15 Robotų kovos. 18.10 Svajonių automobiliai. 
19.05 Gelbėjimo operacija Evereste. 20.00 Nuosta-
biausi pasaulio inžinerijos projektai. 21.00 Aliaska. 
Šeima iš miško. 23.00 Kuperio lobis. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00, 
18.00 1959 m. Airstream Globester. 12.00, 20.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 13.00 
Statybos Aliaskoje. 15.00, 23.00 Aliaska. 16.00 
Būsto remontas. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Pavojingi lėktuvai. 

 22.00  „Gražuolė ir 
  pabaisa“
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 15.50  „Princas ir aš. 
Karališkas medaus mėnuo“

 14.00  Bjauriausi darbai 
  pasaulyje

 15.00  „Senojo Tilto 
  paslaptis“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Atspėk gyvūną“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Atspėk gyvūną“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Hemsley ir Hemsley. 

Skanu ir sveika.
12.25 Gardžiausi Merės 

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

paslaptis“.
17.20 „Akloji“.
17.50 „Būrėja“.
18.55 Nuotykių f. „Anželika 

ir karalius“ (N-7).
21.00 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Vaiduokliai“ (N-14).

22.55 „Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“.

0.40 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.15 „Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. 
Palaidota“ (N-14).

3.50 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

4.40 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Avarijų TV (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (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 lenkty-

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (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 finalo  
serijos rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

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

21.40 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

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

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

11.30 „Robinzonas Kruzas“.
12.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.35 „Dikensiada“.
14.15 Animacinis 

nuotykių f. „Munis: 
mažasis Mėnulio 
globėjas“.

15.50 Romantinė kome-
dija „Princas ir aš. 
Karališkas medaus 
mėnuo“.

17.30 Naujas veidas (N-7).
18.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
18.30 „Manekenė“ (N-7).
19.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Gintaro  
kambario beieškant“ 
(N-7).

23.00 Pinigai iš nieko.
24.00 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

1.00 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

„Tokia jau mano dalia“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Donald Petrie.
Vaidina: Chris Pine, Lindsay Lohan, Samaire Armstrong.

Ji - Manhatano laimės įsikūnijimas, kuriam viskas gyvenime sekasi. Tačiau 
vieną dieną šis laimės įsikūnijimas pasibučiuoja su simpatingu netikša 
ir... jos laimė pabėga pas jį. Tada plaukų džiovintuvas įtraukia plaukus, 
skalbimo mašina sukelia potvynį, lūžta batų kulniukai, prie nugaros 
prilimpa suoliukas, ir tai tik pati pradžia!

lnk
12.05

rekomenduoja

„kiETaS RiEŠuTĖliS 4.0“
Veiksmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2007.
Režisierius: Len Wiseman.
Vaidina: Bruce Willis, Timothy 
Olyphant, Justin Long.

JAV, Vašingtonas, liepos 4-oji. Kol 
amerikiečiai švenčia Nepriklauso-
mybės dieną, teroristai nemiega. 
Jie rengia kompiuterinę ataką prieš 
Jungtinių Valstijų infrastruktūrą.

„ŽiEdaS iki PaVaSaRio“
komedija. JAV, Kanada. 2014.
Režisierius: Kristoffer Tabori.
Vaidina: Rachel Boston, 
Kirby Morrow, Jesse Moss.

Verslo konsultantė Keirin Brigs - vis 
dar netekėjusi trisdešimtmetė, nors 
vedybos jos iš tiesų per daug ir ne-
domino. Tačiau kai kartą būrėja jai 
išpranašauja ultimatumą - kad ji arba 
susituoks iki pavasario, arba nesusi-
tuoks visai, merginai ima virpėti kojos.

„BEVERli HilSo 
PoliCininkaS 2“
Veiksmo komedija. JAV. 1987.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Eddie Murphy, Judge 
Reinhold, Jurgen Prochnow.

Beverli Hilse gerai užsimaskavusių 
nusikaltėlių gauja plėšia juvelyrines 
parduotuves. Akselis priverstas 
mesti savo bylą ir vėl skubėti į pie-
tų Kaliforniją pagelbėti draugams.

TV3
21.45

BTV
21.55

TV8
22.55

 animal PlanET
7.25, 19.15, 21.05 Teisingumas Teksaso valstijo-
je. 8.15 Gyvenimo greitis. 9.10 Laukiniai gyvūnai. 
10.05 Šunų gelbėtojai. 11.00 Afrikos tankmėje. 
11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 12.50, 0.45 Neištirtos 
salos. 15.35 Daktarė Dy. 17.25 Dr.Džefas. 18.20, 
22.00 Mirtinos salos. 20.10 Šuns gelbėjimo 
misija. 22.55 Akvariumų verslas. 

 SPoRT1
10.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 11.00 NBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. Bostono „Celtics“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Pastaba: rungtynių transliacija pri-
klauso nuo serijos rezultato. Vakar. 13.10 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 13.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. At-
krintamosios. Pastaba: rungtynių transliacija pri-
klauso nuo serijos rezultato. 15.30 „Road to glory“. 
Laida apie kovos sportą. 16.00 Tiesiogiai. Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Didžioji Britanija. 18.00 
Baltijos mažojo futbolo klubų taurė. Finalas. 19.20 
„Hunt the wolf“. Laida apie keturračių sportą. 19.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. At-
krintamosios. Pastaba: rungtynių transliacija pri-
klauso nuo serijos rezultato. 21.30 NBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. Pastaba: rungtynių transliacija 
priklauso nuo serijos rezultato. Vakar. 

 ViaSaT SPoRT BalTiC
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Daugpilio GP 
lenktynės. 10.05 Futbolas. Anglijos FA taurės 
finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 11.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 12.25 Futbo-
las. Anglijos Premier lygos 2016-2017 m. se-
zono įvarčiai. 13.25 „Formulė-1“. Monako GP 
kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. Monako GP 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.10 Fut-
bolas. Anglijos Championship lygos atkrin-
tamųjų varžybų finalas. Tiesioginė transliaci-
ja. 19.10 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. 
„Eintracht“ - „Borussia“. 21.10 „Formulė-1“. 
Monako GP lenktynės. 23.35 Boksas. 0.30 
Motosportas. Nascar 600 mylių lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 

 EuRoSPoRT
7.00 Motociklų lenktynės. „Superbike“ pasaulio 
čempionatas. Didžioji Britanija. 7.30 Futbolas. 
FIFA U-20 Pasaulio čempionatas. Pietų Korėja. 
11.00 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 
12.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempiona-
tas. 15.00, 18.15 Dviračių sportas. Laida „Giro 
Extra“. 15.15, 22.45 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 18.30, 23.45 Tenisas. Prancūzijos atvirasis 
čempionatas. 22.15 Tenisas. Laida „Game, Set 
and Mats“. 22.40 „Eurosport 2“ žinios. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Hubertas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Bailus voveriukas“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

vėl“ (N-7).
16.30 TV serialas „Kerštas 

ir meilė“ (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

dukrytės“ (N-7).
21.00 TV serialas 

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

veiksmo f. „Tamsos 
baikeris. Keršto 
demonas“ (N-14).

0.20 TV serialas „Kaulai“.
1.20 „Specialioji jūrų poli-

cijos tarnyba“ (N-14).
2.10 „Bruklino taksi“ (N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
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).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Nuo... Iki.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.35 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Gelbėjimo 

misija 2. Mirtinas 
pavojus“ (N-14).

24.00 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

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

1.45 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 14“ (N-7).
10.05 TV serialas „Seserys“.
11.05 Bėdų turgus.
11.50 Savaitė.
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 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. „Jis 

ne Dimonas. Jis -  
Rusijos milijardierius“.

23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Medičiai, 

Florencijos valdovai“.
0.05 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

 17.10  Klauskite daktaro 13.30  „Simpsonai“  20.00  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė drama „Svajonių 
kruizas. Turkija“ (N-7). 12.00 „Tu - mano liki-
mas“ (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 
animacija. 21.00 Drama „Debesys horizonte“ 
(N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 „Detek-
tyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.35 
Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 
Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N-7). 14.10 
Pasienio sargyba (N-7). 14.40 Bus visko. 15.30 
„Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Šiandien. 12.20 Idealus 
remontas. 13.20 Visų geriausias! 15.00 Kartu su 
visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriš-
ka/Moteriška. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.00 Eurologija. 21.25 „O mūsų kieme“. 23.35 
Vyriška/Moteriška. 0.25 Vakaras su Urgantu. 
0.55 Nakties naujienos. 1.10 EURONEWS.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tėvas Matvejus“. 14.55 „Ne pora“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Slenksčiai“. 0.15 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus rytas! 
8.50 Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos dramos“. 
10.40 Žiūrėti visiems! 11.20 Mums net nesisapnavo. 
14.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 15.45 „Kar-
das“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Izmai-
lovo parkas. 23.05 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

„GelBĖjIMo MISIja 2. MIRTInaS PaVojUS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Henry Crum.
Vaidina: Mark Dacascos, Theresa Randle, Jeff Fahey.

Teroristai pagrobia Žemės kontrolės dekoderį - naujausią prietaisą, ku-
riuo skrydžių valdymo kontrolė iš Žemės gali blokuoti lakūnų prietaisus 
ir lėktuvą pilotuoti nuotoliniu būdu. JAV karinė žvalgyba sužino, kad 
teroristai šiuo prietaisu ketina nukreipti lėktuvą į slaptą CŽV aerodro-
mą Pietryčių Azijoje ir susprogdinti. Atsiimti įtaiso į teroristų teritoriją 
siunčiamas Danielso būrys.

„TaMSoS BaIKeRIS.  
KeRŠTo DeMonaS“
fantastinis Veiksmo filmas. 
JAV. 2011.
Režisieriai: Mark Neveldine, 
Brian Taylor.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Violante Placido, Ciaran Hinds.

Praėjo penkeri metai, kai Džonas 
Bleizas sudarė sandėrį su velniu, 
pardavė jam savo sielą ir tapo kerš-
to ištroškusiu Tamsos baikeriu. Džo-
nas dabar slapstosi Rytų Europoje, 
bet mato, kad nuo vidinių demonų 
negali niekur pabėgti.

„KaTaKoMBoS“
siaubo filmas. JAV. 2007.
Režisieriai: Tomm Coker, 
David Elliot.
Vaidina: Shannyn Sossamon, 
Emil Hostina, Cain Manoli.

