
suNr. 21 (896)   2015 m. gegužės 22-28 d.

Lina Žvirblytė -
menininkė, svajojanti garsiai



laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  2 2 3

4-9 IntervIu
Lina Žvirblytė-Vertulienė

12-13 PažIntIs
Grupė „Proper Heat“

14-15 žvaIgždės
Jie dirbo pačius 
neprestižiškiausius darbus

16-17 stIlIus
Kanų raudonojo kilimo 
taisyklės

18-19 grožIo Paletė
„Bomond“ grožio salono 
šukuosenos

20-21 Karjera
23 sveIKas mIestas
26-27 aPdovanojImaI

„Billboard Music Awards“

29 regInys
„Skraidantys 
automobiliai“

30-31 Internetas
33 scena

Dviejų šeimų muzikinis 
dialogas

34-35 gIdas
Ką veikti savaitgalį?

36 datos
Naomi Kembel

37-53 eterIo žmonės, 
tv Programa
Laura Remeikienė

54 KInas su žvaIgžde
Rūta Buškevics ir  
Saulė Rinkevičiūtė

55-59 „laIsvalaIKIo“ gIdas
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „laIsvalaIKIo“ Klubas
64-65 HorosKoPas, 

KryžIažodIs, sudoKu
66 beProtIšKas PasaulIs

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė 
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

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 

šIame numeryje

 ■ Evelina Sašenko ir jos nuomonė apie šauktinius, „Euroviziją“ ir kitas šių dienų aktualijas. 11 p.

 ■ Ką dietologė Eglė Šinkevičiūtė pataria 
norintiems atsikratyti per žiemą priaug-
tų kilogramų.  24 p.

 ■ Aktorė Donata Rinkevičienė vaidmenį 
seriale „Gyvenimo receptai“ vadina vienu 
dideliu iššūkiu. 39 p.

suNr. 21 (896)   2015 m. gegužės 22-28 d.

Lina Žvirblytė -
menininkė, svajojanti garsiai vi

rše
lyj

e:
 li

na
 žv

irb
lyt

ė-
ve

rtu
lie

nė
Fo

to
gr

af
ijo

s: 
to

m
as

 K
au

ne
ck

as
.  

re
tu

ša
s a

nd
riu

s b
ur

ba

„artimųjų nuomone,  
esu verta „oskaro“

Ką evelina sašenko mano apie šių dienų aktualijas?

trijų „s“ taisyklė



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

n Lina gimė 1977 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje

n Baigė Vilniaus dailės akademiją

n Šiuo metu turi savo kirpyklą

n Praėjusį rudenį susituokė su savo gyvenimo 

draugu Juliumi

Dosjė

4

„LaisvaLaikio“ interviu

Linos Žvirblytės 
gyvenimas be klišių
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Prieš keletą metų jūsų pavardė kur 
kas dažniau šmėžavo žurnaluose ir in-
terneto portaluose, dalyvavote televizi-
jos dainų projekte, paskui Lina Žvirblytė 
dingo iš viešumos. Kas privertė pasi-
traukti? Atsibodo?

- Natūralu, kad kai esi jaunas, nori daug 
ką išbandyti. Tik per patirtį gali sužinoti kaž-
ką naujo, pajausti, kad paskui galėtum saky-
ti - tą būčiau daręs, to būčiau nedaręs. Aš 
nieko nebūčiau keitusi. Bet jūs teisingai pa-
sakėte - atsibodo. Susidėliojau savo siekius, 
prioritetus, tikslus, požiūrį. Man televizijos 
projektas labai daug davė. Tai buvo įdomi 
patirtis pačiai su savimi. Nesu kokia nors 
nusipelniusi dainininkė, o per tokį projektą 
staiga gauni labai daug gerbėjų. Reikėjo būti 
atsargiai, nesusirgti tos lengvos šlovės spin-
duliuose. Man pavyko.

- O buvo rizika?
- Ne. Niekada neturėjau tikslo - televizi-

ja, viešuma. Bet paragauti dainavimo su pro-
fesionalais buvo įdomu. Džiaugiuosi, kad su-
sipažinau su įvairiais žmonėmis. Man jie da-
vė labai didelį bagažą žinių ir net kitokį po-
žiūrį į muziką.

- Ko pasigendate iš ano gyvenimo lai-
kotarpio?

- Iš kiekvieno laikotarpio ko nors pasigen-
di. Prisimindama bet kurią dieną galvoju: vel-
nias, o kaip aš nebijojau, kaip tai padariau. 
Kartais mąstau, ar dabar tai padaryčiau... Ma-
tyt, kad taip. Jei vėl būtų koks nors tramply-
nas, tai ir šokčiau.

- Šiandien pakviesta į televiziją su-
tiktumėte vėl nerti į visą tą liūną?

- Jei tai būtų lygiai toks pats projektas, tik-
riausiai ne. Bet niekada negali tiksliai pasaky-
ti, nes nežinai, su kokiais žmonėmis, koks iš-
šūkis būtų, koks projektas. Man viskas yra 
įdomu. Nediferencijuoju žmonių, nemanau, 
kad koks nors „tiksliukas“ negali kurti meno 
arba, atvirkščiai, - menininkas tvarkingai spor-
tuoti ir nerūkyti. Dažnai žmonėms primetame 
tam tikras klišes. Man atrodo, kad eiti per gy-
venimą ir ragauti visko - čia pipirų, čia druskos, 
čia dar kokių nors egzotinių prieskonių - yra 
visiškai natūrali žmogaus būsena.

- Su kokiais stereotipais apie meni-
ninkus susiduriate?

- Man labai liūdna, bet iš tokių gana įdo-
mių žmonių teko išgirsti, kad menininkas ne-
va būtinai turi būti apsvaigęs. Netiesa. Nesu-
tinku, kad norint kurti reikia kokių nors  

Linos Žvirblytės 
gyvenimas be klišių

Diplomuota menininkė, kirpėja Lina ŽvirbLytė-vertuLienė (37) verčia naują 
gyvenimo lapą - rudenį ji ištekėjo už savo gyvenimo draugo Juliaus, įsikūrė 
naujuose namuose, įsirengė dirbtuves ir artimiausiu metu planuoja atidaryti  
pirmąją savo darbų parodą. Prieš keletą metų Liną žinojo ne tik tie, kurie jai  
patikėdavo savo plaukus, bet ir televiziniams muzikos projektams neabejingi  
žiūrovai. Ji dalyvavo „iššūkyje žvaigždėms. Lietuvos dainų dešimtuke“, paskui  
iš viešumos pasitraukė. „atsibodo“, - šiandien atvirai prisipažįsta menininkė.
Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė

Gatvė neturi 
stiLiaus kLaidų. 
Gatvė yra Gatvė ir 
tuo ji įspūdinGa

Savo meninėse dirbtuvėse Lina 
praleidžia didžiąją dalį laiko
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psichotropinių medžiagų, svaigalų. Turbūt 
kiek vienam savo. Bet argi mes nepažįstame 
mokytojų, vairuotojų, kurie geria, ar polici-
ninkų, kurie girti padaro avarijas?

- Ko jums reikia, kad kurtumėte?
- Man reikia laisvės. Laisvo laiko, buvi-

mo su savimi. Kitas klausimas, kas yra ta 
laisvė? Matyt, sunku būtų sutikti visiškai 
laisvą žmogų. Visi priklausome vienai ar ki-
tai sistemai. Kažkam pasiduodame 

patys. Bet kūrybai reikia erdvės, reikia laiko, 
kad niekas netrikdytų, kad galėtum medita-
tyviai veikti.

- Dailės akademijoje baigėte monu-
mentaliąją dailę (freską ir mozaiką), bet 
ketinote studijuoti tapybą užsienyje. Ar 
šis planas dar gyvas jūsų mintyse?

- Ketinau ir tos minties kol kas neaplei-
džiu. Nors labai myliu Lietuvą, nenoriu ja 

apsiriboti. Menas yra universali kalba, kurią 
gali suprasti bet kas. Bet šiandien yra pasi-
keitusi mano šeimyninė situacija, esu ištekė-
jusi, todėl negaliu sau leisti, o ir nelabai noriu 
svajoti viena. Noriu svajoti su savo gyvenimo 
žmogumi. Kita vertus, jei apie save kalbėsiu 

„LaisvaLaikio“ interviu

NedifereNcijuoju 
žmoNių, NemaNau, 
kad koks Nors 
„tiksliukas“ 
Negali kurti meNo, 
arba, atvirkščiai, - 
meNiNiNkas 
tvarkiNgai 
sportuoti

Menininkė neabejinga gamtai, 

todėl, radusi laisvą minutę, 
laiką leidžia aktyviai
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„LaisvaLaikio“ interviu

visiškai atvirai, esu iš tų žmonių, kurie nebi-
jo svajoti garsiai. Nemėgstu sakyti - kai pa-
darysiu, tada ir pasakysiu. Mintys materiali-
zuojasi, todėl pasakiusi garsiai ir pati pastu-
miu save pirmyn, kiti irgi pastumia. Tai sti-
muliuoja.

- Apie ką kalba jūsų kūriniai?
- Norisi būti šiuolaikiškam, kalbėti apie 

dienos aktualijas, tačiau rezultatas dažnai nu-
stebina. Gal todėl svarbiausia yra ne jis, o 
pats procesas. Pasakyti, ką noriu savo darbu 
pasakyti, labai sunku. Viskas vyksta proceso 
metu.

- Kada platesnė publikos auditorija 
galės susipažinti su jūsų darbais?

- Planuoju surengti savo parodą, bet ne-
noriu to daryti skubos tvarka. Nežinau kada, 

bet jaučiu, kad prasideda procesas, vedantis 
to link. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad, 
kaip ir visi, nesame atsieti nuo kasdienybės, 
buities darbų. Kaip tik šiuo metu kurį laiką 
buvau atitolusi nuo tapybos, nes krausčiausi 
į kitus namus, kūriausi naujose dirbtuvėse.

- Ar būna, kad pavargstate nuo tapy-
bos? Gal tuomet tie buities darbai atrodo 
tikra atgaiva?

- Būna. Kartais net visas šlapias būni po 
kokio nors darbo. Bet argi čia reikia ieškoti 
kokių nors aukštų materijų? Kartais tiesiog 
norisi nedaryti nieko. Kartais norisi atsigręž-
ti į visiškai paprastus dalykus, į žemišką pa-
saulį. Aš nesistengiu parodyti, kad meninin-
kas yra iš kitos dimensijos, bet būna įvairių 
situacijų. Dabar net mokslininkai nagrinėja 
garsių menininkų tam tikrus veiksmus, sieja 

juos su jų smegenų traumomis ir pan. Tai gal 
iš tiesų visi mes skirtingai sudėti.

- Įsikūrėte naujuose namuose. Matyt, 
bėdų dėl interjero neturėjote?

- Turiu stebuklingą tėtį, kuris man padėjo, 
tad kūrėme abu. Aš daugiau vizualinę, jis - tech-
ninę dalį. Jo rankos - stebuklingos, galinčios pa-
daryti viską, ką sugalvoju. Iš tiesų interjerą kū-
riau pati. Be to, namai man yra namai tada, kai 
pati prisidedu prie jų kūrimo. Man būtų nejauku 
ateiti į kito žmogaus kurtą erdvę ir ten gyventi. 
Bet tai natūralu. Jokiu būdu neignoruoju tų žmo-
nių, kurie kuria interjerus, bet aš tai galiu pada-
ryti pati. Ne visi tai gali, ne visi turi erdvinį ma-
tymą. Be to, dizaineriai išmano labai daug tech-
ninių dalykų, todėl jiems labai paprasta. Bet 
kiekvienas turi dirbti savo darbą ir aš džiaugiuo-
si, kad savo erdvę galiu sukurti pati.
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Savo ir vyro sporto salėje Lina 
jau keletą metų sportuoja
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Prieš penkerius metus atidarėte sa-
vo kirpyklą. Ar daug nemigo naktų teko 
patirti dėl nuosavo verslo?

- Viskas susiklostė labai natūraliai. Kai 
nutariau stoti į Dailės akademiją, reikėjo nu-
spręsti, ką darysiu su visu savo kirpėjos ba-
gažu. Tuomet pasiūliau savo mokinei kartu 
atidaryti kirpyklą. Nenorėjau to daryti viena. 
Norėjosi ramiai miegoti, turėti šalia žmogų, 
kuriam tai rūpi lygiai taip pat. Be to, man ge-
ra dalytis savo žiniomis.

- Įprasta manyti, kad kirpėjai, stilistai 
eidami gatve taip ir skenuoja visus - kas 
gerai atrodo, kas blogai. Ar jūs kreipiate 
dėmesį į stiliaus klaidas gatvėje?

- Gatvė neturi stiliaus klaidų. Gatvė yra 
gatvė ir tuo ji įspūdinga. Neleidžiu sau apie ją 
kalbėti blogai, nes tai visa kompozicija. Įdomu, 
kas kreiva, kas šleiva, kas labai suderinta, kas 
eklektiška, kas simetriška. Pamenu, kai buvau 
Niujorke, sėdėjau Soho rajone ir stebėjau pra-
eivius. Jie visi buvo tokie skirtingi - vieni drą-
sūs, kiti bailūs, treti kompleksuoti. Neturiu 
teisės kritikuoti. Čia yra gatvė. Pati sau galiu 
leisti išeiti į gatvę laisvai. Nekalbu apie tas 
situacijas, kai aprangą įpareigoja darbas. Ne-
lendu į tą pasaulį, kol jis manęs neliečia. Kai 
dirbsiu banke, tada ir kalbėsiu kitaip. Kol kas 
nedirbu. Nors niekada nesakyk „niekada“.

- Neįsivaizduojate savęs su klasikiniu 
kostiumėliu?

- Kodėl ne? Vieną kartą galiu jį vilkėti, 
paskui - ką nors kito. Niekam neprieštarauju 
ir nieko neatsisakau. Savo darbe negaliu dirb-
ti su aukštakulniais, bet man taip gražu, kai 
klientės ateina su aukštakulniais. O man net 
ir tapyti su jais nepatogu. Nors, tiesą sakant, 
vieną kartą bandžiau piešti su aukštakulniais. 
Dar studijavau akademijoje. Tai buvo labai 
didelis darbas, todėl pasidėdavau plytą, ant 
jos laipiodavau, bet nuolat nuslysdavau. Vel-
niop - galvoju, išsitraukiau aukštakulnius. 
Keisčiausia, kad akademijoje kolegos į mane 
žiūrėjo žiauriai ne kaip - kas čia tau atsitiko, 
stogą nurovė? Taigi menininkė, kokie čia ga-
li būti aukštakulniai, „fyfų“ pasaulis. Tad jei 
grįšime prie klausimo apie susiformavusias 
klišes, tai akademijoje susidūriau su jomis. 
Vieniems nepatiko aukštakulniai, kitiems tai, 
kad esu kirpėja.

- Gal ir į televiziją žiūrėjo kreivai?
- Į televiziją daugelis žmonių žiūri atsargiai. 

Bet kiekvieną jų pakviesk, ir dažniausiai jis 
nueis. Labai keblu kalbėti apie tai, ko pats ne-
si patyręs. Sudėtinga tampa gyventi, kai patys 
save įstatome į tam tikrus rėmus, kažko ne-
leidžiame, kas nieko blogo niekam nedaro. Gal 
net atvirkščiai - ką nors pralinksmina.

- O darbe esate kritiška?
- Darbe esu žmogus su prentenzija, per-

fekcionistė. Esu ne tik kritiška, bet ir savi-

kritiška. Menkiausia klaida ar užuomina į ją 
mane priverčia jaustis blogai. Juk kaip nu-
kirpsiu, nebepataisysiu, todėl turiu atiduoti 
daug energijos. Turiu teisę kritiškai žiūrėti 
į kirpimą, nes turiu jį pritaikyti prie žmogaus 
gyvenimo būdo, charakterio. Kai ateina nau-
jas žmogus, turiu suprasti, kas jis, nes tai, 
ką jam padarysiu ant galvos, turi būti adek-
vatu jo vidui.

- Kas jums apie tai pasako?
- Patirtis. Juk dirbu jau dvidešimt metų. 

(Šypsosi.)

- Nebūna, kad suklystate?
- Nežinau, reikia žmonių paklausti. Turiu 

savimi tikėti, bet klysti yra žmogiška. O kar-
tais suklysti galima ir į gerą pusę.

- Gal pasitikėjimo savimi suteikia ir 
sveikas gyvenimo būdas? Jūsų vyras Ju-
lius - profesionalus sportininkas, gal jis 
jus ir pastūmėjo imtis sveikos mitybos, 
sporto?

- Man pačiai labai smagu ir įdomu. Kaip 
sakoma, gražaus žmogaus - graži siela. No-

Esu ištEkėjusi, 
todėl nEgaliu 
sau lEisti, o ir 
nElabai noriu 
svajoti viEna. 
noriu svajoti su 
savo gyvEnimo 
žmogumi
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Praėjusį lapkritį susituokę Julius ir 

Lina vertina santuoką ir džiaugiasi 

nusprendę žengti tokį žingsnį
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„LaisvaLaikio“ interviu

riu sveikai, ilgai ir gražiai gyventi. Man 
svarbu gerai jaustis, o tam svarbu žiūrėti, 
ką valgai. Nekalbu apie kraštutinumus. Man 
įdomu ragauti gyvenimą. Galiu pasakyti, kad 
sveikai maitintis nėra lengva, tai yra tam 
tikras darbas. Iš pradžių reikia žinių, įgū-
džių, kad parduotuvėje nesugaištum daug 
laiko.

- Kas gamina namuose?
- Gaminame abu. Tas, kuris gali. Džiau-

giuosi, kad mūsų požiūris į maistą yra labai 
panašus, mums patinka tie patys dalykai, to-
dėl nebuvo reikalo kažkam prie kažko derin-
tis. Be to, sportas reikalauja taisyklingos mi-
tybos. Ačiū mano vyrui, kad jis mane paska-
tino to neužmiršti, neignoruoti.

- O jūsų požiūris į gyvenimą taip pat 
sutampa ar esate iš tų, apie kuriuos ga-
lima pasakyti „priešingybės traukia“?

- Negaliu pasakyti vienareikšmiškai. Kai 
kuriuos dalykus darome taip pat, o į kai ku-
riuos žiūrime absoliučiai skirtingai.

- Ką veikiate kartu?
- Mums įdomu kalbėtis apie anatomiją. 

Kadangi mėgstu portretus, man įdomu na-
grinėti, suprasti žmogaus plastiką. Labai my-
lime gamtą, galime daug laiko praleisti vaikš-
čiodami. Jis iš pajūrio, tad man pasisekė, nes 
labai myliu jūrą. Apskritai su juo jaučiuosi 
labai komfortiškai. Man nieko netrūksta. Su-
tampa ir mūsų požiūris į žmonių susibūri-
mus, vakarėlius - jei tik galėsime, išvengsi-
me minios.

- Susituokėte dar visai neseniai - lap-
kritį. Kas pasikeitė po vestuvių?

- Esminis dalykas, kad savo vyrui sakau - 
tu mano vyras. O aš esu jo moteris. Įdomu 
bus šitą klausimą užduoti sau po kokių de-
šimties metų. Tai yra svarbūs ir gražūs da-
lykai. Dėl jų ir gyvename.

- Nesate iš tų, kurie sako, kad ants-
paudas pase nieko nereiškia?

- Ne. Bet kiekvienas turime išsikėlę savus 
tikslus. Man yra svarbu žinoti, kad tai mano 
vyras. Svarbu, kad jis žino, jog man tai yra 
svarbu. Paėmiau ir jo pavardę, nes man labai 
graži Lietuvoje susiformavusi tradicija - 
imti vyro pavardę su galūne „-ienė“, kuri nu-
sako tekėjusios moters statusą.

Matyt, sunku būtų 
sutikti visiškai 
laisvą žMogų. 
visi priklausoMe 
vienai ar kitai 
sisteMai, o kažkaM 
pasiduodaMe 
patys
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Norint kurti Linai nereikia 
svaigalų, jai reikia laisvės ir 

laiko su savimi
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NuomoNė

11

„Laisvalaikis“ pristato naują rubriką, kurio-
je žinomi žmonės pateikia savo nuomonę 
apie svarbiausias šių dienų aktualijas.  
Pirmoji taikiklyje atsidūrė dainininkė  
EvELina SašEnko (27). Mergina nebijo 
garsiai pasakyti, ką galvoja apie „Eurovizi-
jos“ dalyvius, šauktinius ar kūrinių parsi-
siuntimą internetu. Be to, atlikėja atsklei-
dė ir savo didžiąją silpnybę.

Manau, kad ji yra reikalinga. Tai vie-
nintelis konkursas, rodomas visoje Euro-
poje, kur kasmet gali dalyvauti ir mūsų 
atlikėjai. Tai mums nekainuoja daug pi-
nigų. Tik mane labai stebina mūsų noras 
laimėti. Kam mums to reikia? Tai mums 
atneštų tik nereikalingus rūpesčius. O 
pats konkursas yra smagus. Mūsų atli-
kėjai turi kur pasirodyti. Šių metų Lietu-
vos atstovai Monika Linkytė ir Vaidas 
Baumila - jauni, žavūs, su linksma dai-
na. Pamenu, kai aš važiavau, visiems 
buvo blogai, k ad kūrinys liūdnas, lyriš-
kas, daug kritikos sulaukė ir mano su-
knelė. Šiemet - vėl tas pats. Žmonėms ne-
įtiksi. Kad ir ką apsivilksi, vis tiek bus 
blogai. Nesuprantu aš to. Kad ir kaip bū-
tų, Vaidui ir Monikai linkiu sėk mės.

apie „Euroviziją“

Nesu nei prieš, nei už. Džiaugiuosi, 
kad man ten eiti nereikia. Bet aš galvoju, 
kad dėl tokių naujų „idėjų“ Lietuva ne-
teks labai daug jaunimo. Kai paskaitau 
feisbuke, ką jaunimas mąsto apie tuos 
šauktinius, prieinu prie išvados, kad pra-
rasime labai daug jaunimo. Ir taip daug 
žmonių išvažiavo, o dabar tokių bus dar 
daugiau. O juk jaunimas mūsų ateitis.

apie šauktinius

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aš be galo mėgstu dėvėti džinsus, o 
suk neles ir sijonus užsivelku tik per kon-
certus. Scenoje mane labai retai galima 
pamatyti su kelnėmis. O gyvenime esu 
džinsų maniakė. Jų turiu tiek, kad visi 
net juokiasi: „Nuėjo į parduotuvę, grįš 
su naujais džinsais.“ Nesu prieš moteris 
su sijonais, bet man nepavyktų visą mė-
nesį dėvėti vien jų.

apie moteris ir sijonus

Ne kartą teko pačiai važiuoti į tokią 
kelionę. Patiko tiek Turkijoje, tiek Mal-
toje. Nuvažiuoji ir nemąstai apie nieką. 
Nors kartais mėgstu išvykusi į svetimą 
šalį pasivaikščioti, paieškoti įdomių res-
toranėlių, kurie siūlo tradicinį maistą. 
Juk viešbučiuose dažniausiai maistas 
būna europietiškas.

apie „viskas įskaičiuota“Pasiskaitau apie jį, kai ką prisitaikau 

sau. Bet aš manau, kad visur turi būti 

ribos ir saikas. Tie patys gazuoti gėrimai 

ar greitasis maistas - jei viską vartosi sai-

kingai, nieko blogo nenutiks. Dabar po-

puliaru sakyti, kad ir mėsą valgyti yra 

blogai, bet aš manau, kad ir joje yra 

mums reikalingų vitaminų bei elementų. 

Tad nesu linkusi drebėti dėl kiekvieno po-

midoro, užauginto neekologiškai.

apie ekologišką maistą

Autoriams tai yra liūdnas dalykas, bet ne pirmus metus žmonės tuos kūrinius siunčia-
si, tad mes prie to jau pripratome. Pasaulis eina į priekį, internete galima rasti viską, nie-
ko nepadarysi. Manau, kad neverta su tuo kovoti. Vis tiek atsiras programos, nulaušiančios 
bet kokias apsaugas. Kita vertus, manau, kad gal žmonės vėl ims kolekcionuoti plokšteles, 
norės muziką turėti ne kompiuteryje, o apčiuopiamu pavidalu. Tikiuosi, kad grįš ši mada.

apie autorinių kūrinių parsisiuntimą

E.Sašenko apie...
Ką manai?
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Pažintis

Ringailė Stulpinaitė

- Albumo pavadinimas yra „Center 
Of The World“ - kodėl toks? Kur kiekvie-
nam jūsų yra tas pasaulio centras?

- Karolis: „Center Of The World“ frazė 
skamba vienoje iš albume esančių dainų pava-
dinimu „Believe In Love“. Tame kūrinyje frazė 
turi aiškią prasmę ir vertę, mes sakome: „Su-
kurk savo kelią į pasaulio centrą!“ Na, o pasau-
lio centras yra ten, kur esame šią akimirką. 

- Martynas: Tiesą sakant, perklausę visą 
albumą, mes turėjome kelis pavadinimo varian-
tus, bet apsistojome prie šio. Tą pasaulio centrą 
tikriausiai kiekvienas supranta skirtingai, vieną 
interpretavimo versiją gerai atspindi mūsų albu-
mo apipavidalinimas: visi grupės nariai stovi ant 
moters galvos. Aš manau, kad pasaulio centras 
yra meilė. O meilė yra labiau moteriška energija. 

- Vitalijus: Pasaulio centras yra ta vieta, 
kur tau pačiam labai gera būti. Šiuo pavadini-
mu mes ir klausytojams norime pasakyti, kad 
kiekvienam verta surasti savo pasaulio centrą.  

- Kuo šis albumas skiriasi nuo pirmo-
jo? Kaip vyko kūrybinis procesas? 

- Karolis: Kūrybinis procesas vyko trejus 
metus, per kuriuos patyrėme įvairiausių išgyve-
nimų. Juos į savo kūrinius ir sudėjome. Šiame 
albume skamba daugiau instrumentų partijų, ku-
rias mums padėjo sukurti ir įrašyti kolegos mu-
zikantai Vytas Rasimavičius, Stepanas Bitusas, 
Lukas Zinkevičius. Jiems sakome labai ačiū! 

- Vitalijus: Viskas vyko palengva, kūrybinio 
proceso negali labai paskubinti. Būna ir tokių 
dienų, kai susitinkame ir tiesiog prašnekame. 
Manau, kad šiame albume atsirado daugiau gy-
vumo, daugiau instrumentinio skambesio, ma-
žiau elektronikos. Šiame albume išsigrynino mū-
sų tikrasis skambesys. Pirmasis albumas skiria-
si nuo šio tuo, kad jame buvo daugiau instrumen-
tinių kūrinių, klubinės deep house, disco muzikos. 

- Populiarėja tendencija savo albumus 
skelbti tiesiog internete, o jūs savo albumą 
išleidote kompaktiniu disku. Nenorėjote 
vaikytis naujų mados vėjų?

- Vitalijus: Manau, kad kompaktinis dis-
kas jau yra kažkas panašaus į popierinę kny-
gą. Muzika, kaip ir tekstas, gali būti paskelb-
ta kitose platformose, tačiau labai smagu tu-
rėti kažką apčiuopiamo. Gali padovanoti drau-
gui, gauti atlikėjo autografą. Kūrėjas taip pat 
tokiu būdu gali reprezentuoti save, o ne tie-
siog pasakyti internetinę nuorodą, kur pa-
skelbta jo muzika. Beje, pasaulyje yra radijo 
stočių, kurios negroja atlikėjų muzikos, jei šie 
nėra išleidę savo kompaktinio disko.

- Martynas: Tokia forma dar nėra atgy-
venusi ar neįdomi. Juk kompaktinius diskus 
net automobilyje dar nemažai žmonių klauso. 
Žinoma, laikmenos keičiasi, tai natūralu. Kada 
nors galbūt ir mes svarstysime kitas galimy-
bes, bet prie šio sprendimo nemažai prisidėjo 
mūsų grupės leidybinė kompanija „Nang re-
cords“, tad mes tik džiaugiamės.

- Single „Believe In Love“ raginote ne-
prarasti tikėjimo meile. Kokių dar žinučių 
klausytojams galima rasti jūsų muzikoje? 

- Karolis: Gyvenkime, mylėkime ir au-
kime! Tokia yra šio albumo žinutė.

- Vitalijus: Meilė ir jos svarba yra pagrin-
dinė mūsų žinutė. Daug žmonių, jaunimo ne-
bevertina to, jiems svarbiau materialūs dalykai. 
Muzikoje atsiskleidžia žmonių jausmai, daino-
se - ir kokie nors mūsų gyvenimo pokyčiai.

- Martynas: Gal tikrai mūsų visuomenė 
per dažnai galvoja apie tai, kas jiems bus duo-
ta, ką jie gaus, o ne ką duos patys kam nors. 
Juk svarbu išmokti duoti, dalytis, būti šiltiems 

vieniems su kitais, nelaukiant kažko atgal. Mū-
sų muzikoje yra ir daugiau žinučių, apie tai, kad 
gyvenimas keičiasi kiekvieną akimirką, keičia-
si metų laikai ir pats žmogus, nori jis to ar ne. 

- Kokie yra jūsų klausytojai? 
- Karolis: Mūsų klausytojai yra tokie pa-

tys kaip ir mes: mokosi, dirba, gyvena, sva-
joja, truputį paliūdi, bet dažniau džiaugiasi 
paprasčiausiais dalykais. 

- Vitalijus: Mes savęs nelaikome per daug 
nišine muzikos grupe, tačiau nesame ir tas 
populiarusis popsas. Mūsų klausytojas jaunas, 
tačiau mintimis kiek brandesnis... Toks, ku-
riam jau galbūt atsibodusi komercinė muzika. 

„Proper Heat“

„Proper Heat“ nariai: (pirmoje eilėje iš kairės) 
Vitalijus Rodevičius-Saxtone, Martynas  
Moška-Martin Virgin, Karolis Ramoška; (antroje 
eilėje iš kairės) Gediminas Andriškevičius, Jonas 
Lengvinas, Rytis Taraila

„Mark and Migle“ nuotr.

n Pradžia: grupė „Proper Heat“ susikūrė 2010 metais.

n Muzikos stilius: indie, adult disco pop.

n Sudėtis: vokalistas ir žodžių autorius Karolis Ramoška, 

prodiuseris, muzikos kūrėjas ir vadybininkas Martynas 

Moška, dar žinomas Martin Virgin pseudonimu, klavišinin-

kas, saksofonininkas ir muzikos kūrėjas Vitalijus Rodevičius-

Saxtone, Jonas Lengvinas (mušamieji), Gediminas 

Andriškevičius (bosinė gitara), Rytis Taraila (gitara). 

n Kita veikla: 
Karolis su žmona Justina augina gražutę dukrelę 

Veroniką ir puoselėja šeimos verslą kūrybos namuose 

„Tai-Tai“, organizuoja ir režisuoja renginius.

Martynas, be muzikos, dar dirba nekilnojamojo turto 

srityje ir veda radijo laidą „Love in slow motion“.

Vitalijus visomis prasmėmis susijęs su muzika - jis 

turi savo įrašų studiją „Daug garso“.