Viktorija sulaukia sesers Karolinos 
kvietimo aplankyti ją Paryžiuje. Mer-
gina nesvarstydama leidžiasi į kelio-
nę, ir po 48 valandų ji - jau Prancūzi-
jos sostinėje! Seserys puikiai leidžia 
laiką: apsipirkinėja ir lanko įžymias 
Paryžiaus vietas, netrukus Karolina 
pakviečia seserį į pašėlusį požemių 
vakarėlį senovinėse katakombose.

„Be KalTĖS KalTa“
tV serialas. Turkija. 2012.
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, 
Engin Akyurek, Firat Celik.

Fatmagiul yra mergina, kartu su savo 
broliu gyvenanti kaime ant Egėjo jū-
ros kranto. Ji po kelių mėnesių ruošia-
si ištekėti už žvejo, vardu Mustafa, ir 
svajoja pabėgti nuo savo priekabiau-
jančios įseserės. Fatmagiul ateina su-
sitikti su Mustafa prieš jam išplaukiant 
į jūrą, ir čia nutinka kai kas baisaus.

lnK
22.15

TV1
23.10

rekomenduoja

TV6
23.00
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TV3
22.30

6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 Herbas arba skaičius.
10.30 Kas žudikas? Baudžia-

mosios bylos (N-7).
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

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

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

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

žmogus“.
19.30 TV serialas „Voratink-

lis. Žudiko braižas“.
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo f. „Specia-

lusis būrys“ (N-14).
22.45 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso polici-
ninkas 2“ (N-7).

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

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

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.35 „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. 

Lietuva tiesiogiai. 
Orai.

18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. 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 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.10 „Bekraštė Kanada“.
6.00 „Nepaliesta planeta“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.50 Keliaukim!
7.20 „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 Viena istorija.
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Laiko ženklai. 
18.20 Poezija. 
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Ko laukti, kai laukies“.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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. 

Dingęs vaikas“ (N-14).
23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.10 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
2.00 „CSI. Niujorkas“.
2.45 „Ekspertė Džordan“.
3.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.20 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Vaiduokliai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Praeities žvalgas 
(N-7).

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 LKL rungtynės 

dėl 3 vietos. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.
Tiesioginė  
transliacija.

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

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Katakombos“ (N-18).
0.50 „Kobra 11“ (N-7).
1.50 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Naujas 
veidas (N-7).

11.00 Pinigai iš 
nieko.

12.00 Animacinis 
nuotykių f.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

13.25 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

13.55 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

14.55 „Manekenė“ (N-7).
15.55 Romantinė 

komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

17.55 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
inios.

20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Garsų miestas“ 
(N-7).

23.05 Balticum TV žinios.
23.35 Veiksmo drama 

„Didžioji banga“ 
(N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 23.45  „Detektyvas 
  Linlis“

 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 9.30  „Kai šaukia širdis“ 18.00  LKL rungtynės 12.05  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAgegužės 29 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 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 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 
„Garbės reikalas“. 22.00 „Pakrantės apsauga“. 
23.55 Dienos apžvalga. 0.25 Pozdniakovas. 
0.35 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 2.45 „Susitiki-
mo vieta“. 4.35 Žvaigždės susiėjo. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.00 „Kelio 
pakraštyje“. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Ta-
mara“. 16.40, 6.50 Medicina ir tu. 16.55, 1.15 
Zondas 2. 17.30 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kultūringieji PL. 19.55 „Laimės spalvos“. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Maršalas Pilsudskis“. 
22.45 Polonija 24. 23.05 Polonijos pokalbis. 
23.20 Sveika, Polonija. 0.10 „Jonašas Leviatano 
pilve“. 1.45 „Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Iliuzionistas“. 8.20 „Eskobaras. Kruvinas 
rojus“. 10.40 „0.968055556 11.14“. 12.25 „Gyve-
nimas ant ratų“. 14.25 „Atsiskyrėlis“. 16.20 „Trolių 
medžiotojai“. 18.25 „Iliuzionistas“. 20.35 „Robinas 
Hudas. Vyrai su triko“. 22.40 „Pražūtingas rūkas“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35, 1.55 Megatraukiniai. 7.50, 20.30 
Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pa-
gaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkve-
žimių 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 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00 Muziejų pa-
slaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilno-
jamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 Afrikos 
tankmėje. 9.10, 14.40, 22.55 Neištirtos salos. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Majamio gyvūnų policija. 13.45, 16.30, 23.50 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Gyvūnų gelbėjimas. 
18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 sPorT1
7.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Vakarų konfe-
rencijos finalas. San Antonio „Spurs“ - Golden 
State „Warriors“. Pastaba: rungtynių kartojimas 
priklauso nuo serijos rezultato. 9.10 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Ketvirtfinalis. 10.50 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Didžioji Britanija. 12.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
Malagos „Unicaja“ - Tenerifės „Iberostar“. 14.50 
NBA krepšinio lyga. 15.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Ispanija. 16.40 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 17.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 17.50 Laida apie ke-
turračių sportą. 18.00 Vieningoji krepšinio lyga. 
Pusfinalis. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Maskvos 
„Khimki“. 20.00 Pasaulio galiūnų čempiontas. 
Bostvana. 23.10 KOK World series. Lenkija. 1.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
Valensijos „Valencia“ - Barselonos „Barcelona“. 
3.00 Pasaulio Spidvėjaus čempionatas. Slovėnija. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 19.10 „Formulė-1“. Monako GP lenkty-
nės. 9.25 Motosportas. Spidvėjus. Daugpilio 
GP lenktynės. 12.30 Futbolas. Anglijos FA tau-
rės finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 14.25 Fut-
bolas. Vokietijos taurės finalas. „Eintracht“ -  
„Borussia“. 16.25 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos žurnalas. 16.55 Futbolas. Anglija. 
Championship atkrintamųjų varžybų finalas. 
Tiesioginė transliacija. 21.35 Futbolas. Angli-
ja. Championship atkrintamųjų varžybų fina-
las. 23.35 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
1.40 Krepšinis. Eurolyga. Mačas dėl 3 vietos. 
3.40 Futbolas. Anglijos premier lygos žurna-
las. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Švedija - Rusija. 

 eurosPorT
6.30, 10.30, 12.00, 22.45, 2.30 Tenisas. Pran-
cūzijos atvirasis čempionatas. 9.30, 11.30, 
22.15, 2.00 Teniso apžvalga. 10.00 Šaudymas 
iš lanko. Pasaulio taurė. Kinija. 22.40, 0.40 
Sporto naujienos. 23.45 Dviračių lenktynės. 
Italija. 0.50 JAV futbolo lyga. 1.15 FIFA futbo-
las. 1.45 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 21.30  Patriotai  23.30  Dabar pasaulyje 21.30  Svarbios detalės 15.35   „Dvi širdys“ 21.00  „Šviesoforas“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Drama „Debesys horizonte“ 
(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 ani-
macija. 21.00 Melodrama „Rožių uola“ (N-7). 
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Detektyvė 
Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.00 Bus 
visko. 11.50 Dviračio šou. 12.20 Tauro ragas 
(N-7). 12.50 24 valandos (N-7). 13.35 Auto-
pilotas. 14.05 Ne vienas kelyje. 14.40 Dviračio 
šou. 15.10 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „O mūsų kieme“. 
15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.00 Už kadro. 21.10 „O mūsų kieme“. 
23.20 Vyriška/Moteriška. 0.15 Vakaras su Ur-
gantu. 0.45 Nakties naujienos. 1.00 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 „Tėvas 
Matvejus“. 14.55 „Ne pora“. 17.40 Tiesioginis 
eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Slenksčiai“. 
23.30 Vakaras su V.Solovjovu. 2.00 Žinios. Sankt 
Peterburgas. 2.20 „Dvi žiemos ir trys vasaros“. 

 Ren
7.05 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.05 Žvalus 
rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos 
dramos“. 11.35 Gyva tema. 12.25 Izmailovo 
parkas. 14.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
15.45 „Kardas“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 „Keista byla“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05, 7.05 „Gydytojų byla“. 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 6“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reikalas“. 22.00 
„Pakrantės apsauga 2“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.25 „Jūrų velniai. Viesulas 2“. 2.25 „Susitikimo 
vieta“. 4.20 Buto klausimas. 5.15 „Akistata“. 

 TV PolonIa
8.30, 17.55, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.45, 
5.10 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.20, 5.45 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Naktys ir 
dienos“. 15.25 „Jonašas Leviatano pilve“. 16.40 
Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30 „Pe-
lenė“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 0.30 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie 
Tatrų. 19.55 „Laimės spalvos“. 20.25 Istorijos 
aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Tėvas Mateu-
šas“. 0.10 „Tamara“. 0.40 Kažkas matė, kažkas 
žino. 1.45 „Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Pražūtingas rūkas“. 8.50 „Pasimatymas“. 
10.45 „Robinas Hudas. Vyrai su triko“. 13.10 
„Brangusis Džonai“. 15.25 „Londono bulvaras“. 
17.40 „Ten, kur širdis“. 20.10 „Pabudimas“. 
22.15 „Divergentė“. 0.50 „0.968055556 11.14“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Megatraukiniai. 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 vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Di-
džiosios statybos. 21.00Aukso karštinė. 22.00 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 23.00 Todo Sampsono 
eksperimentai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 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 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (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 „Kerštas 

ir meilė“ (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (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 „Kerštas ir meilė“.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

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

dukrytės“ (N-7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
22.15 TV3 žinios.
22.30 TV serialas „Kalėjimo 

bėgliai“ (N-7).
23.30 „24 valandos. 

Palikimas“ (N-14).
0.30 TV serialas „Kaulai“.
1.30 TV serialas „Specia-

lioji jūrų policijos 
tarnyba“ (N-14).

2.20 „Bruklino taksi“ (N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
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).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.35 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės.:. 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Taikdarys“ (N-7).
0.40 TV serialas „Įkaitai“ 

(N-14).
1.35 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.25 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 14“ (N-7).
10.05 TV serialas „Seserys“.
11.05 Stilius.
11.50 Dokumentinis f. „Jis 

ne Dimonas. Jis - 
Rusijos milijardierius“.

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 TV serialas 

„Rezistentai“ (N-14).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

9.30 Herbas arba skaičius.
10.30 TV serialas „Savas 

žmogus“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

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

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

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

žmogus“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. Žudiko 
braižas“ (N-7).