Dosjė

Lietuvos ir užsienio melomanams grupės „Proper Heat“ pristatyti tikrai nereikia, jie jau žino, kad netrukus viso 
pasaulio muzikos įrašų parduotuvėse pasirodys antrasis grupės albumas „Center Of The World“. Kadangi grupės 
kuriamą muziką sunku apibūdinti vienu konkrečiu stiliumi, sau mielų ritmų „Proper Heat“ kūriniuose gali rasti 
tiek legendinių bitlų gerbėjai, tiek tie, kuriems patinka elektronika. Vasarą pasitinkantys nauju albumu grupės 
nariai KarOLis ramOšKa (29), marTynas mOšKa (31), geriau žinomas martin Virgin pseudonimu, ir 
ViTaLijus rOdeVičius-saxTOne (26) „Laisvalaikiui“ atskleidė, kokią žinutę siunčia savo gerbėjams.

 „Proper Heat“ ir pasaulio centras jų akimis
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- Martynas: Mūsų klausytojai yra pozi-
tyvūs žmonės, optimistai, tie, kurie mėgsta 
kokybišką muziką, kas tai bebūtų - ar „The 
Beatles“ ar „Gus Gus“, bet tikrai ne tie, ku-
rie mėgsta labai saldžią popmuziką.

- Ką galvojate apie piratavimą? Juk 
dabar muzika internete liejasi laisvai.

- Vitalijus: Tai labai dviprasmiška. Viena 
vertus, džiugu, kad mūsų muziką gali išgirsti 
tie, kurie galbūt neturi galimybės nusipirkti 
kompaktinio disko ar ateiti į koncertą. Žinoti, 
kad žmonėms reikia tavo muzikos, labai malo-
nu. Kita vertus, dėl tokių dalykų autoriai ne-
gauna pelno už tikrai ilgą ir didelį savo darbą. 

- Martynas: Muzika internete yra gana 
lengvai pasiekiama, tobulėja ir kiti dalykai. 
Vis dažniau sugalvojama, kaip riboti piratavi-
mą, apmokestinti muziką, albumų parsisiun-
timą. Ir manau, kad piratavimui ateina pabai-
ga. Prie to prisideda tokios muzikos platfor-
mos kaip „Spotify“ ar „Deezer“. 

- Rodos, keli jūsų kurį laiką buvo pa-
likę Lietuvą ir muziką. Kur keliavote?

- Martynas: Kai jau buvome atidavę al-
bumą į leidybinę kompaniją gamybai ir turė-
jome pusę metų atostogų, visi šiek tiek pa-
keliavome po pasaulį. Išvažiavome ieškoti to 
savojo pasaulio centro - aš keliavau po Tai-

landą, Indoneziją, Malaiziją ir Indiją. Tai buvo 
pati geriausia kelionė mano gyvenime. 

- Vitalijus: Aš tris mėnesius praleidau Jung-
tinėse Amerikos Valstijose. Tai buvo lyg ir kūry-
binės atostogos, kai neleidi viso laiko paplūdimy-
je, bet verdi kūrybiniuose procesuose, gvildeni 
naujas idėjas, kūriau muziką. Ten būdamas išlei-
dau ir savo kūrinį „One Love“, kuris, mano 
džiaugsmui, visai neblogai nuskambėjo radijo to-
puose. O Karolis su šeima mėnesį praleido Kipre. 

n Naujausio grupės „Proper Heat“ albumo „Center 
Of The World“ pristatymas - gegužės 22 d. 22 val. 
klube „Tamsta“ (Vilnius). 
n Birželio 5 d. - Kaune, klube „Anna Mesha“. 
n Birželio 12 d. - Druskininkuose, klube „Dangaus 
skliautas“.

iŠGiRsk

Antrojo 
albumo 
viršelis

 „Proper Heat“ ir pasaulio centras jų akimis
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SilveStraS Stalonė  
(Sylvester Stallone, 68)

Valyti narvus Niujorko zoologijos sode 
prisiėjo garsiam Holivudo gražuoliui Silves-
trui Stalonei. Be to, aktorius dirbo apsaugi-
ninku naktiniame klube bei profesionaliu 
kortuotoju, tai yra reguliariai dalyvaudavo 
muštynėse, ir tai turėjo gan didelės įtakos 
jo aktoriaus karjerai.

DaStinaS HofmanaS  
(Dustinm Hoffman, 77)

„Lietaus žmogus“ Dastinas Hofmanas 
jaunystėje plovė indus restoranuose. Tie-
sa, net šiame darbe jam nesisekė. Už tai, 
kad vargšas studentas kniaukdavo maistą 
iš virtuvės, darbdaviai jį nuolatos atleisda-
vo. Galima sakyti, kad dėl savo apetito 
Dastinas kentėdavo dvigubai.

ŽvaigŽDėS

vupi golDberg  
(Whoopi goldberg, 59)

Mes įpratome prie Vupi Gold-
berg ekrane kuriamų juokingų ap-
kūnių juodukių, todėl sunku įsi-
vaizduoti, kad jaunystėje aktorė 
gundomu balsu vedė iš proto vyrus 
tarnyboje „seksas telefonu“. Nors 
tai irgi tam tikra prasme aktorystė, 
o to nepasakysi apie dar vieną jos 
uždarbio šaltinį - numirėlių grima-
vimą.

Raudonieji kilimai, aukštosios mados šedevrai, vilos ir asmeniniai lėktuvai... O juk dauge-
lis pasaulinių žvaigždžių karjeros pradžioje apie tai negalėjo nė svajoti, nes dirbo anaip-
tol ne prestižinius darbus. Žinoma, yra talentų, kurie atsiskleidė jau vaikystėje ir tėvams 
padedant pradėjo kelią į aukštumas nuo pergalių konkursuose, pirmųjų kuklių kūrybinių 
darbų, pamažu kopdami ant pjedestalo. Bet yra ir tokių, kurių kelias buvo labiau akme-
nuotas, o pirmasis darbas buvo visiškai nepopuliarus, vertinamas tik kaip pinigų šaltinis.

Ar patikėsit? Jie dirbo 
pačius neprestižiškiausius darbus

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

DŽulija robertS  
(julia roberts, 47)

Esate įsigalėjusio stereotipo apie ne-

simpatiškas „McDonald’s“ kasininkes ša-

lininkas? Skubame jus įtikinti priešingai. 

Gražuolė Džulija Roberts ir dabar didžiuo-

jasi tuo, kad per minutę parduodavo mė-

sainį, keptas bulvytes ir kolą. Be to, ak-

torė kadaise dirbo pardavėja avalynės par-

duotuvėje, pardavinėjo ledus.
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Metju MakonaHis  
(Matthew McConaughey, 45)

Metju Makonahis dalyvavo studentų mainų 
programoje ir metus praleido Australijoje. Ten 
jis įgijo australietišką akcentą, kurio grįžęs į JAV 
ilgus metus negalėjo atsikratyti, ir indų plovėjo 
bei vištų narvų valytojo patirties - labai jau jam 
reikėjo pinigų. Beje, pats aktorius tas dienas pri-
simena su malonumu.

ŽvaigŽdės

Bredas Pitas 
(Brad Pitt, 51)

Visame pasaulyje 
garsus aktorius ir pagal 
įvairiausius reitingus ža-
viausias vyras pasaulyje 
darbinę karjerą pradėjo 
kaip nedidelio Los An-
dželo restoranėlio rekla-
muotojas. Sunku patikė-
ti, bet kadaise B.Pitas 
viščiuko kostiumu dalijo 
praeiviams skrajutes. 
Taip pat jam teko padir-
bėti barmenu, pardavėju, 
padavėju, vairuotoju ir 
net kroviku.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ar patikėsit? Jie dirbo 
pačius neprestižiškiausius darbus

natalija vodianova (33)

Natalijos Vodianovos istorija - tikra pasaka apie 

šiuolaikinę Pelenę, mielą merginą, kuri darbštumu 

pasiekė didelių gyvenimo aukštumų. Jaunystėje bū-

simoji supermodelis, užuot stropiai mokiusis, padėjo 

mamai turguje pardavinėti vaisius ir daržoves - rei-

kėjo maitinti šeimą. Taip pat jai teko prižiūrėti jau-

nesniąją seserį, kuri turėjo rimtų sveikatos problemų.
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StiliuS

KOSMETIKAI „RASA“

Pasiūlymas galioja 2015 05 01–2015 05 31 perkant vaistinėje pateikus kortelę MEDUS. Nuolaidos nesumuojamos. UAB EUROVAISTINĖ pasilieka 
teisę bet kada keisti akcijos sąlygas.

Žiuri nare festivalyje 
tapusi aktorė Siena Miler 
(Sienna Miller) pasirinko 
„Vallentino“ suknią, 
kuri daugelio buvo 
sukritikuota

Lupita Niongo 
(Lupita Nyong’o) 
su „Gucci“

Frederika Bel 
(Frederique Bel) 

pasirinko  
„Zuhair  
Murad“  
suknelę

Naomi Vots (Naomi 
Watts) su „Elie Saab“ 
mados namų suknia

68-asis Kanų kino festivalis sutraukė ne tik kino, bet ir mados gerbėjus. Mat žvaigždžių paradas raudonuoju 
kilimu yra ne mažiau intriguojantis nei konkursinių filmų peržiūros. Be įprastinės nerašytos taisyklės - su-
tviskėti savo apdarais, šiemet atsiranda ir nauja taisyklė. Festivalio organizatoriai paprašė garsenybių neda-
ryti asmenukių ant raudonojo kilimo - mat ši jų „pramoga“ per daug suryja laiko ir užgaišina visą renginį.
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Eva Longorija (Eva Longoria) neatsispyrė  
pagundai pasidaryti asmenukę

EPA-Eltos nuotr.

Fan Bingbing (Fan Bingbing) su „Marchesa“

Šarlizė Teron (Charlize Theron) 
pasirinko „Dior“ suknelę
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Salma Hajek (Salma Hayek) vilkėjo 

„Alexander McQueen“ mados namų suknelę
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Grožio paletė

L.Dudinskajos raktas į sėkmę
Sostinės grožio salonui „Bomond“ švenčiant 15-ąjį 
gimtadienį bene labiausiai šia švente džiaugiasi jo  
bendraturtė, tarptautinių kirpimo seminarų dėstytoja ir dalyvė, 
„Auksinės sagės“ laimėtoja  Lena Dudinskaja.

- Kaip atsirado grožio salonas „Bomond“?
- Manau, kad kiekvienas žmogus, turintis ambicijų ir tikintis 
savo jėgomis, svajoja apie savo verslą, kad galėtų realizuoti 
save ir savo idėjas. Taip prieš 15 metų drauge su pora kolegių 
įkūrėme grožio saloną. Pavadinau jį pagal prancūzų posakį 
„beau monde“ - gražus pasaulis. „Bomond“ asocijuojasi ir su 

elitu, ir su aukštuomenės gyvenimu, ir su grožiu. Nors nuo tų 
laikų daug kas pasikeitė, džiaugiuosi tuo, ką šiandien turiu.

- 15 metų grožio salonui daug ar mažai?
- Ir aš apie tai kartais susimąstau. Tie metai taip greit prabėgo, kad 
atrodo, jog 15 metų - mažai, tačiau kai prisimenu, kiek visko nuveikta 
ir pasiekta, tai yra daug. Saloną įkurti nėra sunku, tačiau jį išlaikyti 15 
metų - menas ir didelis pasiekimas. Pirmaisiais veiklos metais mani-
au, kad būdama bendraturte galėsiu visą vasarą ilsėtis, bet tais metais 
turėjau vos savaitę atostogų. Kad salonas švęstų 15 gimtadienį, 
reikėjo nuolat tobulėti ir labai daug dirbti. Nueitas ilgas kelias...

- O kas tas variklis, vedantis į priekį?
- Sėkmę lemia daug kas: ir kolektyvas, ir savininkai, ir kita.  

Sostinės grožio salonas „Bomond“ atšventė 15-ąjį gimtadienį. Koja kojon žengiantis su naujovėmis grožio srityje ir nuolat besikeičian-

čiais mados vėjais salono kolektyvas jau užsitarnavo klientų simpatijas ir pasitikėjimą. Minėdamas šią gražią šventę, salono kolektyvas 

kviečia pasižiūrėti, kaip per 15 metų keitėsi mados ir kokių originalių šukuosenų yra sukūrę grožio salono „Bomond“ meistrai. 

15 metų pagal „Bomond“: kaip keitėsi šukuosenų mados?

2009 m.2008 m.

2007 m.

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  2 2 19

Grožio paletė

Jei nebūtų gero kolektyvo - neateitų klientai, tačiau be 
klientų nereikėtų ir kolektyvo. Vienas žmogus nieko gero 
nenuveiks, reikia komandos. Kadangi esu užsikrėtusi savo 
profesija, stengiuosi būti savotišku varikliu, tačiau jei 
nebūtų ko užvesti, viena nieko nepasiekčiau. Man lengva 
dirbti, nes „Bomond“ kolektyvas - taip pat savo profesija 
sergantys, ambicingi, nuolat siekiantys tobulėjimo specia-
listai. Su tokiais lengva dirbti, jie iš pusės žodžio supranta, 
ką noriu pasakyti, o aš jiems padedu.

- Drauge su grožio salono „Bomond“ meistrais 
rengiate ir seminarus?
- Kirpėjo ir plaukų stilisto profesija - menas, amatas ir 
dar daugybė dalykų. Norint ko nors pasiekti, nuolat reikia 

tobulėti. Nors profesinėje srityje pasiekiau nemažai, ant 
laurų nemiegu. Pati bent porą kartų per metus vykstu 
tobulintis į Londoną, kur vyksta seminarai. Juos veda 
visame pasaulyje pripažinti plaukų stilistai, kirpėjai. 
Nesakau, kad kažko nemoku, tačiau man įdomu patikrinti 
savo žinias, sužinoti kažką naujo ir, žinoma, pagauti 
nuolat besikeičiančius mados vėjus. Grįžusi iš Londono, 
vyraujančias tendencijas pritaikau lietuvių kultūrai, skoniui 
ir sukuriu kirpimų kolekcijas, patinkančias mūsų klientams. 
Porą kartų per metus rengiu seminarus, į kuriuos atvyksta 
per 100 kolegų iš visos Lietuvos, tai taip pat labai džiugina. 
Kaip sakau ir savo kolektyvui: kad gautum grąžos, visuomet 
reikia dalytis savo žiniomis, atiduoti kitiems. Atiduodamas 
ir pats tobulėji.

apie saloną

Grožio salonas BOMOND

A.Smetonos g.7,Vilnius  

Tel.: (8-5) 262-50-12, (+370-604) 14-450 

El.p. info@bomondsalon.lt 

www.bomondsalon.lt

2012 m.

15 metų pagal „Bomond“: kaip keitėsi šukuosenų mados?

2015 m.

2010 m. 2011 m.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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l Grožio salonas „Bomond“ sostinės A.Sme-
tonos gatvėje duris atvėrė 2000 m. gegužę. 
l 2006 m. „Bomond“ išrinktas geriausiu salonu 
Lietuvoje ir buvo apdovanotas prizu „Metų salonas“.
l Dukart per metus grožio salono meistrai 
pirmieji šalyje pristato vyraujančias kirpimo ir 
dažymo tendencijas, rengia seminarus meis-
trams iš visos Lietuvos ir užsienio.

l Per 15 veiklos metų „Bomond“ salone 
dirbo įžymiausi meistrai iš garsiausių  
pasaulio akademijų, Europos ir Lietuvos 
čempionatų nugalėtojai ir laureatai.  
Meistrai nuolat tobulinasi užsienio akademi- 
jose, mokyklose ir seminaruose, dažnai  
dalyvauja įvaizdžio kūrimo projektuose  
televizijose ir žurnaluose.
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Šiuolaikinis jaunimas labai domisi moder-
niomis technologijomis ir nori, kad jos būtų 
integruotos į mokymosi procesą, be to, daž-
nas tikisi studijų metu įgyti ne tik teorinių 
žinių. VGTVPM turi modernų Geležinkelio 
transporto specialistų rengimo praktinio mo-
kymo centrą, didelis dėmesys skiriamas in-
formacinių technologijų panaudojimui šiuo-
laikinei moderniai praktinio mokymo bazei, 
kurioje mokinys gali įgyti praktinių įgūdžių 

ir gebėjimų, kad taptų visaverčiu darbo rinkos 
dalyviu.

Laikais, kai žmonės vis labiau stengiasi 
apsaugoti savo sveikatą ir turtą, be draudimo 
specialisto neapsieinama. Sparčiai plečiasi ir 
draudimo rinka Lietuvoje, todėl  jai nuolat 
reikia naujų darbuotojų, ypač jau studijų me-
tu įgijusių reikalingų draudimo verslui žinių 
ir kompetencijų. Taigi VGTVPM - vienintelė 
sostinėje įstaiga, kurioje galima įgyti draudi-

mo konsultanto specialybę. Be to, sparčiai 
besivystančiam informacinių technologijų 
sektoriui nuolat reikia jaunų specialistų - 
kompiuterinių tinklų derintojų, kompiuterinio 
projektavimo operatorių, multimedijos pas-
laugų teikėjų ir panašiai, tad, atsižvelgdama 
į darbo rinkos poreikius, mokykla rengia mi-
nėtų profesijų specialistus, taip pat ir naujas 
studijų programas. 

VGTVPM galima mokytis nuo I gimnazi-
jos klasės arba įgijus pagrindinį ar vidurinį 
išsilavinimą. Mokiniai turi galimybę mokytis 
bendruoju arba išplėstiniu kursu, laikyti vals-
tybinius brandos egzaminus ir įgiję vidurinį 
išsilavinimą studijuoti kolegijose ar universi-
tetuose. 

KARJERA

Kelias į sėkmingą karjerą
Prasidėjus egzaminų karštinei daugelis mokinių jau suka galvas, kokį karjeros kelią pa-
sirinkti. Moderni, naujovėms atvira Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų 
mokykla (VGTVPM ) žengia koja kojon su darbo rinkos poreikiais ir mokinius kviečia 
įgyti perspektyvių ir šiuolaikiškų specialybių.

Marius 
(kompiuterinė grafika)

studijavau matematiką Vilniaus pedagoginiame 
universitete, paskui ilgą laiką dirbau, sukūriau 
šeimą, tačiau labai norėjau studijuoti, tad VGTVPM  
pasirinkau kompiuterinės grafikos specialybę. Šiemet 
buvau 3 savaičių stažuotėje Tenerifėje, ispanijoje. 
Be to, kad galėjau pamatyti kitą šalį, sutikti daugybę 
malonių žmonių, turėjau ir savotišką praktiką. 
stažuotės metu dirbau maketavimo ir dizaino 
įmonėje: kūriau vizitines korteles, darbo pažymėjimus, 
skrajutes, reklamines juostas ir kita. Nors praktika 
man išėjo į naudą, galiu pasidžiaugti, kad VGTVPM  
mokymosi kokybė geresnė, tad manau, kad 
užsieniečiams padarėme išties gerą įspūdį.

aliNa 
(kompiuterinė grafika)

Dviem savaitėms buvau išvykusi į leipcigą, 
Vokietiją. Vokiečiai seniai garsėja savo 
organizuotumu, tad galiu pagirti, kad jie 
suplanavo ir daug pramogų, ir puikius 
mokymus. Dirbau su vienu interneto 
svetainių dizaineriu, jis mokė kurti tink
lalapius. Ten grafiką kūriau kitomis prog
ramomis nei lietuvoje, tad tai buvo įdomi 
patirtis. lygindama studijas galiu pasakyti, 
kad VGTVPM  dėstoma daugiau teorijos, o 
Vokietijoje studentams tenka daugiau prak
tikos. Buvo naudinga išbandyti kitokius 
mokymo metodus.

visai neseniai sugrįžę iš stažuočių studentai dalijosi savo įspūdžiais
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Gerai besimo
kantiems moki
niams mokama 
stipendija, sutei
kiama galimybė 
apsigyventi mo
kyklos bendrabu
tyje. Taip pat yra 
galimybė išvykti 
į stažuotes už
sienyje. Šį pus
metį ja pasinau
dojo 65 mokyk
los mokiniai. Pa
gal „Erasmus 
Plius“ programą 
jie vyko į sta
žuotes Vokieti
joje, Portugali
joje, Maltoje, 
Ispanijoje, Di
džiojoje Brita
nijoje, Prancū
zijoje, Čekijoje.  

KARJERA

Lukas ir karoLis 
(lokomotyvų mašinistai)

Porą savaičių buvome išvykę į Valensiją 
(ispanija). Tai buvo puiki galimybė pamatyti 
šalį ir praplėsti profesines žinias. Mokymosi 
lygis ir Lietuvoje, ir ispanijoje yra panašus, 
tačiau Valensijos mokykloje daug sužinojome 
apie greituosius traukinius, kurių mūsų šalyje 
nėra, taip pat ir apie kitas transporto priemo-
nes: metro, tramvajus ir kita. stažuotės metu 
lankėmės privačioje mokykloje, kurioje 4 
mėnesių traukinio mašinisto trukmės mokymai 
kainuoja 25 tūkst. eurų. Mums pasisekė, nes 
šios profesijos VGTVPM mokomės visiškai 
nemokamai ir dar gauname stipendiją.

DeiViDas 
(kompiuterinių įrenginių derintojas)

Neseniai grįžau iš stažuotės ruane, 
Prancūzijoje. Šios pora savaičių 
praplėtė mano akiratį, pakeliavau, 
pamačiau, kaip mokosi ir dirba kiti 
žmonės, patobulinau užsienio kalbos 
ir profesines žinias. Prancūzijoje 
man teko įvairių užduočių - išardyti 
ir iš naujo surinkti kompiuterį, 
įrašyti operacinę sistemą ir panašiai. 
Tačiau įdomiausia buvo daugiau 
sužinoti apie GPs įrenginius, jų 
konfigūravimą ir pan., nes VGTVPM  
tokios patirties dar nebuvo.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Mokykla kviečia Mokytis

BAIGUSIUS 8 KLASES 
l į I gimnazijos klasę (9 kl.) 
pagal pagrindinio ugdymo  
programą. 

BAIGUSIUS 10 KLASIŲ:
(Mokslų trukmė - 3 m.)
l Multimedijos paslaugų teikėjo 
specialybės 
l Kompiuterinės įrangos derintojo 
l Kompiuterinio projektavimo 
operatoriaus
l Logisto ekspeditoriaus
l Lokomotyvo mašinisto  
l Suvirintojo

l Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas 
įgyjamas gimnazijos skyriuje.

BAIGUSIUS 12 KLASIŲ:
(Mokslų trukmė - 1-1,5 m.)
l Kompiuterių tinklų derintojo 
specialybės
l Multimedijos paslaugų teikėjo 
l Elektroninės leidybos maketuotojo
l Lokomotyvo mašinisto 
l Suvirintojo
l Draudimo konsultanto 
l Logisto ekspeditoriaus
l Kompiuterinio projektavimo 
operatoriaus

visai neseniai sugrįžę iš stažuočių studentai dalijosi savo įspūdžiais

ViLNiaus GeLežiNkeLio TraNsPorTo  

ir VersLo PasLauGų MokykLa

islandijos g.3, LT-01401 Vilnius

rastine@VGTVPM.lt
www.VGTVPM.lt
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Brangiai 
superkame 

skolas

Skambinkite

1669
Skambučio kaina 0,99 Eur/min.
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 SveikaS mieStaS

Projektas „Sekmadienis - sporto diena“ - 
puikus socialinės atsakomybės pavyzdys

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

komentaras

vaidotas kviklys,  
automobilių centro „Fakto auto“ 

rinkodaros specialistas

Džiaugiuosi, kad tapome partneriais 

kartu su „Sveikas miestas“. „Fakto Auto“ 

aktyviai prisideda prie sveikos gyvensenos 

puoselėjimo, kaip ir mūsų atstovaujami 

ženklai: „Nissan“, „Hyundai“ ir „Citroen“, 

kurie aktyviai įsitraukia į sportą ir skatina 

kitus sportuoti. Manau, labai greitai kartu 

su „Sveiku miestu“ surengsime daug nau-

jų ir įdomių projektų. Man sportas irgi ne-

svetimas, aktyviai sportuoju, dalyvauju 

įvairiose sporto varžybose, pradedant bėgi-

mu, baigiant „Crossfit“. Pats tik ką grįžau 

iš Lenkijoje vykstančių „Spartan Race 

Sprint“ varžybų, kuriose reikia bėgti 5 km 

ir įveikti 15 kliūčių ruožą. Nors distancija 

ir nedidelė, jai reikia maksimalaus fizinio 

ir psichologinio pasiruošimo. Visuomet 

smagu išbandyti save sunkiose situacijose, 

o jausmas finišuojant yra neįkainojamas.

Projektas „Sekmadienis - sporto diena“ -  
tai jau trečius metus sėkmingai organizuojamas 

nemokamų sekmadieninių sporto renginių ciklas, 
nuo gegužės iki pat rugsėjo kiekvieną sekmadienį 

vykstantis Gedimino prospekte

Įgyvendinti šį projektą kasmet padeda daugybė sostinėje esančių sporto, sveikatingu-
mo klubų ir įmonių. Tai puiki galimybė klubams surasti naujus narius, o žmonėms ge-
riau pažinti sostinėje esančių sporto klubų veiklą, taip skatinant žmones sportuoti.

VšĮ „Sveikas miestas“ džiaugiasi, 
kad prie projekto prisijungia vis daugiau 
partnerių: „Winner Sport“ padovanojo 
daugybę sporto inventoriaus, Druski-
ninkų mineralinis vanduo „Hermis“ 
nuolat gaivina dalyvius, žurnalas „Lais-
valaikis“ skleidžia aktualias naujienas 
apie projektą ir nemokamus sporto už-
siėmimus. Prie projekto neseniai prisi-
jungė ir „Fakto Auto“.

VšĮ „Sveiko miesto“ direktorius Mantas 
Paulauskas ir automobilių centro „Fakto Auto“ 

rinkodaros specialistas Vaidotas Kviklys
Vytauto Dranginio nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Artėja vasara. Ar realu sulieknėti 
per pusantro mėnesio be sporto, vien tik 
derinant mitybą?

- Tai jau tampa kiekvieno pavasario tai-
sykle, kai žmonės likus mėnesiui ar dviem 
iki paplūdimių sezono prisimena, kad jau rei-
kėtų susirūpinti išvaizda, figūra, ir tik tada 
griebiasi sporto, sveikos mitybos, o kai kurie 
ir itin griežtų dietų. Per pusantro mėnesio 
sulieknėti nesportuojant, o tik prisižiūrint, 
ką dedame į burną, sulieknėti tikrai labai rea
lu. Tiesą sakant, visų norimų rezultatų sėkmę 
70 proc. ir lemia būtent mityba, o likusius 30 
proc.  sportas. 

- Priminkite sveikos mitybos princi-
pus: kiek kartų rekomenduojama valgy-
ti per dieną ir kokiais intervalais?

 Pradėjus maitintis sveikai, neužtenka 
atsisakyti greitojo maisto restoranų ar traš-
kučių ir šokolado. Pirmiausia turi būti sure-
guliuotas valgymo režimas, dažnumas, skys-
čių gėrimas. Taigi per dieną rekomenduojama 
valgyti 5 kartus 34 valandų intervalais. O 
jeigu žmogus dėl kokių nors priežasčių mie-
goti eina itin vėlai, galima pavalgyti ir šeštą 
kartą  lengvus naktipiečius. Itin svarbus da-
lykas  įprastai pusryčiauti. Beje, pusryčiai 
turi būti valgomi per pirmąjį pusvalandį nuo 
atsikėlimo. Jei atsikėlėte 7 val. ryto, iki  
7.30 val. jau turite būti pavalgę. Šiuo laiku 
greičiausiai veikia medžiagų apykaita ir mais-
tinės medžiagos labai greitai pasisavinamos. 

- Kokios yra didžiausios klaidos, sten-
giantis maitintis sveikai?

 Yra manančių, kad užtenka rinktis svei-
kus, ekologiškus produktus, atsisakyti miltų 
ar saldiklių ir jau viskas gerai. Arba renkasi 
tikrai puikius, sveikuoliškus produktus, o re-
zultato vis tiek nėra. Kodėl? Todėl, kad, be 
pagrindinės trijų „S“ taisyklės „Skanu, sotu 
ir sveika“, tinkami produktai turi būti valgo-
mi tinkamu dienos metu. Pavyzdžiui, avižų 
košė  tai beprotiškai sveikas dalykas, tačiau 
jos rinktis vakarienei niekaip negalima dėl to, 
kad jos išskirta energija yra per didelė ir an-
troje dienos pusėje jos pavalgę mes tos ener-
gijos tikrai neišdeginsime ir ji virs riebalais. 
Tas pats pasakytina ir apie visas kitas kruo-

pas: grikiai, ryžiai ir panašiai. Apskritai po 
pietų reikėtų vengti angliavandenių. Taip pat 
antroje dienos pusėje netinka valgyti ir vai-
sius, nors atrodo, kad tai visai nekaltas pro-
duktas. Vaisiai išskiria daug energijos, kurios 
taip pat nesugebame išnaudoti. Vaisiai vaka-
re tinka tik tuo atveju, jei jūsų dar laukia in-
tensyvi sporto treniruotė. Ir ši taisyklė ga-
lioja kalbant apie visus vaisius. Prie netinka-
mų antroje dienos pusėje užkandžių galima 
priskirti ir riešutus. Jie skanūs, sotūs, bet per 
riebūs. Priešpiečiams riešutai puikus pasirin-
kimas.

- Kokie produktai yra tinkami valgy-
ti antroje dienos pusėje?

 Kalbant apie užkandžius, itin tinka dar-
žovės. Daržovės, jei tai nėra salotos, puikiai 
tinka vien jau dėl to, kad yra masyvesnės ir 
puikiai pripildo skrandį, suteikia sotumo 
jausmą. Jos suteikia energijos, gerina peris-

taltiką ir padeda lengviau 
laukti vakarienės. Pavaka-
riams ir net pusryčiams tinka 
liesa (iki 3 proc. riebumo) 
grūdėta varškė. Tik ne toji, 
kuri pakuotėse būna parduo-
dama su uogienėmis. 

- Kokia turi būti vaka-
rienė, kad būtų soti, tačiau 
netukinanti?

 Puiku būtų, kad vakarie-
nei ruošiamas maistas būtų 
gausus baltymų ir angliavan-
denių, tačiau tik iš daržovių, 
salotų. Vakarienei puikiai tik-

tų vištienos salotos, troškinta balta žuvis  tai 
gali būti lydeka, menkė. O salotas geriau bū-
tų gardinti natūraliomis priemonėmis, bazili-
ku ar česnaku. Dar tiks šlakelis alyvuogių 
aliejaus. Svarbu, kad šalia nebūtų kokių kruo-
pų ar bulvių. Vakarienei tinka ir kiaušinių 
patiekalai, omletai. 