20.30 Pasienio sargyba.
21.00 Komedija „Vaiduok-

lių namas“ (N-14).
22.50 Veiksmo f. „Specia-

lusis būrys“ (N-14).
0.35 TV serialas 

„Okupuoti“ (N-14).
1.25 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.10 Penktoji pavara.

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.35 „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. Lietuva 

tiesiogiai. 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. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 Patriotai (N-7).
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ (N-7).
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.10 „Bekraštė Kanada“.
6.00 „Nepaliesta planeta“.

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 Istorijos detektyvai.
13.00 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes - Pasaulis“. 

14.20 Durys atsidaro. 
14.35 „Amerikos italai“. 2 d. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Poezija. 
18.20 „Klintonas“. 4 d. 
19.15 Labanaktukas. 

„Smarkuolis Tašis“.
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Romantinė pasaka 

„Gražuolė ir pabaisa“.
22.50 Lietuva mūsų lūpose.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.15 ARTi.
1.30 Durys atsidaro.
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 16.25  „Karališkosios 
  paslaptys“

 8.00  „Specialioji jūrų 
  policijos tarnyba“

 17.55  „Širdele mano“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10 Daktarė Dy. 8.15, 
12.50 Gyvūnų gelbėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Neiš-
tirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Majamio gyvūnų policija. 13.45, 16.30, 
23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 
18.20, 22.00, 1.40 Šuns gelbėjimo misija. 

 SPort1
7.00 Pasaulio galiūnų čempiontas. Bostvana. 1 d. 
7.30 Pasaulio galiūnų čempiontas. Bostvana. 2 d. 
8.00, 1.30 NBA krepšinio lyga. Rytų konferencijos 
finalas. Bostono „Celtics“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Pastaba: rungtynių kartojimas priklauso nuo se-
rijos rezultato. 10.10, 17.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Didžioji Britanija. 5 etapas. 12.10 
KOK World series. Lenkija. 1 d. 14.10 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apž-
valga. 34 turas. 14.50 NBA krepšinio lyga. Gra-
žiausi savaitės momentai. 15.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Madri-
do „Real“. 19.00 Čempionai Lt. Graplingas. Klai-
pėda. 2 d. Premjera. 19.30 Tiesiogiai. Vieningoji 
krepšinio lyga. Pusfinalis. Maskvos „Khimki“ -  
Sankt Peterburgo „Zenit“. 21.30 Tiesiogiai. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 23.30 
KOK World series. Lenkija. 2 d. 3.40 Lengvosios 
atletikos pasaulio taurė. Japonija. 1 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Lat-
vija - JAV. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Vokietija - Latvija. 11.15 Krepšinis. 
Eurolyga. Finalas. 13.35 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Pusfinalis. 17.35 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Finalas. 19.50 Futbolas. 
Anglija. Championship atkrintamųjų varžybų 
finalas. 21.50 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. 23.55 Motosportas. Spidvėjus. Daugpilio 
GP lenktynės. 3.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos 2016-2017 m. sezono įvarčiai. 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija - Kanada. 

 euroSPort
6.30, 10.30, 12.00, 22.50, 0.50, 2.30 Teni-
sas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 9.30 
Fechtavimas. „Grand Prix“ serija. Kolumbija. 
11.30, 22.15, 2.00 Teniso apžvalga. 22.40, 0.40 
Sporto naujienos. 23.45 Automobilių lenktynės. 
FIA „Touring Car“ čempionatas. 0.15 Motos-
portas. „Porsche Supercup“ serijos lenktynės. 
Monakas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Įspūdingasis 

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. 

Reičel radimas“ (N-14).
23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.05 „Kas namie 

šeimininkas?“
1.55 „CSI. Niujorkas“.
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.15 „Nebylus liudijimas. 

Dingęs vaikas“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

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

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Naujakuriai“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Fantastinė 
komedija  
„Karštas kubilas -  
laiko mašina“ 
(N-14).

0.05 „Kobra 11“ (N-7).
2.05 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 Naujas veidas (N-7).
12.40 Romantinė 

komedija  
„Princas ir aš. 
Karališkas medaus 
mėnuo“.

14.20 „Kai šaukia širdis“.
15.20 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
16.25 „Karališkosios 

paslaptys“.
16.55 Nuotykių f. „Beilio 

nuotykiai: Naktis 
Kautaune“.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
21.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
22.30 Balticum TV žinios.
23.00 „Manekenė“ (N-7).
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„KArŠtAS KuBilAS - lAiKo mAŠinA“
Fantastinė komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Steve Pink.
Vaidina: John Cusack, Rob Corddry, Craig Robinson.

Grupelei geriausių draugų įgriso suaugusiųjų gyvenimas. Adamą paliko 
mergina. Lu mėgsta vakarėlius, bet į juos nebekviečiamas. Niko žmona 
stebi kiekvieną jo žingsnį, o kompiuterinių žaidimų mėgėjas Džeiko
bas neišlenda iš rūsio. Susitikę slidinėjimo kurorte vyrukai padaugina 
alkoholio. Rytą pabudę draugai supranta atsidūrę devintajame dešimt
metyje. Čia jie gauna progą pakeisti savo ateitį.

tV6
22.00

„24 VAlAnDoS. PAliKimAS“
tV serialas. JAV. 2016.
Režisieriai: Stephen Hopkins, 
Jon Cassar.
Vaidina: Corey Hawkins, 
Miranda Otto, Anna Diop.

Erikas Karteris grįžta į JAV. Savo 
užduotį pašalinti teroristų lyderį jis 
įvykdė sėkmingai, tačiau gimtinėje 
agentas sužino, kad jis ir jo būrys 
tapo žudikų taikiniais. tV3

23.30

„cSi. niuJorKAS“
tV serialas. JAV, Kanada. 2009.
Režisierė: Ann Donahue.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras  nusikal
timo vietos tyrėjas, manantis, kad 
viskas susiję ir visi turi savo istoriją. 
Tokia pat meile darbui pasižymi ir 
jo partnerė Stela Bonasera. Jiedu 
vadovauja ekspertų komandai...tV1

1.55

„roŽiŲ uolA“
melodrama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Stefan Bartmann.
Vaidina: Simone Heher, 
Harry Blank, Peter Bongartz.

Dėl savo motinos mirties širdyje 
kaltinanti savo tėvą Sara išvyksta iš 
metų metus puoselėto tėvų ūkio ir 
pradeda naują gyvenimą Londone. 
Sužinojusi, kad jos tėvas miršta, Sara 
neturi kitos išeities, kaip tik permąsty
ti savo vertybes ir priimti sprendimą...tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (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 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(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 „Kerštas ir meilė“ 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas 

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

dukrytės (N-7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
22.15 TV3 žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo f. 

„Raudonasis karštis“ 
(N-14).

0.45 TV serialas 
„Kaulai“ (N-14).

1.35 Drama „Imperija“ 
(N-14).

2.30 „Bruklino taksi“ 
(N-7).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys 2“.

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).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas „Dvi 
širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės.:. 2“ 
(N-7).

20.30 Bus visko.
21.30 Žinios. 
22.15 Nuotykių f. 

„Sielonešė“ (N-7).
0.40 TV serialas 

„Įkaitai“ (N-14).
1.35 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.25 TV serialas 

„Begėdis“ (N-14).

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

14“ (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. Istorinė 

drama „Leidinio „Der 
Spiegel“ byla“ (N-7).

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

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.

 18.00  Kas ir kodėl? 0.45  „Kaulai“  19.30  KK2

trečiadienis

„KARO DIEVAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2005.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke.

Jurijus Orlovas - emigrantas iš Tarybų Sąjungos, Amerikoje įsisukęs į pel-
ningą prekybos ginklais verslą. Verslo partneriu jis pasirenka jaunesnįjį 
brolį Vitalijų. Nors kartu jie žengia pirmuosius žingsnius nelegalaus verslo 
džiunglėse, greitai situacija pasikeičia, ir Vitalijus broliui tampa kliūtimi. Dar 
didesni nesklandumai prasideda nelegaliu verslu susidomėjus Interpolui.

rekomenduoja

TV6
22.00

„MANO GYVENIMO ŠVIESA“
tV serialas. Indija. 2013.
Režisierius: Rohit Raj Goyal.
Vaidina: Anas Rashid, Deepika 
Singh, Gautam Gulati.

Tai šiuolaikiška merginos ir vaikino 
meilės istorija. Gražuolės Sandžos 
svajonė - išsilaisvinti iš vidurinės 
klasės gniaužtų ir tapti Indijos 
policijos pareigūne. Tuo metu vai-
kino Surajaus svajonė tapo realy-
be - sunkiai dirbdamas jis atidarė 
saldumynų parduotuvę. Didelės 
meilės apsuptyje jaunuoliai vie-
nas kitam prisiekia amžiną meilę.

„RAUDONASIS KARŠTIS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1988.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger,
James Belushi, Peter Boyle.

Rusijos policininkas Ivanas Danko 
išsiunčiamas į Ameriką gaudyti 
Gruzijos narkotikų prekeivio Viktoro 
Rostavilio, kuris pabėgo nužudęs 
savo partnerį. Amerikoje Rostavi-
lio nusikaltimus jau tiria Čikagos 
detektyvas Artis. Kai nusikaltėlis 
sulaikomas Amerikoje, Ivanas da-
ro viską, kad nugabentų jį į Rusiją 
ir nuteistų pagal vietos įstatymus.

„SIELONEŠĖ“
nuotyKių filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Saoirse Ronan, Chandler
Canterbury, Max Irons.

Žemę pradėjo kolonizuoti atei-
viai, apsėsdami žmonių kūnus ir 
ištrindami jų prisiminimus. Išliko 
tik nedidelė žmonių grupė. Viena 
išlikusiųjų yra Melani. Ji sutinka kitą 
žmogų ir tarp jų įsiliepsnoja jaus-
mai. Bet Melani pagrobia ateiviai 
ir vienas iš jų apsigyvena jos kūne.

TV1
16.30

TV3
22.30

LNK
22.15

 TV8
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.10 Senoji 
animacija. 10.10 Melodrama „Rožių uola“ (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 liki-
mas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Meilė užgimsta“ (N-7). 
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Detektyvė 
Klara“ (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.00 Do-
kumentinis f. „Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Karalienė Elžbieta“ (N-7). 12.00 Dviračio šou. 
12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 24 valandos
(N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 14.55 Dviračio šou. 
15.30 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45, 
0.40 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „O mūsų kieme“. 
15.00 Kartu su visais. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 „O mūsų kieme“. 23.10 Vyriška/Moteriška. 
0.05 Vakaras su Urgantu. 1.15 „Negali būti“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Tiesioginis eteris. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Žinios. 11.55 „Tėvas Matvejus“. 14.55 
„Ne pora“. 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Slenksčiai“. 23.30 Vakaras su 
V.Solovjovu. 2.00 Žinios. Sankt Peterburgas.

 REN
7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama 
priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.20 Gyva 
tema. 12.15 Dar ne vakaras. 13.10 Žiūrėti visiems! 
13.50 „Paskutinė meistro paslaptis“. 15.35 „Kar-
das“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 23.15 „Kiekvienam 
po katinėlį“. 24.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.40 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.30 „Savas žmogus“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Voratinklis. Žudiko 

braižas“ (N-7).
20.30 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Nuotykių f. 

„Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas“ 
(N-7).

1.00 Komedija 
„Vaiduoklių namas“ 
(N-14).

2.30 „Okupuoti“ (N-14).
3.15 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
4.00 Penktoji pavara.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.35 „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. 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Komedija 

„Žaidžiame tiesą“ 
(N-7).

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

(N-7).
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.50 „Smarkuolis Tašis“.
8.05 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Klintonas“. „Išgy-

venęs prezidentas“.
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai. 
14.35 Teatras.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda

daiktai 9“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 Kultmisijos.
18.20 „Klaidinimo menas. 

Nežinoma kamufliažo 
istorija“

19.15 Labanaktukas. 
19.45 „Šimtas reginių seno-

viniame mieste“. 12 d.
20.15 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017.
21.00 Drama „Karas“ (N-14).
22.50 Stambiu planu.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Žagarės vyšnių fes-

tivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“. Lainius ir 
grupė.

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 „Įspūdingasis 

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. 

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

(N-7).
1.10 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
1.55 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 LKL rungtynės dėl 

1 vietos. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

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

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Kriminalinis trile-
ris „Karo dievas“ 
(N-14).

0.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

1.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
10.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai ir simbo-
liai.

11.00 „Manekenė“ (N-7).
12.00 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.05 Animacinis nuotykių 

f. „Munis: mažasis 
Mėnulio globėjas“.

14.40 Naujas veidas 
(N-7).

15.10 „Dikensiada“.
15.50 „Robinzonas 

Kruzas“.
16.50 Fantastinis 

veiksmo trileris 
„Šalčio banga“ 
(N-7).

18.30 „Karališkosios 
paslaptys“.

19.00 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).

 16.25    „Kaip atsiranda
    daiktai 9“

 21.30   Moterų balsas 21.00    „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas“

 21.00  Pinigai iš nieko 18.00    LKL rungtynės 
    dėl 1 vietos

 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAgegužės 31 d.

 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 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 6“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reikalas“. 22.00 
„Pakrantės apsauga 2“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.25 „Skalikai 5“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05 Koncertas Motinos dienai. 8.05 Ekumeninė 
laida. 8.25, 2.15 ABC viską žino. 8.40, 18.05, 2.25 
Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.45 Panorama. 12.05, 22.45, 5.15 Poloni-
ja 24. 12.25, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Maršalas Pilsudskis“. 
15.25 „Kas bijo Nadijos Savčenko“. 16.40, 6.50 
Dabar - Lenkija. 16.55 Erdvės knyga. 17.30 „Pe-
lenė“. 17.55 Laukinių gyvūnų paslaptys. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kvartetas. 19.25, 1.10 Rytų 
studija. 19.55 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.35 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Miesto centro karaliai“. 0.10 
„Kas bijo Nadijos Savčenko“. 1.45 „Pelenė“. 

 TV1000
8.20 „Divergentė“. 11.10 „Pabudimas“. 13.25 „Šei-
mos albumas: rugpjūtis“. 15.55 „Prakeiktųjų kai-
mas“. 18.00 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 
20.10 „Iracionalus žmogus“. 22.05 „Insurgentė“. 
0.20 „Baltas dievas“. 2.30 „Gyvenimas ant ratų“. 

 DiscoVery
7.00 Megatraukiniai. 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 Nekil-
nojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuo-
tojai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pragaro kelias Rusijoje. 
14.30 Mirtinas laimikis. 21.00, 2.50 Nesėkmių 
garažas. 22.00, 3.40 Greitai ir garsiai. 23.00, 4.30 
Kovotojas. 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 Žvaigždė 
automobilyje. 23.00, 4.00 Nežinoma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Neištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Majamio gy-
vūnų policija. 13.45 Upių pabaisos. 16.30, 23.50, 
5.02 Ryklių ekspertai. 17.25, 21.05, 1.40 Dr.Džefas. 
18.20, 22.00, 5.49 Šių laikų daktaras Dolitlis. 

 sPorT1
7.00 Čempionai Lt. Graplingas. Klaipėda. 7.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 
Vakar. 9.10 Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. 
Maskvos „Khimki“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 
Vakar. 10.50 „Road to glory“. 12.10 KOK World 
series. Lenkija. 2 d. 14.10 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Vokietija. 3 etapas. 17.00 Vienin-
goji krepšinio lyga. Astanos „Astana“ - Maskvos 
„CSKA“. 19.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Pusfinalis. Vakar. 20.50 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 34 turas. 
21.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Pusfinalis. 23.30 KOK World series. Moldo-
va. 1 d. 0.30 ATP tenisas. Miunchenas. Pirmasis 
pusfinalis. 2.20 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Sankt Peterburgo „Zenit“ - Krasnodaro „Kras-
nodar“. 4.20 Vieningoji krepšinio lyga. Astanos 
„Astana“ - Maskvos „CSKA“. 6.20 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 33 laida.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Dubai Darts Masters turnyras. 
Ketvirtfinalis. 11.00 Lengvoji atletika. Dei-
mantinė lyga. Doha. 13.05 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Šanchajus. 15.10 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. 17.15 Futbolas. An-
glijos FA taurės finalas. „Arsenal“ - „Chelsea“. 
19.10 „Formulė-1“. Monako GP lenktynių apž-
valga. 20.10 Futbolas. Vokietijos taurės fina-
las. „Eintracht“ - „Borussia“. 22.10 Krepšinis. 
Eurolyga. Pusfinalis. 1.50 Futbolas. Anglijos 
Championship lygos atkrintamųjų varžybų 
finalas. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Suomija - Prancūzija. 

 eurosPorT
6.30, 10.30, 12.00, 22.50, 0.50, 2.30 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 9.30, 11.30, 
22.15, 2.00 Teniso apžvalga. 10.00 Automobilių 
lenktynės. FIA „Touring Car“ pasaulio čempio-
natas. 22.40, 0.40 Sporto naujienos.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  13.35   „Merdoko 
             paslaptys“

 8.00    Istorijos detektyvai 9.10    „Komisaras
  Reksas 14“

 20.00  Valanda su Rūta 19.30   Vaikų balsas 
     2017

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 „Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji anima-
cija. 10.10 Romantinė drama „Meilė užgimsta“ 
(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 animacija. 
21.00 Komedija „Taika, meilė ir nesusiprati-
mas“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.00 Pagal-
bos skambutis (N-7). 11.55 Dviračio šou. 12.25 
Autopilotas. 12.55 24 valandos (N-7). 13.45 
Dokumentinis f. „Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Karalienė Elžbieta“ (N-7). 14.55 Dviračio šou. 
15.30 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 
14.45, 0.30 Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 
„O mūsų kieme“. 15.00 Kartu su visais. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 „O mūsų 
kieme“. 23.05 Vyriška/Moteriška. 23.55 Vakaras 
su Urgantu. 1.05 „Baltosios nakties melodijos“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Tiesioginis eteris. 5.00 Rusijos rytas. 9.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Žinios. 11.55 „Tėvas Matvejus“. 14.55 „Ne 
pora“. 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minu-
čių. 21.00 „Slenksčiai“. 23.30 „Dvikova“. 1.25 
Žinios. Sankt Peterburgas. 1.45 „Miško ežeras“. 

 Ren
7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinka-
ma priemonė. 9.40 „Šeimos dramos“. 11.25 
Gyva tema. 12.15 Dar ne vakaras. 13.15 Žiūrėti 
visiems! 14.00 „Kardas“. 17.35 Tinkama prie-
monė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 23.20 Žiū-
rėti visiems! 0.15 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 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 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 6“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reikalas“. 21.55 
„Pakrantės apsauga 2“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.25 „Skalikai 5“. 2.25 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų studija. 
8.35, 17.55, 2.20 Naminukai. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.40 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, 
4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Miesto centro karaliai“. 16.15 Nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 
Kaip tai veikia. 17.30 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaar-
mia.pl“. 19.20 Kelionės su istorija. 19.55 „Laimės 
spalvos“. 20.25, 6.35 Laida iš salų. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Žmogžu-
dysčių komisija“. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta 
kalbėti. 1.45 „Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“.

 TV1000
8.30 „Insurgentė“. 11.10 „Baltas dievas“. 13.30 
„Iracionalus žmogus“. 15.30 „Eskobaras. Kruvinas 
rojus“. 18.05 „Gyvenimas ant ratų“. 20.10 „Pavo-
jingi žaidimai“. 22.10 „Naujausias testamentas“. 
0.25 „Prarasta upė“. 2.25 „Pasimatymas“.  

 DIscoVeRy 
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 Nekilnoja-
mojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Aukso karštinė. 22.00, 3.40 
Senienų medžiotojai. Didžioji Britanija. 23.00, 
4.30 Sandėlių medžiotojai. 24.00 Turto gelbėtojai. 

 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, 1.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnoja-
mojo turto rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Varžovai kelyje. 
23.00, 4.00 Pavojingi lėktuvai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
10.00 TV serialas „Kerštas 

ir meilė“ (N-7).
12.00 TV serialas 

„Tėvelio dukrytės“ 
(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 serialas „Kerštas 

ir meilė“ (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Vaikų balsas 2017. 

Apdovanojimų  
ceremonija.