Sveika gyvenSena

Paskutinė streso stadija apima tuomet, kai pažvelgę į kalendorių suprantame, kad vasara 
jau visai čia pat, o seni žiemos įpročiai paskanauti padarė savo ir organizmui reikia permai-
nų. Greitai. Tik ar įmanoma pasiekti norimų rezultatų per pusantro mėnesio iki viliojančio 
paplūdimių sezono? Apie tai „Laisvalaikis“ kalbėjosi su dietologe EGLE ŠinkEvičiūTE.

Ruošiantis vasarai – trijų „S“ taisyklė

Dietologė Eglė Šinkevičiūtė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Sveika gyvenSena

Ruošiantis vasarai – trijų „S“ taisyklė Populiariausi mitai apie  
sveiką mitybą ir lieknėjimą
Kad po 18 val. geriau nebevalgyti
Tai bus tiesa tik tuo atveju, jei miegoti einate 20 ar 
21 val. vakaro. Tiesiog vakarienė turi būti valgoma 
likus dviem ar trim valandoms iki miego laiko. Kitu 
atveju organizmui būna šokas, kad jis nebegauna 
maisto ir pradeda labiau kaupti visas gaunamas 
maisto atsargas, nes nežino, kada gaus jų vėl.

Kad vakarienei ypač tinka vaisiai
Netinka, nes jie, nors ir turi natūralaus sacharino, išskiria 
per daug energijos, kurios nesportuojantis žmogus 
iki miego laiko neišeikvos. O tai reiškia, kad suvalgyti 
vaisiai virs riebalais. Tiesa, iš vaisių pavakariams 
mažiausiai kenksmingas bus obuolys arba greipfrutas.

Kad greipfruto vaisius padeda lieknėti
Greipfruto odelėje yra karnitino, bet kad jis veiktų 
kaip liekninamasis papildas prieš treniruotes reikėtų 
suvalgyti ne vieno greipfruto odelę. Ne patį vaisių - 
jo minkštimas su lieknėjimu niekaip nesusijęs. Ir tas 
pats karnitinas veikia tik sportuojant, o ne sėdint ant 
sofos. Tikra tiesa yra tik tai, kad kadangi šis vaisius 
yra rūgštus, jis gerina organizmo peristaltiką. 

Kad svarbu neperspausti su prieskoniais
Ši taisyklė galioja tiems maisto produktams, kurie ir taip 
yra sveiki, pavyzdžiui: žuvis, kiaušiniai, varškė. Tad gerą 
dalyką prieskoniais galima ir sugadinti. Jeigu prieskonis 
yra druskingas, jis nereikalingas dėl to, kad prieskoniai 
ir taip turi konservavimo savybę. Druskingi prieskoniai 
skatina skysčių kaupimąsi organizme, o juk lieknėjant 
stengiamasi nereikalingų skysčių atsikratyti. Jeigu 
vakare suvalgysite silkės, ryte greičiausiai bus pabrinkę 
maišeliai po akimis arba dekoltė, kaklo sritis. 

Kad vakarienei užtenka stiklinės pasukų
Absoliutus mitas. Kad tinkamai veiktų medžiagų 
apykaita, ją reikia stimuliuoti. Pasukos yra sveikas 
produktas, tačiau medžiagų apykaita greitėja tuomet, 
kai organizmas gauna kramtomo maisto. Taip yra dėl 
to, kad su kiekvienu kąsniu stumiamas žarnų turinys, 
vyksta peristaltika. Vakarienei geriau rinktis kramtomą 
maistą, nes skysčiai virškinimo sistemos tinkamai 
neišjudina, išskyrus tuos, kurie papildyti skaidulomis. 

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

iDĖJa - sveiki kokteiliai

RuOŠIANTIs VAsARAI - „KIlO.lT“ KOKTeIlIAI
sveikos gyvensenos projektas „Kilo.lt“ pristato idėją  
vakarienei arba pusryčiams - „Kilo.lt“ kokteilius.  
„Kilo.lt“ komandos narės, dietologės ir mitybos 
specialistės e.Šinkevičiūtės komentaras. 

NAuDA IR sKONIs
„Kilo.lt“ siūlo naują produktą vakarienei. Tai braškių, 
bananų arba šokolado skonio kokteiliai. Jie yra itin liesi, 
porcijoje vos 90 kilokalorijų, tad organizmas neapkrauna-
mas, tačiau gauna visų reikalingų medžiagų - vitaminų, 
mineralų. Vasarą šie kokteiliai yra nepakeičiamas dalykas. 
Jie gaivūs ir skanūs, o kadangi yra saldūs, patenkina 
saldėsių poreikį. O geriausia yra tai, kad šiuose koktei-
liuose visiškai nėra cukraus. Jie puikiai tinka plakti tiek 
su vandeniu, tiek su liesu pienu. Pastaruoju atveju labai 
primena gaivų ledų kokteilį.

lAIKO TAuPymAs
Jeigu laikomasi mitybos režimo ir valgoma penkis kartus 
per dieną, šie kokteiliai tinka ir pusryčiams, ir vakarienei. 
Dažnai ryte pusryčiams neturime daug laiko, o vakare 
jau būname per daug pavargę. Tad galimos dvi laiko 
taupymo ir mitybos formulės: a) pusrytis, užkandis, 
pietūs, užkandis, kokteilis; b) kokteilis, užkandis, pietūs, 

užkandis, kokteilis. Kokteilį galima susipilti į gertuvę  
ir pusryčiauti pakeliui į darbą arba vakare tiesiog  
išvengti stovėjimo prie puodų ir galvos sukimo, ką  
dar pasigaminti. 

ĮDOmu
2010 metais europos Komisijos iniciatyva atliktas tyri-
mas parodė, kad laikantis sumažintos kalorijų normos 
dietos ir keičiant maistą kokybišku maisto pakaitalu  
2 kartus per dieną, pasiekiami dvigubai geresni rezultatai 
nei naudojant tokį pat kalorijų kiekį, pasisavintą tik iš 
maisto. 
„Kilo.lt“ kokteilis gavo šio tyrimo organizatorių sertifikatą 
ir visus reikalingus leidimus. Tai es patvirtintas produk-
tas, kurio pakuotė paženklinta FOOD AuTHORITy ženklu.
1. Pagamintas Olandijoje, vienoje iš inovatyviausių 
laboratorijų
2. Kokteilis sukurtas bendradarbiaujant dietologams,  
treneriams ir mokslininkams, turintiems šioje srityje 
milžinišką patirtį
3. Produktas atitinka es reikalavimus, turi lietuvos 
dietologų draugijos patvirtinimą.
4. Bandymo metu nebuvo rasta šalutinių poveikių.

Daugiau informacijos www.kilo.lt
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naujas Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

ApdovAnojimAi

„Billboard“ apdovanojimuose - dėmesys T.Svift ir K.Braunui
„Billboard Music Awards“ nugalėtojų apdovanojimo ceremonija, vykusi sekmadienį  
Las Vegaso „MGM Grand Garden Arena“ salėje, sutraukė 17 tūkstančių žiūrovų.

Išskirtine apranga pasipuošė 
atlikėja, modelis Dencia

Teilor Svift (Taylor Swift) pelnė  

8 „Billboard Music Awards“ apdovanojimus Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) išlaikė tradiciją - 
į renginį atėjo „nei apsirengusi, nei nuoga“
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„Billboard“ apdovanojimuose - dėmesys T.Svift ir K.Braunui

Daug nuogo kūno atidengė ir Rita Ora (Rita Ora)

Atlikėjos Igi Ezeilje  
(Iggy Azalea) apranga 
sulaukė kritikos

Apdovanojimų ceremonijoje triumfavo amerikiečių dainininkė Teilor Svift (Taylor Swift, 
25), pelniusi 8 apdovanojimus, tarp kurių ir svarbiausias - Metų artisto apdovanojimas. 
„Džiaugiuosi savo šiandieninėmis pergalėmis, - pareiškė dainininkė. - Manau, kad mano 
naujieji darbai nusisekė“.

Didžiulio dėmesio sulaukė ir atlikėjas Krisas Braunas (Chris Brown, 26), renginyje pa-
sirodęs ir fotografams pozavęs su savo 11 mėnesių dukrele Rojalti (Royalty). Dar prieš ke-
letą mėnesių spaudoje buvo pasirodę pranešimų, jog atlikėjas pykstasi su dukrelės motina, 
buvusiu modeliu Nija Guzman (Nia Guzman, 32), kuri esą pažeidė susitarimą ir visuomenei 
paviešino žinią apie Rojalti gimimą. Pasak atlikėjui artimų šaltinių, K.Braunas su savo buvu-
sia drauge buvo susitarę, jog jis kompensuos dukrelės išlaikymo išlaidas, prisiims tėvo at-
sakomybę, bet visuomenei apie jo nesantuokinį vaiką nebūtina žinoti. Tačiau dukrelės mama 
žinią išplepėjo žiniasklaidai. Panašu, jog K.Brauno pyktis praėjo - jis dabar išdidžiai pasirodė 
viešumoje su savo mažyle.

apdovanojimai

l  Apdovanojimą Geriausio dainininko 

kategorijoje pelnė britas SemAS SmitAS (Sam 

Smith, 23). Jis taip pat nugalėjo Geriausio 

naujo artisto kategorijoje. Praėjusią savaitę  

S.Smitui buvo atlikta balso stygų operacija,  

ir jis negalėjo atvykti į Las Vegasą. Bet  

dainininkas pasirodė didžiuliame salės ekrane 

su plakatu rankose, kuriame buvo parašyti 

padėkos žodžiai.

l  Geriausio roko stiliaus artisto kategorijoje 

apdovanojimas įteiktas airių atikėjui endriui 

Hozier-Birnui (Andrew Hozier-Byrne), kurio 

sceninis vardas - Hozier.

l  Geriausios grupės kategorijoje triumfavo 

britai „one direction“.

l  Geriausio roko stiliaus albumo apdovanojimą 

pelnė „coLdPLAy“ iš didžiosios Britanijos su 

2014 metų albumu „GHoSt StorieS“.

l  Apdovanojimas už geriausią dainą ispanų 

kalba įteiktas enrikei iGLeSiJui (enrique 

iglesias) už kompoziciją „BAiLAndo“.

Šiais metais „Billboard Music Awards“ statulėlės įteiktos 41-oje kategorijoje.

ApdovAnojimAi

27

„Billboard Music Awards“ 

apdovanojimą 1989 metais 

įsteigė įtakingas muzikos 

žurnalas „Billboard“. Kartu 

su „Grammy Awards“ ir 
„American Music Awards“ jis 

priklauso trejetui svarbiausių 

JAV muzikos apdovanojimų.

Krisas Braunas (Chris Brown) 
pasirodė su savo dukrele 
Rojalti (Royalty) 

Nuogybių 
nevengė ir 
Meraja Keri 
(Mariah Carey)
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Parengė Jurga Drungilaitė
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Renginyje bus ir edukacinė programa - 
visai šeimai skirto renginio metu žiūrovai 
pamatys ir realias nesaugaus vairavimo grės-
mes, speciali programos dalis skatina laikytis 
saugaus eismo keliuose.

Didžiuojamės, kad du iš išvardytų rekor-
dų pasiekė Lietuvos ekstremalai. Jurijus Ris-
novskis 2001 metais pirmasis pasaulyje atli-
ko mirties kilpą automobiliu Vilniuje, Žalgirio 
stadione, ir buvo įvertintas daugybe nomina-
cijų, tokiomis kaip „geriausias triukas auto-
mobiliu“ („Dicovery Channel“), „pirmasis 
pasaulyje“, „geriausias Lietuvos kaskadinin-
kas“. Šį kartą Jurijus pranoks visus lūkesčius 
ir „Skraidančių automobilių/Flying cars“ šou 
žiūrovams pademonstruos užribinius žmo-
gaus sugebėjimus bei stulbinančias automo-
bilio valdymo galimybes pačios didžiausios 
pasaulyje sferos viduje.

J.Risnovskis valdys automobilį sferos vi-
duje su 7G perkrova. Tai reiškia, kad jo paties 
svoris padidės 7 kartus. Atitinkamai jis, sver-
damas 84 kg, jaus gravitacijos spaudimą, pri-
lygstantį 588 kg, o automobilis, sveriantis 
900 kg, pilotavimo sferoje svers 6300 kg. Įsi-
vaizduokite - naikintuvo pilotas patiria 6G 
perkrovas. O perkrovai viršijus 6G net tre-
niruoti žmonės praranda sąmonę.

Jurijus tokiomis sąlygomis ne tik nepra-
randa sąmonės, bet dar ir valdo automobi-

lį, keisdamas jo judėjimo kryptį iš horizon-
talios į vertikalią ir atvirkščiai, demonst-
ruodamas neįtikėtiną profesionalumą ir iš-
tvermę. Unikalu ir tai, kad kiti kaskadinin-
kai, važiuojantys motociklais tos pačios 
sferos viduje, patiria analogiškas užribines 
apkrovas ir atliks kvapą gniaužiančius pa-
sirodymus.

„Skraidantys automobiliai/Flying cars“ 
šou metu bus pristatomi „Crash“ triukai, 
akrobatiniai triukai, sprogimai, šuoliai auto-
mobiliais ir motociklais, „stunt riding“ - figū-
rinis kaskadininkų važiavimas motorizuota 
technika ir, be abejo, realiai skraidantys au-
tomobiliai. Galiausiai renginio kulminacija - 
rekordiniai triukai sferos viduje.

Taip pat organizatoriai žada atrakcijas žiū-
rovams, o pasibaigus renginiui bus galima 
fotografuotis su kaskadininkais, taip pat ir 
sferos viduje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Pasaulinė premjera Lietuvoje - 
„Skraidantys automobiliai/Flying cars“

n Birželio 14 d. Vilniaus Vingio parke pristatomame 

tarptautiniame kaskadininkų šou „Skraidantys 

automobiliai/Flying cars“ žiūrovai kviečiami rinktis 

į parką nuo 15 val. Prieš pasirodymą bus galima 

apžiūrėti renginio techniką, nusifotografuoti šalia 

didžiausios pasaulyje sferos ir praleisti puikų laiką 

ekstremaliausiame metų renginyje.

n Bilietais prekiauja „Bilietai.lt“

Reginys

su „Laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida  

2 bilietams

Birželio 14 d., sekmadienį, 17 val. ekstremalaus automobilių sporto gerbėjams prista-
tomas tarptautinis kaskadininkų šou „Skraidantys automobiliai/Flying cars“. Renginio 
metu žiūrovai turi unikalią galimybę tapti iš karto trijų pasaulinių rekordų liudininkais. 
Organizatoriai renginio metu pristatys: pirmą kartą pasaulyje - automobilių valdymo 
užribines galimybes gigantiškos sferos viduje, pačią didžiausią mirties kilpą motociklu 
ir pačią didžiausią sferą pasaulyje. Bus fiksuojamas Gineso rekordas!

Pirmą kartą pasaulyje bus pristatytos 
automobilių valdymo užribinės 
galimybės gigantiškos sferos viduje
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Ekstremalaus sporto gerbėjams - 
įspūdingi kaskadininkų pasirodymai
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Vietoj išVadų

Kaip priversti paplūdimyje besideginan-
čius žmones daugiau laiko praleisti šešė-
lyje? Ar gatvių mimai gali papasakoti apie 
smurtą šeimoje? Kuo susijusi socialinė 
reklama apie užimamas neįgaliųjų au-
tomobilių statymo vietas, projektoriai ir 
vandens garų ekranas? Atsakymus į šiuos 
klausimus rasite čia.

n Technologijos ateina ir į socialines reklamas.

El. reklama: technologijos ateina į socialines reklamas
internetas

Gatvių mimai, pasakojantys 
apie smurtą šeimoje 

Kas?
„Unicef“.