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Drama 

„Apelsinai“ (N-14).
0.15 TV serialas 

„Kaulai“ (N-14).
1.15 Drama 

„Imperija“ (N-14).
2.05 Drama 

„Amerikiečiai“ 
(N-14).

6.40 „Didysis žvejys 2“.
7.05 „Zigis ir Ryklys“.
7.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
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 Bus visko.
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.35 TV serialas 
„Dvi širdys“.

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Misija  
Neįmanoma 3“ 
(N-7).

0.45 TV serialas „Įkaitai“ 
(N-14).

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

2.30 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.55 Alchemija. VDU 
karta.

3.25 Retrospektyva.

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

Reksas 14“ (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 3. 
Tokijo lenktynės“ 
(N-14).

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Premjera. Drama 

„Dabar tavo eilė“ 
(N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

7.40 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.30 „Voratinklis“ (N-7).
9.30 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.30 „Savas žmogus“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Savas žmogus“.
19.30 „Voratinklis. Žudiko 

braižas“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Veiksmo f. „Ameri-

kos kikboksininkas“ 
(N-14).

22.55 Nuotykių f. „Žiedų 
valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas“ (N-7).

2.40 TV serialas 
„Okupuoti“ (N-14).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Patriotai (N-7).
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Delta“ (N-7).
11.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.35 „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. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“ 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 24/7.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.50 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Klaidinimo menas. 

Nežinoma kamufliažo 
istorija“.

13.05 Mokslo sriuba.
13.20 Žingsniai alėjos gale.
14.00 „Poezijos pavasaris 

2017“. Baigiamasis 
vakaras.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 9“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.15 „Medičiai, Floren ci-

jos valdovai“ (N-7).
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Istorinė drama 

„Leidinio „Der 
Spiegel“ byla“ (N-7).

22.30 Durys atsidaro. 
Viena istorija.

22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Baltijos gitarų kvar-

teto koncertas.
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birželio 1 d.

 21.35   „Robinzonas 
   Kruzas“

 18.00  LKL rungtynės 
     dėl 3 vietos

 19.00   „Garbės reikalas“

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 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Tomas ir Džeris“.
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. Iliuzijų 
pasaulis“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Kas namie 
šeimininkas?“

1.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI Majamis“ (N-7).
10.30 „Naujakuriai“ (N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

16.00 „Kaulai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 LKL rungtynės dėl 

3 vietos. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija.

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

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

„Tamsus dangus“ 
(N-14).

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

(N-14).
2.00 Siaubo drama 

„Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

3.00 „Greislendas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Karališkosios 

paslaptys“.
11.00 „Kai šaukia 

širdis“.
12.00 „Ekstremalūs 

žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

13.00 „Minutė 
po minutės“  
(N-7).

14.00 Dokumentinis f. 
„Pina“.

15.50 Veiksmo 
nuotykių f.  
„Gintaro kambario 
beieškant“  
(N-7).

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Naujas veidas 

(N-7).
19.00 „Manekenė“ 

(N-7).
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
8.15, 12.50 Dr.Džefas. 9.10, 14.40, 22.55, 3.25 
Neištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.55, 0.45 Majamio gyvūnų 
policija. 13.45 Ryklių ekspertai. 16.30, 23.50, 
5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukiniai gyvūnai. 

 SPort1
7.00 Vieningoji krepšinio lyga. Pusfinalis. Maskvos 
„Khimki“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. Vakar. 10.40 
„NBA Action“. 11.10 „Penktasis kėlinys“. 11.50, 
3.40, 6.40 NBA krepšinio lyga. 12.10 KOK World 
series. Moldova. 1 d. 13.10 NBA krepšinio lyga. 
Pusfinalis. Bostono „Celtics“ - Klivlando „Cava-
liers“. 15.20 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Bel-
gija. 4 etapas. 16.20 Lengvoji atletika. Pasaulio 
taurė. Japonija. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 36 turas. Prem-
jera. 20.50 „Hunt the wolf 2017“. Laida apie keturra-
čių sportą. 21.00 „Road to glory“. 21.30 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. 23.30 
KOK World series. Moldova. 2 d. 1.00 NBA krepši-
nio lyga. Vakarų konferencijos finalas. San Antonio 
„Spurs“ - Golden State „Warriors“. 3.10 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 34 laida. 4.00 
Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. 1 žaidimas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Dubai Darts Masters turnyras. 
Pusfinaliai ir finalas. 10.30 Futbolas. Anglija. 
Championship atkrintamųjų varžybų finalas. 
12.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos 2016-
2017 m. sezono apžvalga. 13.30 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 14.30 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 15.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Latvija - Danija. 17.00 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija 
- Slovakija. 19.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Atletico“. 21.00 Smiginis. Pa-
saulio taurė. Pirmoji diena. Tiesioginė trans-
liacija. 1.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Atletico“ - „Real“. 2.50 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. JAV - Švedija. 

 euroSPort
6.30, 12.00, 0.30, 2.30 Tenisas. Prancūzijos 
atvirasis čempionatas. 11.30, 0.05, 2.00 Teniso 
apžvalga. 21.25, 23.55 Sporto naujienos. 21.30 
Futbolas. UEFA moterų Čempionų lyga. 

 

„tAikA, meilė ir neSuSiPrAtimAS“
Komedija. JAV.  2011.
Režisierius: Bruce Beresford.
Vaidina: Kyle MacLachlan, Catherine Keener, Joseph Dunn.

Kai vyras pasako norintis skyrybų, pareiginga ir griežta Niujorko advokatė 
Diana Hadson, pasiėmusi du paauglius vaikus, išvažiuoja pas seniai matytą 
motiną į Vudstoką. Savaitgalis pas hipę mamą Greisę tęsis visą vasarą. Nors 
iš pradžių pernelyg atsipalaidavęs mamos gyvenimas tarp vištų bus tie-
siog nesuprantamas Dianai, ilgainiui kiekvienas atras čia mėgstamų dalykų.

tV8
21.00

rekomenduoja

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

Vidury nakties įsijungia singnaliza-
cija, nors visos durys sandariai už-
darytos. Į langą užsimušęs paukš-
tis. Po jo užsimuša dar keli šimtai. 
Kas ėmė drumsti idilišką Leisės ir 
Danielio bei jų atžalų gyvenimą? 

„APelSinAi“
drama. JAV. 2011.
Režisierius: Julian Farino.
Vaidina: Alia Shawkat, Leighton 
Meester, Catherine Keener.

Deividas Valingas ir jo žmona Pegė 
išgyvena šeimyninius sunkumus, 
kurie galiausiai sprogsta, kai jis įsi-
myli Niną, vos per dvidešimt per-
kopusią kaimynų Terio ir Kerol duk-
terį. Šeimų gelbėjimo darbo imasi 
Deivido ir Pegės dukra Vanesa.

„miSiJA neĮmAnomA 3“
VeiKSmo filmaS. Vokietija, 
JAV. 2006.
Režisierius: Jeffrey Jacob Abrams.
Vaidina: Tom Cruise, Philip 
Seymour Hoffman, Ving Rhames.

Agentas Itanas Hantas nori mesti 
tarnybą ir gyventi su sužadėtine 
Džulija. Itano vadovybė paprašo 
paskutinės paslaugos - gal jis ga-
lėtų išvaduoti Lindsę Feris...lnk

22.15

tV3
22.30

tV6
22.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 26-1 d. 12.20, 15.10, 18.10, 21.10,  
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 10.50, 13.50, 16.40, 19.40, 
22.30 val. (22.30 val. seansas vyks 26-27 d.).
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 26-1 d. 10.10, 11, 13.20, 16.10 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 26-1 d. 14.10, 16.20 val.
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 26-1 d. 17.10, 19.30, 21.50 val.
„nuostabioji moteris“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 31 d. 
17.40 val. (ZIP FM premjera).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 1 d. 19.10 val. (MOTERS premjera).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 26-27 d. 12.30 val. (JAMAM seansas).
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
26-1 d. 13.30, 18.20, 21, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 26-27 d.).
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 26-1 d. 10.30, 12.35, 14.45 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 26-1 d. 12, 
18.30, 22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d.  
15, 20.45 val.

„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26-1 d. 10.20, 12.30, 14.50 val. (10.20 val. sean-
sas vyks 27-28 d.; 26-27 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 26-1 d. 15.30, 
16.55, 19.10 val. (1 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 26-1 d. 17.50, 20.20 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 26-1 d. 21.30 val. 26-27 d. 23.50 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 26-1 d. 11.10 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 26-30, 1 d. 
17.40 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-1 d. 11.20 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
26-1 d. 21.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 11.40, 14.30, 17.30, 20.20 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 26-1 d. 13.10, 16, 19, 21.45 val.
„stebuklų šalis: urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 26-1 d. 11, 12, 14.10, 16.20 val.
„urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 26-1 d. 11.20, 13.30 val.
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 26-1 d. 16.20, 18.45, 21.20 val.
„nuostabioji moteris“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 31 d. 
18 val. (ZIP FM premjera).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 1 d. 18.45 val. (MOTERS premjera).

„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 26-1 d. 11.40, 
14, 18.40, 21 val. (11.40 val. seansas vyks 27-28 d.).
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 26-1 d. 11.20, 13.40, 15.45 val.  
(11.20 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 26-1 d. 15.40, 18.10, 20.40 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26-1 d. 11.30, 13.50, 16.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
27-28 d. 11.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 26-1 d. 12.15, 21 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 26-1 d. 18 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., Didžioji 
Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 15.15, 20.50 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 26-1 d. 18 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 26-1 d. 
18.30, 21.20 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 26-1 d. 
13.30, 18.30 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 26-1 d. 16.10, 21.10 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 26 d. 16.50 val. 
28 d. 16 val. 30 d. 21 val. 31 d. 19.10 val. 1 d. 17 val.
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija) - 26 d. 
18.50 val. 27 d. 16 val. 28 d. 21 val. 30 d. 17 val. 1 d. 19 val.
„saldžių sapnų“ (romantinė drama, Italija, Prancūzija) - 
26 d. 20.40 val. 29 d. 15.30 val. 31 d. 16.40 val.
„Holivudas pasiūlė per mažai“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 27 d. 18 val.

 Piratas Džekas Sparou grįžta! Naujoji 
„Karibų piratų“ dalis „Salazaro kerštas“ iš-
troškusius nuotykių kviečia vėl pajusti gaivų 
jūros dvelksmą ir leistis į pavojų kupiną ke-
lionę per bangas.