Kokia situacija?
Kovojant už vaikų teises svarbiausia 

visuomenei parodyti problemą ir šaknis, 
iš kurių ji formuojasi. Tačiau kaip pri-
versti žmones į rankas paimti lanksti-
nuką ir pasigilinti į tai? „Unicef“ idėjos 
kertine ašimi tapo gatvės mimų pasiro-
dymai, tik šįkart jie gerokai kitokie nei 
įprastai.

Ką padarė?
Baltai apsirengusi šeima - tėvas, 

motina ir dukra. Judrioje gatvėje jie 
vaidino scenas iš kasdienio gyvenimo. 
Į tai įėjo tėvų abejingumas vaiko atžvil-
giu, pyktis, fizinis ir psichologinis 
smurtas. Kiekviena scena pasibaigdavo 
ikoniška poza, taip dar labiau buvo pa-
aštrinamos žiūrovų emocijos ir skati-
nama paskaityti šalia stovinčius lanks-
tinukus.

rezultatai?
Gyvai pamačiusiųjų buvo tikrai ne-

daug, tačiau dabar, pasitelkiant interne-
tą, apie problemą girdi visas pasaulis.

https://goo.gl/hkde8v
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El. reklama: technologijos ateina į socialines reklamas
internetas

Nori nemokamo interneto? 
ateik į šešėlį

Kas?
„Liga Contra el Cancer“.

Kokia situacija?
Kokia gi vasara be jūros ar ežero? 

Ir dar privalu, kad lepintų geras oras 
ir būtų galima pasimėgauti saule. Ta-
čiau retai kas pagalvoja apie spindu-
lių žalą. Būtent dėl šios priežasties 
visame pasaulyje daugėja susirgimo 
odos vėžiu atvejų. Saugotis galima 
specialiais kremais arba... dažniau 
būnant šešėlyje.

Ką padarė?
Prevencija užsiimanti kompanija 

suko galvas, kaip priversti žmones dau-
giau laiko praleisti pavėsyje. Tam vie-
name Peru paplūdimyje buvo sukons-
truoti didžiuliai stendai. Įrenginiai se-
kė jų metamą šešėlį ir būtent į tą vietą 
siųsdavo „WiFi“ interneto signalus. No-
ri nemokamo interneto - eik už stendo.

rezultatai?
Idėja sutikta su aplodismentais. 

Be to, ją pristatantis vaizdo klipas 
įgavo pagreitį ir sukasi internetinėje 
erdvėje.

https://goo.gl/qFvqdv

Technologijomis prieš  
vairuotojų nesupratingumą 

Kas?
„Dislife“.

Kokia situacija?
Kone 30 proc. Rusijos vairuotojų nesu-

ka galvos ir automobilius stato negalią tu-

rintiems žmonėms skirtose vietose. Dažnas 

sprendimas - fotografuoti pažeidėjus ir 

skelbti internetinėje gėdos lentoje, tačiau 

šįkart pasirinktas kitas kelias.

Ką padarė?
Neįgaliesiems skirtuose plotuose įmon-

tuoti projektoriai, o priešais juos vietoj 

įprasto ekrano purškiami vandens garai. 

Ant jų matomas vaizdas atrodo lyg gyvas. 

Kamera stebėjo kiekvieną įvažiuojantį au-

tomobilį ir skenuodavo, ar ant jo yra spe-

cialus lipdukas. Jei jo nepastebėdavo, au-

tomatiškai buvo pradedamas rodyti trum-

pas vaizdo klipas. Kaip tai atrodė realybė-

je? Bandai užimti neįgaliojo vietą - prieš 

tave išdygsta vežimėlyje sėdintis žmogus ir 

paprašo to nedaryti.

rezultatai?
Reklama viešumoje pasirodė gana ne-

seniai, tačiau jau dabar yra peržiūrėta 260 

tūkst. kartų.

https://goo.gl/OYjhvi
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Scena

- Kada ir kaip susipažinote su 
muzika?

„Regnum Musicale“: Muzikavo 
jau ir mūsų seneliai bei proseneliai 
kaimuose. Mūsų tėvelis Vaidotas Dau-
nys buvo poetas, mama - smuikininkė 
Raimonda Daunienė, taigi nuo mažens 
esame apsuptos muzikos, kūrybos: 
muzikuojame, dainuojame, lankome 
koncertus. Galima sakyti, pirmoji mū-
sų pažintis su muzika buvo tada, kai 
tėveliai sutikdami vienas kitą pradėjo 
bendrą gyvenimo melodiją. 

Ž.Zonas: Visi mano broliai ir sese-
rys groja kokiu nors muzikos instrumen-
tu. Mano žmonos Iseut brolis ir sesuo taip pat 
muzikavo, tad groti violončele pradėjo ir ji.

- Ar jūsų šeimoje puoselėjamos mu-
zikinės tradicijos?

„Regnum Musicale“: Šeimoje puoselė-
jamas muzikos grožis ir jos šventiškumas, 
taip pat, be abejo, ir jos tradicijos, kurios kaip 
visa ko pagrindas suteikia naujų idėjų ir sąs-
kambių įvairovę.

Ž.Zonas: Mano tėtis grojo daugybe pučia-
mųjų instrumentų, o senelis buvo vienas iš 
vietinio ansamblio „Harmonie - fanfare“ įkū-
rėjų. Iseut tėvai dainavo chore ir grojo pianinu, 
taip pat jie labai vertina ir mėgsta muziką.

- Ar dažnai muzikuojate su kitais šei-
mos nariais?

„Regnum Musicale“: Muzikuoti su šei-
mos nariais, bent jau mūsų „Regnum Musi-
cale“ ansambliui, yra pati didžiausia dovana, 
nes visos sesės mokomės skirtingose šalyse: 
Joana - Norvegijoje, Vita Marija - Šveicarijo-
je, Elena - Anglijoje, o Kotryna Ugnė - Lie-
tuvoje. Pirmenybę visada teikiame muzika-
vimui su šeimos nariais.

Ž.Zonas: Šiuo metu stengiamės muzi-
kuoti su šeimos nariais vis dažniau, nes mū-
sų vaikai įgijo geresnį muzikos pajautimą ir 
techninius įgūdžius.

- Kaip pasirinkote, kokiu instrumen-
tu grosite?

„Regnum Musicale“: Atėjus laikui eiti 
į mokyklą, mama buvo nusprendusi mus visas 
leisti į M.K.Čiurlionio muzikos mokyklą, kad 
gautume muzikos pagrindus. Taigi mama 
kiek vienai intuityviai parinko instrumentą, 
kad susidarytų ansamblis iš melodinių ir har-
moninių instrumentų. Laikui bėgant, šie ins-
trumentai neįtikėtinai pritiko ir patiko kie-
kvienai taip, kad nebenorėjome jų paleisti.

Ž.Zonas: Būdamas aštuonerių, iš visų 
kitų instrumentų pasirinkau fleitą, susižavė-
jęs jos garsu, melodingumu. Iseut išskirtinį 
talentą violončelei pastebėjo violončelės mo-
kytojas ir paskatino ją groti šiuo instrumentu.

- Koks muzikos stilius, kompozitorius 
ar epocha labiausiai patinka?

„Regnum Musicale“: Į šį klausimą yra 
per daug atsakymų, iš kurių pasirinkus vie-

ną būtų per daug nuobodu. Čia panašiai kaip 
su metų sezonais. Visi yra skirtingi. Visi 
turi pliusų ir minusų, bet visi turi savotiš-
kų harmonijų ir spalvų, kurios viena kitą 
papildo.

Ž.Zonas: Mes mėgstame skirtingų epo-
chų muziką, svarbu, kad ji būtų geros koky-
bės. Žavimės Bacho, Mocarto, Mendelsono, 
Šopeno, Štrauso, Bramso, Debiusi, Ravelio, 
Gubaidulinos ir daugelio kitų kūryba.

Šv.Kotrynos bažnyčioje - 
dviejų šeimų muzikinis dialogas
Birželio 16 dieną Šv.Kotrynos scenoje mu-
zikuos net dvi šeimos - svečiai iš užsienio, 
viena gražiausių muzikinio pasaulio porų 
vadinami fleitininkas Žakas Zonas  
(Jacques Zoon) ir violončelininkė Iseut Chuat,  
ir išskirtinis keturių lietuvaičių, seserų 
Daunyčių ansamblis „Regnum Musicale“. 
Gausią kompaniją papildys ir pianistė  
Jonė Punytė.
Su dviem šeimyniniais duetais kalbamės 
apie muziką, tradicijas ir šeimą.

kuo išskirtinė koncerto  
Šv.kotrynos bažnyčioje programa?
Muzikuos dvi skirtingų kartų ir šalių šeimos. 
Koncerte išgirsime nestandartinės instrumentų 
sudėties sąskambius ir dar negirdėtus muzikos 
kūrinius, parašytus specialiai šio koncerto, dviejų 
šeimų dialogo, sudėčiai. 

 Violončelininkė Iseut Chuat

l Birželio 12-15 d. atlikėjas Ž.Zonas taip pat ves 

meistriškumo kursus Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos studentams Vilniuje, jų metu bus 

galima asmeniškai susipažinti su jo darbo technika.

l Koncerte „Muzikinis šeimų dialogas“ birželio 

16 d. 19 val. skambės Felikso Mendelsono (Felix 

Mendelssohn), Nikolajaus Rimskio-Korsakovo, 

Sesilės Šaminad (Cecile Chaminade) kūriniai. 

Atlikėjai: JACQUES ZOON (fleita, Olandija), 

ISEUT CHUAT (violončelė); ansamblis „Regnum 

Musicale“: VITA MARIJA DAUNYTĖ (fleita, 

Šveicarija), JOANA DAUNYTĖ (arfa, Norvegija), 

KOTRYNA UGNĖ DAUNYTĖ (smuikas, Lietuva), 

ELENA DAUNYTĖ (violončelė, Didžioji Britanija) ir 

JONĖ PUNYTĖ (fortepijonas, Lietuva).

Seserų Daunyčių ansamblis 
„Regnum Musicale“
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Ką veikti savaitgalį?

Kas? Vilniaus Brodas gyvas.

Tą dieną koncertai ir nemokami renginiai džiugins visus, išsiil-
gusius bohemos. Praeito šimtmečio 8-9 dešimtmetyje čia susirin-
kę laisvos sielos menininkai ir šiaip smalsi jaunuomenė muzi-
kuodavo ar tiesiog klausydavosi tuo metu populiarios „The Beatles“ 
muzikos. Pagrindinė Vilniaus gatvė tapdavo smagių susitikimų 
vieta. Būtent tokią dvasią menininkai bandys prikelti ir šiandien.

Kur? Pradžia - Katedros aikštė, Vilnius.
Kada? Gegužės 22 d. 12 val.
Už KieK? Nemokamai.

Kas? Open Kitchen: 
Sezono atidarymas.

„Open Kitchen“ - tai platforma, atvira ori-
ginaliems restoranams, barams, aluda-
riams ir nepriklausomiems šefams, kurie 
turi progą pademonstruoti sugebėjimus 
bei paruošti skaniausius patiekalus po 
atviru dangumi. Praėjusią vasarą pasi-
treniravę, šiemet, ūgtelėję ir pasimokę, or-
ganizatoriai toliau stiprins gatvės maisto 
judėjimą. Kiekvieną penktadienį iki pat 
rudens.

Kur? Tymo Turgus, Aukštaičių g./Mai-
ronio g., Vilnius.
Kada? Gegužės 22 d. 11.30-22 val.
Už KieK? Įėjimas nemokamas.

PoeZIjoS mĖGĖjamS

Kas? Tarptautinis 
poezijos festivalis  
„Poezijos pavasaris“.

Tarptautinis poezijos festivalis - iš-

kiliausias kasmetinis literatūrinis 

renginys Lietuvoje. Jame savo kū-

rybą skaito Lietuvos ir užsienio po-

etai, dalyvauja aktoriai, daininin-

kai, muzikantai, dailininkai. Fes-

tivalis rengiamas kasmet nuo 

1965 m., paskutinę gegužės savaitę. 

Per keletą dienų įvyksta daugiau 

nei 50 susitikimų, jie sutraukia 

klausytojų iš visos Lietuvos. Festi-

valio išvakarėse išleidžiamas naujų 

eilėraščių, poezijos vertimų ir esė 

apie literatūrą almanachas „Poezijos 

pavasaris“.

Kur? Įvairios vietos.
Kada? Gegužės 17-31 d.

Už KieK? Nemokamai.

STILInGIemS

GurmanamS
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kas? Pabėk - Geležinio Vilko 
kodas.

Jei mėgsti Da Vinčio kodą, Indianą Džounsą ar 
lauki nesulauki, kol tapsi slaptuoju agentu, šis 
žaidimas tau. Tai įdomių užduočių, orientacinio 
ir pabėgimo žaidimų kokteilis, kuris žada di-
džiausią nuotykį mieste. Žaidžiama komandomis 
po du, pėsčiomis. Žaidimo metu dalyviai pateks 
į įspūdingas vietas savo mieste, sutiks šimtus 
agentų, kurie padės pasiekti tikslą - ištrūkti iš 
miesto sprendžiant įdomius galvosūkius. Tų, ku-
rie iš miesto ir blogiukų ištrūks pirmi, oro uoste 
lauks lėktuvas.

Kur? Lukiškių aikštė, Vilnius.
Kada? Gegužės 22 d. 19 val.
Už kiek? 30-40 eur - 103,58-138,11 Lt.

Kas? „Beissoul & Einius“.

Vis rečiau Lietuvoje matomas duetas, 
prieš mėnesį pristatęs mini albumą 
„Chamillion“, kupinas mintyse nardan-
čių idėjų ir fantazijų, kurios idealiai su-
sipina atlikėjų muzikoje ir pasirodymuo-
se. Ryškūs ir nepamirštami „Beissoul & 
Einius“ melomanų gretose vadinami 
aukso viduriuku tarp „CocoRosie“, „An-
tony & The Johnsons“, „Burial“ ir mo-
derniosios soulo muzikos.

Kur? Mokytojų namų kiemelis, Vil-
niaus g.39/6, Vilnius.
Kada? Gegužės 22 d. 20 val.
Už kiek? 1 eur - 3,45 Lt.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

AKTYVIEMS Redakcijos archyvo nuotr.

Stasio Žumbio nuotr.

MEloMAnAMS
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

- Mados pasaulyje sukatės jau beveik 
30 metų. Ar šis pasaulis jums tapo lyg 
antra šeima?

- Taip. Džiaugiuosi santykiais su Dona-
tela Versače (Donatella Versace), Stefanu 
Gabana (Stefano Gabbana) ir Dominiku 
Dolče (Domenico Dolce), su Marku Džei-
kobsu (Marc Jacobs) ir kitais. Kai pradėjau 
modelio kelią, nebuvo atrankų režisierių, 
stilistų, tiesiogiai bendravome su dizaine-
riais. Tuomet buvome daug artimesni, o 
kai nedirbdavome, laisvą laiką leisdavome 
kartu. Akivaizdu, kad šiandien viskas pa-
sikeitė.

- Manote, kad jauniems modeliams 
dabar to trūksta?

- Taip. Pastebėjau tai. Dabar jie daugiau 
bendrauja su atrankų režisieriais ir stilistais, 
o ne su dizaineriais.

- O kitus modelius laikote savo šei-
mos nariais?

- Žinoma. Pavyzdžiui, Keitė Mos (Kate 
Moss) man yra lyg sesuo. Nesvarbu, kokio 
ji amžiaus, man ji visuomet liks jaunesniąja 
seserimi. Su Keite mane supažindino ma-
kiažo specialistas, kuris gastroliavo su Ma-
dona (Madonna). Tai buvo 1992 m. Tuo pat 
metu susipažinau su Keite ir Marijumi So-
renti (Mario Sorrenti). Paskui su Keite su-
sitikau Madride. Ten ją „pagrobiau“ ir nuo 
to prasidėjo mūsų draugystė.