Džeko Sparou, kurį įkūnija Džonis De-
pas (Johnny Depp), seno priešo - kraupio-
jo kapitono Salazaro (jį vaidina Chavjeras 
Bardemas (Javier Bardem), kuris kone vie-
nintelis gyvas ištrūko iš Bermudų trikam-
pio, dar vadinamo Velnio trikampiu, troš-
kimas ir tikslas - nužudyti kiekvieną jūra 
plaukiantį piratą, įskaitant ir Džeką. Todėl 
piktasis Salazaras ant jų užsiundo mirtį 
nešančią piratų vaiduoklių armiją. Galimy-
bė išvengti šių šmėklų kalavijų itin menka.

Vienintelė išsiblaškėlio Džeko viltis - tai 
pirmam rasti galingiausią jūrų artefaktą - 
Poseidono trišakį, kuris suteikia galių val-
dyti visus vandenynus ir pasaulio jūras. Ta-
čiau kad rastų tą trišakį, Džekui teks suda-
ryti neįprastą sąjungą su gražuole astronome 
Karina Smit, kurią vaidina Kaja Skodelario 

(Kaya Scodelario), ir jaunu bei ambicingu 
Karališkojo laivyno jūreiviu Henriu. Ar šiai 
trijulei pavyks įveikti Salazaro armiją ir lik-
ti gyviems?

Penktoji „Karibų piratų“ dalis, kalbama, 
bus jau priešpaskutinė istorijos ciklo dalis.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 26 d.

n nuotykių komedija, JAV, 2017

n Režisieriai: Espen Sandberg, Joachim 

Ronning
n Vaidina: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier 

Bardem, Kevin R. McNally, Stephen Graham, 

Golshifteh Farahani, Kaya Scodelario, Brenton 

Thwaites, Orlando Bloom, Paul McCartney, 

David Wenham, Stephen Graham ir kiti

Ši filmo versija bus rodoma 2D formatu ir 

anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Karibų piratai. Salazaro kerštas“
„Pirates Of The Caribben: Dead Men Tell No Tales“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Pasiklydę Paryžiuje“ (komedija, Belgija, Prancūzija) - 
27 d. 18.40 val. 31 d. 21.10 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 27 d. 
20.15 val. 29 d. 19.10 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
28 d. 14.40 val. 29 d. 17.50 val.
„Bulvarinis skaitalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 
28 d. 18 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 30 d. 
19 val. 1 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 26-30, 1 d. 12, 14.45, 17.30,  
19.30 val. 31 d. 14.45, 17.30, 19.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, N-13) - 26 d. 13.15, 16, 18.45, 20.30, 
21.45 val. 27-1 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 20.30,  
21.45 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
3D, V) - 26-1 d. 12.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 26-27 d. 10, 12.30, 13.30, 15.30, 17.45 val. 
28, 30-1 d. 10, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 17.45 val.  
29 d. 10, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 17.45 val.
„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 26-1 d. 14.15 val.
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 26-31 d. 14.30, 16.45, 19 val. 1 d. 16.45, 19 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 26-1 d. 22 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 26-1 d. 15, 
17.15, 19.45, 22.10 val.

„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 26-1 d. 16.20, 
19, 21.45 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-13) - 26 d. 18.45, 
21.30 val. 27-31 d. 16, 18.45, 21.30 val. 1 d. 18.45, 21.30 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 26 d. 10.15, 11, 12.30 val. 27-1 d. 10.15, 
12.30 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 26-1 d. 12.15, 21.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26 d. 10.15, 10.45, 11.30, 13.45 val. 27-31 d. 
10.15, 11.30, 13.45 val. 1 d. 10.15, 11.30, 13.45, 16 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26 d. 10, 16 val. 27-30 d. 
10 val. 1 d. 10, 14.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 27 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, N-13) - 
31 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, N-13) - 26-1 d. 10.20, 11.40, 14.30, 18.10, 21, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 13.10, 17.20, 20.10, 23 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 26-1 d. 9.30, 12, 14.15, 16 val. (9.30 val. 
seansas vyks 26-28 d.).

„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 26-1 d. 15.45, 18, 20.20, 22.35 val.
„Nuostabioji moteris“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 31 d. 
19.15 val. (ZIP FM premjera).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 1 d. 18.45 val. (MOTERS premjera).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-27 d. 12.20 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 26-1 d. 10.40, 
13, 16.50, 19, 20.30 val. (26 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 26-1 d. 16.15, 18.45, 
21.10, 23.35 val. (1 d. 18.45 val. seansas nevyks; 23.35 
val. seansas vyks 26-27 d.).
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 26-1 d. 
15.10, 17.50, 21.20, 22.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 26-1 d. 9.40, 11.50, 14 val. (9.40 val. 
seansas vyks 26-28 d.).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26-1 d. 10, 12.20, 14.40 val. (26-27 d. 12.20 val. 
seansas nevyks).
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., Didžioji 
Britanija, Australija, JAV, N-13) - 26-1 d. 10.10, 16.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 22.10 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 26-27 d. 23.55 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26-28 d. 9.50 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 26-30, 1 d. 19.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 26-1 d. 12.50 val.

Piratas Džonis Depas (Johnny 
Depp) naująjį „Karibų piratų“ 
filmą pristatė Holivude

Filmo „Karibų piratai“ žvaigždė - 
Kaja Skodelario (Kaya Scodelario)

Džena Ortega (Jenna Ortega)
EPA-Eltos nuotr.
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Koncertai/Kinas

CINAMON
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedija, 
JAV, N-13) - 26-30 d. 11.45, 16.30, 19.15, 21, 22 val. 31 d. 
11.45, 16.45, 20.30, 22.15 val. 1 d. 18.45, 19.30, 21.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių kome-
dija, JAV, 3D, N-13) - 26-30 d. 15.30, 18.15 val. 31 d. 14, 
19.30 val. 1 d. 14.30, 17.10 val.
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 26-31 d. 21.15 val. 1 d. 19.45 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 26-31 d. 10.30, 17 val. 1 d. 10.30, 12.30 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, 3D, V) - 26-31 d. 12.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1 d. 13 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 11.30 val.
„Šuns tikslas“ (komedija, JAV) - 1 d. 12.15, 14.45, 17 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Ukraina, V) - 1 d. 10.15 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 26-1 d. 22.30 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 27-31 d. 15, 19 val. 
26 d. 14.10, 19 val. 1 d. 20.30 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 27-31 d. 12.45 val. 
26 d. 12 val. 1 d. 15.45 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) -  
26-31 d. 19.45 val. 1 d. 22 val.

„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., Didžioji 
Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 26-31 d. 14.30 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 26 d. 10.10, 11, 13 val. 27-30 d. 10, 11.15, 
13.30 val. 31 d. 10, 12 val. 1 d. 10, 13.45, 15.15, 18 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
26 d. 22.20 val. 27-31 d. 20, 22.20 val. 1 d. 22.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 26-31 d.  
14.45 val. 1 d. 21.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26 d. 12.10, 14.20 val. 27-30 d. 12, 14.15 val. 
31 d. 10.45, 13 val. 1 d. 12, 14.15, 16.30, 19.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 26-31 d. 17.30 val. 1 d. 17.20 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 26 d. 16.15 val. 27-31 d. 17.15 val. 
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 26 d. 10 val. 27-30 d. 
10.45 val. 31 d. 10.20 val. 1 d. 11 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, N-13) - 26-1 d. 10.30, 12.20, 15.10, 18, 20.50 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedi-
ja, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 13.10, 16.10, 19, 21.50 val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės 
nuotykiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 26-1 d. 10.10, 11.10, 14.50 val.

„Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) - 26-1 d. 11, 12.40 val.
„Mamos norų sąrašas“ (drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 26-1 d. 17.45, 21 val.
„Nuostabioji moteris“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
31 d. 18 val. (ZIP FM premjera).
„Mano mama ir mūsų kūdikiai“ (komedija, 
Prancūzija, N-13) - 1 d. 18.20 val. (MOTERS premjera).
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 26-27 d. 12.30 val. (JAMAM seansas).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 26-1 d. 13.20, 
15.40, 17, 19.15 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2
6-1 d. 18.10, 21 val. (31 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26-1 d. 10.20, 15.50 val. (10.20 val. seansas 
vyks 27-28 d.).
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 26-1 d. 14.45 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 26-1 d. 21.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 28-1 d. 12 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 26-1 d. 
20.15, 21 val. (31 d. 20.15 val. seansas nevyks; 21 val. 
seansas vyks 31 d.)
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 26-1 d. 13.30 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 26-31 d. 18.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

PRISTATO:

BIRŽELIO 3 D. PALANGOJE, „Ramybės” kultūros centre

BIRŽELIO 7 D. VILNIUJE, Šv. Kotrynos bažnyčioje

GRAŽIAUSIOS 
BALSO IR SMUIKO 

MELODIJOS, 
KURIOS SUŽAVĖS IR 

NUSTEBINS

Dainininkė Vaida Genytė
Smuikininkas Zbignevas Levickis
Pianistė Lauryna Lankutytė
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PARTNERIAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS 
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/parodos

Koncertai
Vilnius

ŠV.KOTRYnOs  
BAŽnYČiA

27 d. 13-23 val. - Festivalis „Skamba skamba kankliai“.
13 val. - „Čiulba čiulbutis“. Solistų popietė.
15 val. - „Daunoj, eisim broliai“. Tradicinis vyrų 
dainavimas.
16.30 val. - „Dainos keliauninkės“. Folkloro ansamblio 
„Nalšia“ koncertas.
21.00-22 val. - Nakties muzika. Festivalio svečių iš 
Azerbaidžano, Irano, Gruzijos koncertas.
30 d. 19 val. - Virility - keturių žaidimas. Koncertas 
„Virility“. Dalyvauja: R.Bagdzevičius (aktorius), V.Gerulaitis 
(autorius), L.Treikauskas (violončelė), B.Bieri (alpių ragas, 
hangas, obertoninis giedojimas).
31 d. 13 val. - Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis 
„Vilniaus fanfaros“. Dalyvauja: Lietuvos muzikos mokyklų 
jaunieji atlikėjai. Įėjimas - nemokamas.