- Jūs visada atrodote pasitempusi, sti-
linga ir savimi pasitikinti. Ar tai jūsų vi-
dinė savybė ar įgytas bruožas, kurio rei-
kalauja jūsų profesija?

- Sakoma: apsimetinėk, kol pasieksi savo. 
Iš tiesų aš jaučiu aistrą, ir mane „veža“ vis-
kas, ką darau. Pasitikėjimo man suteikia ži-
nios. Jei ko nors nežinau, paklausiu. Niekada 
nebijojau ir nebijau klausti. Manęs kartais 
teiraujasi, ar nerimauju lipdama ant podiumo, 
nes žvelgiant iš šalies taip neatrodo. O aš iš 
tiesų visada nerimauju.

- Atrodo, kad jūsų gyvenimo tempas 
yra beprotiškas. Ar būna dienų, kai pa-
bundate ir neturite ką veikti?

- Kai atostogauju. Bet tam ir yra atosto- 
gos - kad atsipalaiduočiau, plaukiočiau, bė-
giočiau. Kai atostogos baigiasi, dirbu. Kartais 
po ilgo skrydžio, jei žinau, kad po poros die-
nų man reikės dirbti, tas dienas stengiuosi 
praleisti ramiai, nieko neveikdama. Bet, pri-
sipažinsiu, man tai nėra lengva. Nesu ramaus 
būdo žmogus ir niekada tokia nebuvau.

- Ar turite kokių nors hobių?
- Neseniai išmokau nardyti. Net diplo-

mą gavau. Bet šiaip viskas priklauso nuo 
to, kur esu ir ką darau. Jei esu dideliame 
mieste, noriu eiti į muziejus, domėtis me-
nu. Jei esu kokioje nors šalyje, turinčioje 
seną istoriją, pavyzdžiui, Egipte ar Graiki-
joje, noriu pamatyti istorines vietas. Jau-
čiuosi palaiminta, kad galiu suderinti darbą 
ir keliones.

- Ar pasaulyje yra tokių vietų, kur 
galite laisvai eiti gatve ir negalvoti, kad 
jus kas nors atpažins, nufotografuos, už-
kalbins?

- Neseniai ir pati savęs to klausiau. Man 
patiktų vaikščioti be aplinkinių dėmesio, 
viską daryti kaip normalūs žmonės. Nors 
esu kitokia, vis tiek esu tik paprastas žmo-
gus. Šlovė ir visa kita... Ką padarysi? Tai 
darbo dalis. Todėl neleidžiu, kad tai mane 
nervintų. Jei kas ir nufotografuos, tegu fo-
tografuoja.

Jos pristatinėti nereikia. Viena žinomiausių pasaulio modelių Naomi Kembel (Naomi Campbell) 
gegužės 22 d. mini 45 metų sukaktį. Nuo penkiolikos metų ant podiumo žingsniuojanti moteris juokiasi, 
kad sunku rasti vietą pasaulyje, kur ji galėtų vaikščioti be paparacų dėmesio. Tačiau N.Kembel prie  
dėmesio jau priprato ir neleidžia, kad nepažįstamųjų dėmesys gadintų jai gyvenimą.

l Naomi Kembel (Naomi Campbell) gimė 1970 m. 

gegužės 22 d. Didžiojoje Britanijoje.

l Modelio darbą pradėjo būdama 15 metų.

l 2011 m. žurnale „Time“ užėmė 6 vietą 

žinomiausių supermodelių sąraše.

l N.Kembel niekada nebuvo ištekėjusi. Ji 

susitikinėjo su tokiais žinomais vyrais kaip bok-

sininkas Maikas Taisonas (Mike Tyson), aktorius 

Robertas De Niras (Robert De Niro), grupės U2 

bosistas Adamas Kleitonas (Adam Clayton) ir 

kitais.
l Paskutinis jos meilužių sąraše - rusų verslininkas 

Vladislavas Doroninas, bet 2013 m. po penkerių 

metų draugystės jiedu išsiskyrė.

Dosjė

Naomi Kembel: mados 
pasaulis - mano antri namai

EPA-Eltos nuotr.
Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ Interviu su Donata Rinkevičiene - 39 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2015 m. gegužės 22-28 d.

 D.Rinkevičienės 
 vienas didelis iššūkis
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Muzikos laidos

Kai turiu laiko, žiūriu. Džiaugiuosi, kad 
jos yra, kad yra dainuojančių žmonių. Tiesa, 
man labiau patinka dainos apie ką nors, o ne 
apie bet ką, nes tokių irgi pasitaiko, bet, 
nepaisant to, smagu, kad jauniems žmonėms 
yra kur save išbandyti.

FilMų pasirinkiMas

Geriau knyga negu filmas, bet kartais ir 
filmas gerai. Kai noriu žiūrėti, visada atrandu 
ką. Nesu iš tų, kurie piktinasi, kad ne tas ar 
ne toks filmas. Kai pozityviai ieškai, atrandi.

pokalbių šou

Man patinka paklausyti, ką žmonės mąsto 
apie gyvenimą.

kulinarinės laidos

Mano draugės labai mėgsta kulinariją, 
todėl jei tik pamatau ką nors įdomaus, būtinai 
papasakoju.

užsienio kanalai

Žiūriu ir juos. Mėgstu laidas apie grožį, 
madą, gyvūnus.

lietuviški serialai

Kartais pasižiūriu, tuo labiau kad daug 
šiauliečių vaidina. Tai kaipgi Ingos Norkutės 
nepažiūrėsi?

istorijų apie įdoMius 
žMones trūkuMas 

Gal domintų įdomios istorijos apie 
žmones, kurie nepelnytai yra užmiršti. Kita 
vertus, gal jie patys nelabai nori viešumos. 
Bet tokių pasakojimų, iš kurių galėtum 
pasimokyti ar atrasti ką nors naujo, kartais 
pasigendu.

tie patys  
projektų dalyviai 

Lietuvoje yra nemažai dainininkų, tad 
galėtų šou dalyviai būti įvairesni. Yra kūrėjų, 
kurie mažiau matomi, jie galėtų išlįsti į dienos 
šviesą.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

truMpai

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad LNK projekto „Lietuvos 
balsas“ ketvirtojo sezono vairas su šūkiu „Meilė muzikai“ 
perduodamas „radistams“ Rolandui Mackevičiui ir 
Jonui nainiui. Anot jų, šis šou - vienintelė galimybė 
Lietuvoje padaryti didįjį proveržį. Be to, vilioja ir prizas - 
20 tūkst. eurų. Ketvirtame sezone keisis ir „Lietuvos 
balso“ mokytojai. Kas jais taps, kol kas neatskleidžia-
ma, bet kūrėjai patvirtino, kad jau netrukus žiūrovai 
bus supažindinti su visomis projekto naujovėmis.

Visai netrukus TV3 eteryje pasirodys nauja laida - „Aplink 
pasaulį su žvaigžde“. Jos vedėjais tapo Alfas Ivanauskas, 
žiūrovams pažįstamas dėl savo puikių kulinarinių suge-
bėjimų, ir televizijoje debiutuojanti charizmos nestokojanti 
žinoma keliautoja ingRida navickaitė. Laidos esmė 
yra patikrinti, kiek spontaniškos yra Lietuvos žvaigždės: 
ar išdrįs vos per 7 minutes priimti netikėtą pasiūlymą, 
kuris viską apvers aukštyn kojomis? Jiems tereikės paimti 
bilietą ir leistis į avantiūrą.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Laurą Remeikienę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,3 %
TV1 4,2 %
TV6 3,8 %
PBK 3,3 %
TV8 2,8 %

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

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

TV8 2 %
REN Lietuva 1,9 %
LRT Kultūra 1,1 %
Liuks! 0,5 %
Video ir DVD 0,5 %

LNK 16,4 %

TV3 16 %

LRT Televizija 
9,7 %

BTV 7,2 %

LNK 19,1 %

TV3 16,5 %

LRT Televizija 
9,5 %

NTV Mir Lietuva 
6,4 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 10,3

2 TAUPUS BŪSTAS  LNK 9,3

3 NUO...IKI LNK 8,9

4 TV3 ŽINIOS TV3 8,8

5 PAKARTOK TV3 8,6

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,6

7 KK2 LNK 8,1

8 LNK ŽINIOS LNK 7,7

9 GARFILDAS 2 TV3 7,5

10 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 7,0

Duomenys: TNS LT, 2015 m. gegužės 11-17 d.

reitinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 17,9 %

Kiti  
kanalai 22 % BTV 6,1 %NTV Mir Lietuva 5 %

Atlikėja, televizijos realybės šou „Dangus“ dalyvė ir muzikos mokytoja LAURA REMEIKIENĖ 
prisipažįsta, kad nėra kritiška televizijos žiūrovė. Kai ji nori, randa, ką žiūrėti. Tiesa, mieliau 
dainininkė laisvalaikiui renkasi knygą ir sako, kad televizoriaus apskritai galėtų atsisakyti.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorė DonAtA Rinkevičienė (39) vaid
menį Lnk seriale „Gyvenimo receptai“ va
dina vienu dideliu iššūkiu. nors pasinėrus 
į filmavimo darbus laisvo laiko žinomai 
moteriai visai neliko, puoselėti šeimos ži
dinio ji nenustojo. Su maestro Gintaru Rin
kevičiumi šeimą sukūrusi ir keturis vaikus 
auginanti Donata šiandien džiaugiasi, kad 
gyvenimas jos nenustoja lepinti.

- Kaip vertinate savo darbą televizijos 
seriale?

- Pačiai sunku vertinti. Iki šiol nesu ma-
čiusi paskutinių trijų serijų. Sau esu kritiška 
vertintoja.

- Kokie buvo didžiausi iššūkiai?
- Visas darbas seriale man buvo vienas di-

delis iššūkis. Juk tai buvo pirmoji tokia patirtis 
gyvenime. Baimė, abejonės, nepasitikėjimas sa-
vimi buvo nuolatiniai palydovai viso darbo metu.

- Kaip jūsų darbą seriale įvertino ar-
timieji?

- Artimųjų nuomone, esu verta „Oskaro“.

- Daugelis kritikuoja lietuviškus se-
rialus dėl jų kokybės, silpno scenarijaus. 
Kokia yra jūsų nuomonė?

- Šiuo metu kuriamų serialų kokybė tikrai 
labai nebloga. Gražūs vaizdai, interjerų įvai-
rovė, išradingai parinkti kostiumai. Dėl sce-
narijų gal ir galima pasiginčyti, bet tai kita 
tema. Man smagu žiūrėti kitų kolegų darbus.

- Ar pavyko per šitiek laiko susigy-
venti su savo heroje? Kokių panašumų, 
o kokių skirtumų atradote?

- Nelabai suprantu, ką reiškia „susigyven-
ti“. Bet jei kalbame apie tai, ar man patiko 
Jūratė, - taip, herojė daug kuo primena mane 
pačią. Tik, dėkui Dievui, manęs netaršė to-
kios gyvenimo peripetijos, tačiau Jūratės po-
žiūris, elgesys vienoje ar kitoje situacijoje 
man priimtinas ir pateisinamas.

- Rudenį minėjote, kad žiemą plana-
vote lankyti kulinarijos kursus. Ar pavy-
ko įgyvendinti šią svajonę? O gal kulina-
rijos paslapčių išmokote iš savo herojės?

- Kulinarijos kursai taip ir liko svajonėmis. 
Labai trūksta laiko, o gal noro. Nors šio bei 
to tikrai išmokau iš savo herojės.

- Ko dar ji jus išmokė?
- Būti ne tokiai savikritiškai.

- Jūsų herojė - vieniša, vyro palikta 
moteris. O jūs - laimingai ištekėjusi ir 
šeimą sukūrusi moteris. Kas, jūsų ma-
nymu, svarbiausia dviejų žmonių santy-
kiuose?

- Svarbiausia yra girdėti savo partnerį. 
Meilė ir santuoka yra darbas. Sunkus darbas 
su savimi. O savo vaikams linkiu tapti gerais, 
darbščiais žmonėmis.

- Laisvo laiko, pradėjus filmuotis, ma-
tyt, liko visai nedaug. Vis dėlto ką vei-
kiate tomis retomis poilsio akimirkomis?

- Mano pomėgis - detektyvai, trileriai. 
Tiek knygos, tiek kino filmai. Be to, mėgstu 
gerus romanus ir autobiografines knygas.

- Kokių turite ateities planų, susijusių 
su aktoryste, televizija?

- Neturiu jokių planų. Dirbu „Dviračio 
šou“ ir tuo mėgaujuosi.

D.Rinkevičienė: artimųjų 
nuomone,  esu verta „Oskaro“

Darbas seriale 
„Gyvenimo receptai“ 
Donatą Rinkevičienę 
išmokė būti mažiau 
savikritiška 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Meilė ir santuOka 
yra darbas. 
sunkus darbas  
su saviMi
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 8.00  „Policija ir Ko“  19.50  Kitoks pokalbis 18.30  „Forsaitų saga“ 19.30  KK2 penktadienis13.30  „Madagaskaro 
 pingvinai“

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.35 „Rutos Ren-
del detektyvai“. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 
Senoji animacija. 10.50 „Nančerou“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Lauki-
nis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.50 „Medikai“. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Feirfild Roudas“.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Žinios. 
10.40 Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas. 11.30 Krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu. 11.55, 14.10 24 valandos. 
13.05 Nuo... Iki. 13.40, 15.20 Dviračio šou. 15.50 
Arčiau mūsų. 16.25 Pagalbos skambutis. 21.00 
Alchemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.35 Lietuvos laikas. 6.05, 1.15 „EURO-
NEWS“. 6.35, 9.00, 15.00, 12.00, 17.00 Naujienos. 
6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.05 Gyvenk 
sveikai! 11.20 „Slava“. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.15 Mados nuos-
prendis. 17.45 Lauk manęs. 18.35 Juoko festivalis. 
20.00 Laikas. 21.00 Stebuklų laukas. 22.10 „Links-
mųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji lyga“. 0.30 
„Vakaras su Urgantu“. 1.45 „SinCity“. 2.45 „Mimino“. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.15 Kviestinė vakarienė. 8.10 Nemeluok man! 
9.15 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 10.15 
Reporterių istorijos. 10.40 „Pėdsekiai“. 11.10 
Mokslo apgauti. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti 
visiems! 14.20 Kviestinė vakarienė. 15.25 „Se-
nųjų planetų architektai“. 16.25 Mums net ir 
nesisapnavo. 19.25 „Darvino kodas: Beždžionių 
prakeiksmas“. 21.25 Kviestinė vakarienė. 22.25 
„Už septynių antspaudų“. 1.35 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
„Žvalgybos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 16.20 Pirmo-
ji pavara. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Svetima“. 
23.20 „Mano paskutinė pirmoji meilė“. 1.05 
„Tu - superžvaigždė. Benefisas: „Aš lieku, kad 
gyvenčiau“. 4.10 „Versija“. 

 TV PolonIa
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Trys pašėlę 
nuliai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš 
mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
13.25, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 „Ne-
dėkingumas“. 15.50 Nenugalėtieji. Nepaprasto 
istorijos - Monika Kušynska. 16.20 Klajūno užra-
šai. 16.35 Gražesnė Lenkija Europos Sąjungoje. 
17.00 „Ex Libris“. 18.20, 22.45, 5.10 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX a.
sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 20.25 „Cafe 
Historia“. Cenzūra. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.00, 
5.20 „Kaip atsikratyti juodo katino“. 0.30, 6.40 
Sopotas bisui: M.Rodovič, „Kayah“ koncertas. 