MOKYTOJŲ nAMAi
26 d. 20 val. VMN Kiemelyje - AFRICA NIGHT 2017.
28 d. 13 val. VMN Didžiojoje salėje - Respublikinis 
bardų dainų festivalis, skirtas Bulato Okudžavos atminimui. 
Dalyvauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Visagino, Alytaus 
atlikėjai.
29 d. 18 val. VMN Svetainėje - Tauragės asociacijos 
„Mažoji scena“ teatro spektaklis „Pasaka Nr.117“.  
Rež. G.Urmonaitė.

KlAipėdA

KOnCERTŲ sAlė
28 d. 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje - 
„Stabat Mater“. Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas 
ir dir. A.Vildžiūnas). Solistai: R.Ulteravičiūtė (sopranas), 
R.Karpis (tenoras), V.Kazlauskas (baritonas), V.Norkūnas 
(vargonai).
31 d. 18.30 val. - G.B.Pergolesi „Tarnaitė Ponia“. 
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus).

PRISTATO:

BIRŽELIO 3 D. PALANGOJE, „Ramybės” kultūros centre

BIRŽELIO 7 D. VILNIUJE, Šv. Kotrynos bažnyčioje

GRAŽIAUSIOS 
BALSO IR SMUIKO 

MELODIJOS, 
KURIOS SUŽAVĖS IR 

NUSTEBINS

Dainininkė Vaida Genytė
Smuikininkas Zbignevas Levickis
Pianistė Lauryna Lankutytė

BILIETUS PLATINA

PARTNERIAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė  
1918-1940 m.“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3A
Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
Radvilų rūmų muziejus

Vilniaus g. 24
Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, 
tapyba

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Annikos Kedelauk ir Rainerio Kaasik-Aaslav juvelyrikos 
paroda (Estija)

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

Rafailas Karpis
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 TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
26 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
26 d. 19 val. Mažojoje salėje - A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
27 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
27 d. 16 val. Studijoje - I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
28 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
30 d. 18.30 val. Erdvė prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
30 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis (Lietuvos 
diena)“. Rež. C.Graužinis.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
31 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgas 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
1 d. 14 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant 
geležinio kalno“. Rež. J.Tertelis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
30 d. 18.30 val. - „Pasikalbėk su manimi eilėmis“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Teritorija“ 
(pagal M.K.Oginskio priesakus sūnui).  
Rež. A.Pukelytė.
27 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kakė Makė ir pavogtas 
laikas“. Rež. V.Kuklytė.

RAGAniuKĖs  
TEATRAs

27 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažoji salė

27 d. 12 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal Kazio Binkio 
poemą). Rež. R.Driežis.
28 d. 12 val.; 1 d. 11 val. - Premjera! 
„Gėlių istorijos“ (pagal A.Sakse pasakas).  
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
27 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
28 d. 18 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
31 d. 19 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
26, 27 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Šokio ir gyvų 
technologijų spektaklis „Prašome įjungti mobiliuosius 
telefonus“. T.Box (Suomija).
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Šventasis pavasaris“. 
Choreogr.: A.Gudaitė, L.Žakevičius (Low Air Urbanistinio 
šokio teatras).
30 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Teroristas“ (pagal 
J.Updike romaną). Rež. G.Aleksa.
31 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
31 d. 19 val. Kišeninėje salėje - DEBIUTŲ SCENA'16 
„Krytis“. Rež. M.Meilūnas.
1 d. 18 val. Juodojoje salėje - Premjera! ŠOKIO 
TEATRAS AURA: „Noriu maitinančios dienos iš tavo rankų“ 
(N-7). Choreogr. B.Letukaitė.
1 d. 11 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Pasaka apie karalius“. Rež. S.Degutytė.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
28 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.
1 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė „Terapijos“. 
Rež. K.Glušajevas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

Apie dešimtį atlikėjų scenoje suburian-
čios grupės varomoji jėga yra lūpinės ar-
monikėlės, tūba, būgnai, gitaros, bandža, 
turtinga pučiamųjų sekcija bei dinamiš-
kiausiu Niujorko atlikėju pripažintas an-
samblio lyderis Veidas Šumanas (Wade 
Schuman), stebinantis giliu ir griausmingu 
balsu, kone konkuruojančiu su prekinių 
traukinių triukšmu. „Hazmat Modine“ su-
sibūrė 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, o jos 
kūryba subrendo turtingoje JAV muzikos 
dirvoje, apimančioje nuo XX a. 3-iojo ir 
4-ojo iki 6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių stilius: 
bliuzą, „hokum jugband“, svingą, klezmerį, 
Naujojo Orleano R&B ir Jamaikos rokstedį.

Grupės priešakyje ne tik varžosi dvi 
lūpinės armonikėlės, bandančios viena ki-
tą pergudrauti jomis išgaunamų garsų to-
bulumu, bet šalia klasikinių instrumentų 
rikiuojasi ir daug egzotiškesnių: Rumunijos 
cimbolai, „banjitar“ (šešių stygų bandža), 
klaviola, „sheng“ (senoviniai kinų lūpiniai 
vargonai) bei kiti. Šis margas „Hazmat Mo-
dine“ skambesys atspindi įvairias įtakas - 
pradedant nuo avangardinio džiazo iki ro-

kabilio, nuo vakarietiško svingo iki Vidurio 
Rytų, Afrikos ir Havajų muzikos stilių. 
Klausantis „Hazmat Modine“ susidaro 
įspūdis, kad girdime kažką seno ir gerai 
pažįstamo, tačiau subtilus grupės požiūris 
paverčia muziką ne nostalgiškais prisimi-
nimais, o šventiniu ir visiems nesunkiai 
suvokiamu skambesiu. Dar netyrinėtais 
takais žengianti ir autentiškos garsų bend-
rystės ieškanti grupė yra geriausias pavyz-
dys, kas gali nutikti, kai muzikantai nėra 
įsikibę griežtų žanro formų.

„Amerikos muzika - tai daugybė kultūrų, 
besigrumiančių viename katile. Ir tai yra mū-
sų grupės kūrybos aspektas, - sako grupės 
lyderis V. Šumanas. - Amerikos muzika su-
siformavo gana dinamiškai, remdamasi feno-
menaliais kultūriniais pasikeitimais, vyku-
siais XX a. pradžioje. Reikia pripažinti, kad 
atskiri regionai turi savitą vietinį „skonį“.

Niujorke galima rasti neįtikėtinai gerų 
muzikantų, atstovaujančių skirtingiausioms 
kultūroms. Todėl „Hazmat Modine“ muzi-
koje galite išgirsti lotynų, karibų, kubietiškų 
ir braziliškų ritmų.“

Per pastaruosius aštuonerius metus 
„Hazmat Modine“ gastroliavo daugiau nei 
40-yje šalių - Sibire, Borneo, Brazilijoje, Vo-
kietijoje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, 
Turkijoje ir kitose.

Grupės pavadinimą sudarantis žodis 
„hazmat“ reiškia pavojingų medžiagų laga-
miną, o „modine“ yra vartojamas kaip šildy-
tuvo sinonimas. Tad nenuostabu, kad šie 
kontrasto meistrai ir tembro tyrinėtojai klau-
sytojus įtraukia į drąsius ir pavojingai karš-
tus ritmus.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

„Hazmat Modine“ - nesuprasi...

l Pirmojo „Hazmat Modine“ albumo „Bahamut“ 
(2006 m.) titulinė daina buvo panaudota „Oskarui“ 
nominuotame Vimo Venderso (Wim Wenders) filme 
„Pina“ ir yra atliekama Pinos Bauš (Pina Bausch) 
bei Štutgarto baleto pasirodymuose. Šis puikiai 
kritikų įvertintas įrašas pateko į dvyliktą „Billboard“ 
renkamų geriausių bliuzo albumų poziciją. Džefas 
Tamarkinas (Jeff Tamarkin), recenzuodamas jį 
„Allmusic“ portalui, suteikė keturias žvaigždutes iš 
penkių, kaip ir „Pitchfork Media“ apžvalgininkas 
Džo Tangaris (Joe Tangari) dainai „Everybody 
Loves You“, atliekamai kartu su Tuvos gerklinio 
dainavimo atstovais „Huun-Huur-Tu“.

l Antrasis grupės įrašas „Cicada“ (2011 m.) 
Prancūzijoje buvo apdovanotas „Charles Cross“ už 
geriausią metų albumą ir atsidūrė Europos „world“ 
muzikos topų pirmose vietose.

l 2015 m. pasirodė naujausias trečiasis studijinis 
albumas „Extra-Deluxe-Supreme“.

Diskografija

Nesuprasi, ar tai bliuzas, svingas, džiazas, klezmerų muzika, ar avangardas, - visus 
šiuos žanrus vienijanti viena originaliausių Niujorko grupių atvyksta į Lietuvą. „Prieš 
8 metus matėme juos Čikagoje. Įspūdis nepamirštamas iki šiol. Tai, ką jie atlieka ir 
kaip sulieja skirtingus žanrus, yra nenusakoma“, - įspūdžiais dalijasi renginio organi-
zatoriai „GM Gyvai“.
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27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“ (N-16). Rež. V.Bareikis.
28 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“ 
(N-16). Rež. A.Kurienius.
30 d. 18 val. Rūtos salėje - „Tegyvuoja Bušonas!“ 
Rež. R.Vitkaitis.
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė 
„Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
1 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Labas, Lape!“ 
Rež. E.Kižaitė.
1 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“ 
(N-16). Rež. J.Jurašas.

KAUNO MUZIKINIS  
TEATRAS

26 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
27, 28 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žurauskas. Dir. J.Janulevičius.
31, 1 d. 18.30 val. - Nerijaus Juškos baleto mokyklos 
Gala koncertas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
26 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“.
 Rež. A.Jankevičius.
1 d. 10.30 ir 15 val. - „Mozaika“ (šokio teatras 
„Dansema“).

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
26 d. 19 val. - Lucas Foss „Mano aš“. Rež. A.Lebeliūnas.
28 d. 14 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
26 d. 18.30 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIpėdA
KLAIpėdOS dRAMOS TEATRAS

26 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - K.Dragunskaja 
„Lunačarskio lunaparkas“. Rež. D.Rabašauskas.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas.
28 d. 17 val. Mažojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KLAIpėdOS MUZIKINIS TEATRAS
27 d. 18.30 val. - D.Goggin „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė 
komedija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.

KONCERTŲ SALė
26 d. 18 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. 
K.Smoriginas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
27 d. 18 val. - Premjera! A.Nicolaj „Rudens istorija“. 
Rež. J.Žibūda.

pANEvėŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Džiudženoglu „Lavina“. 
Rež. L.M.Zaikauskas.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Granjonka“. 
Rež. E.Senkovs (Rygos M.Čechovo rusų dramos  
teatras).
28 d. 18 val. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis - 
Premjera! B.Hrabalas „Stotelė“. Rež. J.Glomb.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsenas „Junas 
Gabrielis Borkmanas“. Rež. G.Varnas (Valstybinis jaunimo 
teatras).

KITI MIESTAI

29 d. 18 val. Kėdainiai, kultūros centre - 
M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
30 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre - 
P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
30 d. 18 val. Mažeikiai, kultūros centre - 
F.Zelleris „Tiesa“. Rež. M.Slavinskis.
30 d. 18 val. Tauragė, kultūros centre; 
31 d. 18 val. Plungė, kultūros centre - 
L.Ruohonen „Vyšnia šokolade“. Rež. L.M.Zaikauskas 
(J.Miltinio dramos teatras).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

l Birželio 12 d. 19 val. - VU Botanikos sodo 

Vingio skyriuje, Vilnius (M.K.Čiurlionio g.110)

l Birželio 13 d. 19 val. - Raudondvario dvaro 

kieme, Raudondvaryje

kONCERTai
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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



64 laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  2 6

SVEIKINA

             

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, nemokėjimo gyventi 
ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti. Jeigu tvarkote finansinius 
reikalus, būkite atidūs, kontroliuokite 
finansų srautus. Savaitę praleiskite 
ramiai, klausykite vidaus balso ir širdies 
poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus ves 
painiais gyvenimo keliais. Gal ne visada 
sprendimai ateis lengvai, bet verta 
paprakaituoti, kad ateityje gyventute 
lengviau. Daug energijos pareikalaus 
darbas su žmonėmis. Galite sutikti 
žmogų, susijusį su jūsų karmine pra-
eitimi. Galbūt tai leis išspręsti seniai 
įsišaknijusias problemas. 

DVYNIAMS

Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, tačiau jų nereikėtų 
sureikšminti. Jeigu esate vieniši, ne 
pats tinkamiausias laikas ieškoti antros 
pusės, o jeigu sutiksite patinkantį 
žmogų, slėpsite jį nuo draugų, nes 
nenorėsite, kad kas nors žinotų apie jūsų 
gyvenimo pokyčius. Puikus laikas vals-
tybės tarnautojams. Sveikatą stiprinkite 
daugiau laiko leisdami gamtoje.

AVINUI

Prognozė gegužės 26 - birželio 1 d.

Sprendimus priimkite atsakingai, 
nesivelkite į avantiūras, rizikuokite pro-
tingai. Tai laikas, kai bet koks veiksmas 
turės pasekmių. Net jeigu ir prispaus 
finansiniai rūpesčiai, nepraraskite opti-
mizmo, viskas priklausys nuo vidinio 
nusiteikimo, todėl tikėkite, kad viskas 
bus gerai. Susikoncentruokite į veiksmo 
kokybę, nesvarbu, kas tai būtų, - dar-
bas, bendravimas ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą žmogų, kurio 
pagalba jums reikalinga kaip oras. 
Užimantiems aukštus postus gyvenimas 
pateiks naujų išbandymų, todėl skirkite 
dėmesio kolektyvui, kad prireikus 
galėtumėte juo pasitikėti. Sveikatą 
stiprinkite saunoje ir SPA procedūromis.

SKORPIONUI

Galima meilės pažintis su 
vyriškiu, gyvenančiu svetur. Galite 
gauti žinią iš užsienio arba planuoti 
tolesnę kelionę. Sėkmingi bus ilgalaikiai 
projektai. Atsiras netikėtų išlaidų, kurios 
kaip reikiant išmuš iš pusiausvyros 
ir apkartins gyvenimą. Svarbiausia 
neklausykite aplinkinių, kurie savo 
kompleksus ir baimes supainioja su 
patarimais.

SVARSTYKLĖMS

Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti. Atminkite, 
kad jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmos pažinties įspūdį. Bendraujant 
vertėtų prisiminti, kad tyla - gera byla. 
Antroje savaitės pusėje galite sulaukti 
jums  labai svarbių žinių - dėl  naujo 
darbo pasiūlymo. Atkreipkite dėmesį į 
savo sveikatą, nepamirškite, kad reikia 
pasivaikščioti, ilgiau pabūti gamtoje.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pat knygos puslapis, 
viskas po senovei. Savo darbo vietoje 
jausitės puikiai, nors norėdami įveikti 
užduotis turėsite paplušėti iš peties, 
tik tada jūsų darbo rezultatai bus pui-
kūs. Būsite imlūs ir stropūs mokiniai. 
Pravartu pasirūpinti savo sveikata,  
išsitirkite echoskopu ar pasidarykite 
plaučių rentgeno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime viskas 
stabilu, be rimtesnių pokyčių, palankus 
metas užmegzti naujus santykius 
arba žengti pirmą žingsnį patinkančio 
žmogaus link. Puikus laikas valstybės 
struktūrų  darbuotojams, politikams. 
Bent kelias dienas skirkite sveikatai ir 
sveikatingumo procedūroms.

MERGELEI

Meilėje vyks svarbus 
apsisprendimo procesas. Kai kas gali 
būti nuspręsta už jus. Tarpusavio 
santykiuose šeimininkaus ponas 
likimas. Tvarkydami piniginius reikalus 
būkite ypač atsargūs, nes galite priimti 
neadekvačius sprendimus, už kuriuos 
vėliau teks brangiai sumokėti. 

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami 
santykiai spindės naujais atspalviais, 
nauja pažintis tik patvirtins, kad 
egzistuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai. Jeigu jaučiate, kad dabartinis 
jūsų partneris netenkina, išdrįskite 
apie tai su juo pasikalbėti, galbūt ir jis 
jaučiasi taip pat, tad jūsų išsiskyrimas 
išeis abiem į naudą. Galite gauti kelis 
naujus pasiūlymus. Laikotarpis itin 
tinkamas naujų darbų pradžiai.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Kaili Minoug  
(Kylie Minogue)
1968 05 28

Aktorė Bruk Šylds  
(Brooke Shields)
1965 05 31

Aktorius Kolinas Farelas 
(Colin Farrell)
1976 05 31 

Modelis Lili Rouz Dep  
(Lily-Rose Depp)
1999 05 27

GEROS DIENOS: gegužės 31 d. BLOGOS DIENOS: gegužės 29, birželio 1 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Zenitas. Aimana. Oa. 
Lopas. Arkada. Sgs. Kiras. Mamona. 
Tik. Kai. Ana. Alovė. Ag. Ūkis. Sloga. 
Snaudalė. Etika. Asortimentas. 
Smo. Sau. Elandas. Or. It. Tanama. 
Tark. Skalė. Yda. Kvorta. Brasas. 
Sasnauskas.
Horizontaliai: Pelikanas. Sr. 
Noragas. Ika. Tipai. Uostas. Tas. Ūdra. 
La. Ras. Katutės. Meili. AA. Sėmenys. 
Darma. Elada. Ikona. Namas. Mana. 
Etna. Kada. Stad. KA. Na. Alisa. VU. 
Ra. Lok. Stos. Stogas. Ark. Ogiva. 
Morta. Raskė. Morkas.
Pažymėtuose langeliuose: 
LiLiPutas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį pienelį 

nuo saulės su bronzatu.

Atsakymą iki gegužės  
30 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite:  
LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja 
Violeta Jokimaitė 
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

 - Kaip tau mano naujoji skrybėlaitė? - 
klausia žmona vyro.

- Ne, brangioji, tavo skrybėlaitė ne mano 
skonio.

- Savaime suprantama. Norėdama įtik-
ti tavo skoniui, aš ant galvos turėčiau nešio-
ti butelį degtinės.

l

Mūsų darbe yra tokia taisyklė: kas nu-
sikeiks, tas į taupyklę mes 50 centų. Ryte 
susirinkome į darbą. Vienas bendradarbis 
tylėjo, tylėjo, paskui į taupyklę įmetė 10 eurų 
ir papasakojo, kaip praleido išeigines pas 
uošvę. Visi susižvalgėme, sumetėme po 50 
centų ir pakomentavome...

l

Kalbasi du pagiringi studentai:
- Kas šiandien?

- Trečiadienis.
- Prašyčiau be smulkmenų, žiemos ar 

vasaros semestras?
l

Grįžta gerokai įkaušęs vyras namo. Kad 
žmona nepastebėtų, jis staigiai griebia „lap-
topą“, atsidaro jį ir sėdi rimtu veidu. Ateina 
žmona:

- Tai vėl prisirijai? Uždaryk lagaminą ir 
eik miegoti!!!

l

Blondinė padaro avariją. Kitas vairuo-
tojas siunta:

- Ar tu iš viso teises laikei?
Pasipiktinusi blondinė atsako:
- Tikrai dažniau, nei tu.

l

Instruktorius ties sankryža sako moki-
nei, sėdinčiai prie vairo:

- Važiuok drąsiai, tavo kelias - pagrindinis.
- Aš žinau, bet ar žino važiuojantysis 

šalutiniu keliu?
l

Sunerimęs vyras klausia gydytojo:
- Mano žmonai balsas dingo. Ką daryti?
- Pamėginkite šiandien grįžti trečią va-

landą nakties.
l

Meilužis barasi su moterimi:
- Tu vis kalbi ir kalbi apie savo vyrą. 

Man nusibodo būti antruoju smuiku!
- Džiaukis, kad iš viso esi orkestre!

l

Sūnus klausia tėvo:
- Ar daug reikia pinigų vestuvėms?
Tėvas pamąstęs atsako:
- Oi, nežinau, sūnau, aš lig šiol už jas 

moku...
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beprotiškas pasaulis

PAPLŪDIMYS. Viename prekybos centre 
Bankoke (Tailandas) įrengta interaktyvi meno 
instaliacija „Paplūdimys“. Šiuo kūriniu galima 
ne tik grožėtis - lankytojai gali pasinerti į  
„jūros“ gelmes. Paplūdimio „jūrai ir smėliui“  
panaudota 250 000 plastikinių kamuoliukų.

EPA-Eltos nuotr.