 TV1000
5.30 „Aiškiaregė“ (N-14). 7.25 „Auksinis kompa-
sas“. 9.25 „Mergina su trūkumais“. 11.40 „Nor-
mandijos Viešbutis“. 13.15 „Gelbėkit mus nuo 
Evos“. 15.00 „Basomis per šliužus“. 16.45 „Dabar 
gerai“. 18.25 „Po priedanga“. 20.00 „Didieji lū-
kesčiai“. 22.10 „Panikos kambarys“ (N-14). 24.00 
„Gelbėkit mus nuo Evos“. 1.50 „Gerasis dakta-
ras“. 3.30 „Rudens legendos“ (N-14). 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50 Sandėlių 
medžiotojai. 8.15 Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai 
pagaminta? 9.10 Greiti ir triukšmingi. 10.05 Ne-
mėginkite pakartoti. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 
Aukso karštligė. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 14.30 
Išgyvenimo menas. 15.25 Išgyventi. 18.10 Karai 
dėl bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05 
Penktoji pavara. 20.00, 6.10 Kaip tai pagamin-
ta? 21.00, 2.50 Karbonaro efektas. 22.00, 3.40 
Ar išgyventum? 23.00, 4.30 Išgelbėjimo kadrai. 
24.00, 5.20 Chaosas: liudininkų akimis. 1.00 
Nemėginkite pakartoti. 1.55 Kodėl? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Pasiklydę Ramiajame 
Vandenyne. 8.00 Naujo būsto paieška. Dominikos 
saulė. 8.30, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 
Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
„Dude Rancher Lodge“. 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Bankokas: viskas, arba nieko; Australija. 
14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. Vokietija. 17.00 Pamesto baga-
žo aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
San Diegas. 19.00 Naujo būsto paieška. Suomija; 
Škotija. 21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 Turto gelbė-
tojai. 23.00 Brangenybių paieškos: Etiopija: opalas.

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Animacinis f. 

„Mažieji išdykėliai“.
6.55 Animacinis f. 

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

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Du tėvai ir du 
sūnūs“ (N-7).

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

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Madagaskaro 
pingvinai“.

14.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas“.

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

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

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

„Madagaskaras 2“.
21.10 Komedija „Karšta 

pupytė“ (N-7).
23.20 Siaubo trileris 

„Kerė“ (S).
1.20 Trileris „Greisės 

nuopuolis“ (N-14).

6.30 „Kas naujo, 
Skūbi-Dū?“

6.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

7.25 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.55 Yra kaip yra (N-7).
11.45 Paskutinis šansas 

(N-7).
12.25 KK2 (N-7).
13.15 Animacinis f. 

„Džonis Testas“.
13.45 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.40 Kriminalinis trileris 

„Baudėjas“ (N-14).
0.05 Siaubo trileris 

„Paskutinė žmonijos 
viltis“ (N-14).

1.50 Veiksmo f. 
„Atpildas“ (N-14).

3.30 Programos pabaiga.
3.35 Lietuva Tavo delne.

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

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

konkursas 2015. 
Antrasis pusfinalis.

13.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.

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

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.30 „Forsaitų saga“ 

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

ratas“ (N-14).
0.20 TV serialas „Didysis 

Gregas 3“ (N-7).
1.10 Benai, plaukiam 

į Nidą 2014. 
Populiarioji klasika.

3.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite.

4.25 Duokim garo!

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

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

9.00 Veiksmo komedija 
„Aš - šnipas“  
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Juodasis  
griaustinis“ (N-14).

23.30 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

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

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

(N-7).
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 Šeima - jėga!
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“.
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45 „Kobra 12“ (N-7).
19.50 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
V.Matijošaitis (N-7).

20.50 Pasaulis X. „Sveikata 
iš gamtos: kuo gydy-
tis pavasarį“ (N-7).

21.50 Drama „Tu ir aš 
amžiams“ (N-14).

23.50 Romantinė komedija 
„Ačiū, gal galima 
dar?“ (N-7).

2.00 „Kobra 12“ (N-7).
2.45 „Tu ir aš amžiams“ 

(N-14).
4.10 „Ačiū, gal galima 

dar?“ (N-7).
5.50 „Vestuvių kovos“ 

(N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Populiarių melodijų 

koncertas.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Po lietuvių kalbos 

ir kultūros skėčiu. 
Skaitovų vakaras.

14.30 Vasaros romantinės 
muzikos ir poezijos 
koncertas. 2010 m.

15.30 Algirdo Martinaičio 
autorinis vakaras.

17.00 „Nuodėminga meilė“ 
(N-7).

17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Į gamtą“.
19.10 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
Michailas Miškinas 
ir Karolis Kaupinis.

20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 

„Džiunglių knyga 2“. 
„Aviukas Šonas“.

21.00 Durys atsidaro.
21.30 Lietuvių kino klasikai. 

V.Žalakevičius. Drama 
„Vienos dienos kronika“.

23.00 Lietuvių kinas 
trumpai. „Laikinai“.

23.30 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

24.00 Panorama.
0.30 Legendos.

 20.30  „Aviukas Šonas“
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 12.55  „Pavojingoji 
  Afrika“

 19.00  „CSI Majamis“ 15.25  „Mentalistas“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

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

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

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

inspektorius 
Benksas. Blogas  
berniukas“ (N-14).

22.50 Snobo kinas. 
Nuotykių filmas 
„Maksas ir 
Maksimonstrai“ 
(N-7).

0.50 „Viešbutis 
„Grand Hotel“  
(N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
22.00 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai  
(N-14).

23.00 Trileris 
„Paskutinė riba“ 
(N-14).

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Komisaras 

Manara“ (N-7).
11.00 „Moteris, 

kuri sugrįžta“  
(N-7).

12.55 „Pavojingoji 
Afrika“ (1).

13.55 „Departamentas“ 
(N-7).

14.55 Miestų skoniai.
15.25 „Senovės civilizacijų 

paslaptys“.
16.25 „Saldžioji 

gyvenimo pusė“.
18.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
18.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika (N-7).

19.00 „Trauma“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.20 Pagaliau 

penktadienis! 
„Degustacija“  
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Prieblanda: 
gyvenimas  
po mirties“  
(N-14).

„MAKSAS IR MAKSIMONSTRAI“
Nuotykių filmas. JAV. 2009.
Režisierius S.Džounzas.
Vaidina M.Rekordzas,M.Pfaiferis, M.Grivs.

Pasinerkite į nuostabaus grožio fantazijų pasaulį pagal vieną iš mėgsta-
miausių visų laikų knygų. Moriso Sendako literatūros kūrinio, vaizduojan-
čio fantastišką vaiko sukurtą pasaulį, adaptacija. Nepaklusnus berniukas 
Maksas nubaudžiamas ir užrakinamas miegamajame. Kovodamas su 
nuoboduliu, vaikas pasineria į fantazijų pasaulį ir supranta, kad staiga 
kambarys kažkur dingo.

TV1
22.50

rekomenduoja

„FEIRFILD ROUDAS“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius D.Viveris.
Vaidina Dž.Metkalfas, 
N.Lisinska, D.Magratas.

Palikęs darbą Bostono merijoje, No-
jus Makmanas išvyksta į Vašingtoną. 
Tą pačią dieną vyrą užgriūva nelai-
mės - Nojus sužino, kad naujas darb-
davys negalės jo įdarbinti, ir sužino, 
kad jo mergina buvo neištikima...

„PASKUTINĖ RIBA“
trileris. JAV. 2010.
Režisierius G.Džordanas.
Vaidina S.L.Džeksonas, K.A.Mos, 
M.Šynas.

Buvęs branduolinių ginklų ekspertas 
Jongeris išdavė savo šalį. Greitai po 
to, kai jis padeda bombas, jį sulaiko 
šalies antiteroristinis padalinys. Ta-
čiau nors Jongeris sulaikytas, FTB 
agentei niekaip nepavyksta priversti 
jį atskleisti, kur padėtos bombos.

„BAUDĖJAS“
trileris. JAV, 
Vokietija. 2004.
Režisierius Dž.Henslėjus.
Vaidina T.Džeimas, Dž.Travolta, 
L.Haring.

Slaptasis FTB agentas Frenkas Kest-
las neilgai džiaugėsi laimingu gyve-
nimu. Jo žmona ir vaikai tapo nusi-
kaltėlių aukomis, nes netyčia pama-
tė tai, ko niekas neturėjo matyti...

TV8
21.00

LNK
21.40

TV6
23.00

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55, 15.35 Gyve-
nimas laisvėje. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Ry-
kliai iš tamsos. 13.45 Pavojingiausios gyvatės. 
17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.55, 
0.45, 3.25 Upių pabaisos. 21.05, 2.35, 5.49 Gepar-
das. 22.55, 23.50, 4.15, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
33 turo apžvalga. Premjera. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. 
Atkrintamosios. 2015-05-16. 10.15 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Mora-
banc“. 2015-05-10. 12.15 Čempionai LT. „Ateitis“. 
Futbolo ateitis auga čia. 13.15 NBA krepšinio lyga. 
Atkrintamosios. 2015-05-17. 15.30 Tiesioginė 
transliacija. ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 
19.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 33 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10, 23.10 ATP 250 
Nice. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 2015-05-22. 23.40 
NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Ouklen-
do „Warriors“. Atkrintamosios. 2015-05-16. 1.40 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - „FC 
Barcelona“. 2015-05-17. 3.30 Tiesioginė trans-
liacija. NBA krepšinio lyga. Konferencijos finalas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato fina-
las. 9.20 Krepšinis. Eurolygos finalas. 11.30, 
13.30, 15.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. 17.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 18.00 Boksas. Grigorijus Drozdas -
Krzysztofas Wlodarczykas. Tiesioginė translia-
cija. 23.00 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
23.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 24.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Barcelona“. 1.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Juventus“. 4.55 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. 

 EUROSPORT
9.30, 13.00, 18.45, 22.00 Tenisas. ATP turnyras 
Ženevoje. 10.30, 14.45, 23.00, 1.00 Dviračių 
sportas. „Giro d’Italia“. 12.15, 12.30, 19.45, 2.15 
Tenisas. „French Open“. Pasirengimas. 20.00 
Futbolas. U17 Europos čempionatas. 24.00, 
0.55 Jojimas. 0.05 Jojimas. Tautų taurė. 
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažieji išdykėliai“.
7.50 „S dalelių paslaptys“ 

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

balansas.
11.00 Diagnozė. Viltis 

(N-7).
11.30 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai.

12.00 Komedija visai šei-
mai „Vaivorykštės 
beieškant“.

13.55 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.20 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Fantastinis veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio 
pusė“ (N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

22.10 Trileris „Vagių 
pasaulis“ (N-14).

0.15 Veiksmo drama 
„Svetimšalis“ (N-14).

2.10 Veiksmo drama 
„Detektyvinės Raili 
Kalėdos“ (N-14).

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“.

6.55 „Mano draugė 
beždžionėlė“.

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

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Startas.
9.35 „Peliuko dainelė“.
9.50 „Maša ir stebuklinga 

uogienė“.
10.00 „Nenugalimieji. 

Pasaulių susidūrimas“.
11.30 „Žiedų valdovas. Dvi 

tvirtovės“ (N-7).
15.10 „Čiauškutė“ (N-7).
17.15 Dokumentinis f. 

„Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Karalienė 
Luizė“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Nuotykių kome-

dija „Viena diena 
Niujorke“.

20.50 Veiksmo f. „Piko 
valanda 2“ (N-7).

22.40 Kriminalinė komedija 
„Oušeno dvyliktukas“.

1.05 Kriminalinis trileris 
„Baudėjas“ (N-14).

3.20 Programos pabaiga.
3.25 Lietuva Tavo delne.

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

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

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

išradimai“. 5 d. 
13.00 „Arminas Narbekovas. 

Futbolo fenomenas“.
13.55 Lietuvos futbolo 

taurės finalas. 
Vilniaus „Žalgiris“ - 
Klaipėdos „Atlantas“. 

16.00 Žinios. Orai.
16.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.25 LKL čempiona-

tas. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 Valanda iki 

„Eurovizijos“.
22.00 60-asis „Eurovizijos“ 

dainų konkursas 
2015. Finalas. 

1.30 Trileris „Kler“ (N-14).
2.50 Benai, plaukiam į 

Nidą 2014. 

 11.10  Durys atsidaro 10.00  Mitybos ir sporto 
 balansas

ŠeŠtadienis

„VIENA DIENA NIUJORKE“
Nuotykių komedija. JAV. 2004.
Režisierius D.Gordonas.
Vaidina M.K.Olsen, E.Olsen, J.Levis.

Įstabaus grožio seserys dvynės išsiruošia į Niujorką, kad pakeistų šiek 
tiek nuobodoką ir rutininį gyvenimą. Džein tikisi laimėti stipendiją ir 
išsikovoti vietą prestižiniame koledže, o Roksi svajoja pateikti savo dai-
ną žinomai įrašų kompanijai ir tapti roko grupės nare. Tačiau merginų 
kelyje laukia daug kliūčių, netikėtumų ir piktų žmonių, kuriems būtinai 
reikės įrodyti savo tikrąją vertę.

rekomenduoja

„ADJUTANTAS“
Veiksmo trileris. JAV, Rumunija. 
2006.
Režisierius S.Felouzas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
Dž.Koks, R.Adotis.

Moldavijoje grupė ginkluotų sukilė-
lių bando įvykdyti šalies perversmą. 
Gelbėdamasis nuo maištininkų, ša-
lies prezidentas pasislėpė Amerikos 
ambasadoje. Po to, kai nužudomas 
JAV ambasadorius, specialaus būrio 
karininkas Samuelis Kinanas privalo 
užtikrinti ambasados darbuotojų 
saugumą.

„VAGIŲ PASAULIS“
trileris. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierė M.Leder.
Vaidina M.Frimanas, 
A.Banderasas, R.Forsteris.

Keitas Riplis - rafinuotas niujorkie-
tis, puikiai išmanantis meną. Nie-
kas negalėtų įtarti, kad iš tikrųjų 
šis pagyvenęs ponas yra patyręs 
meno dirbinių vagis. Riplis pasku-
tiniam savo darbeliui pasisamdo 
jaunesnį vagį iš Majamio Gabrielį 
Martiną. Veteranas nori iš Rusijos 
muziejaus pavogti du išskirtinius 
Faberžė kiaušinius.

„TIESIOG ŽAVINGA“
romaNtiNė komedija. 
JAV, Vokietija. 1999.
Režisierius M.Tarlovas.
Vaidina S.M.Gelar, Š.P.Fleneris.

Amandai niekaip nesiseka išlaikyti 
šeimos verslo. Kadaise jos mama 
buvo puiki virėja ir visi gretimų namų 
gyventojai ar šiaip miestelėnai mėg-
davo pietauti jos restoranėlyje „Pietų 
kryžius“. Deja, Amandai nesiseka ga-
minti ir „paskanauti“ jos valgių susi-
renka tik patys ištikimiausi lankytojai. 

BTV
21.45

 TV8
7.40 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.35 „Rutos 
Rendel detektyvai“ (N-7). 9.40 „Linksmie-
ji draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.50 
„Nančerou“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Medikai“ 
(N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 
„Pamiršk mane“ (N-7). 21.00 Drama „Feirfild 
Roudas“ (N-7). 22.50 „Medikai“ (N-7). 23.40 
Pasikeisk! (N-7). 

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Žinios. 
10.40 Apie žūklę. 11.05 Tauro ragas (N-7). 
11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
11.55, 14.10 24 valandos (N-7). 13.05 Nuo... Iki. 
13.40, 15.20 Dviračio šou. 15.50 Arčiau mūsų. 
16.25 Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 Alche-
mija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 

 PBK
5.55 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 6.35, 
9.00, 15.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20 „Slava“. 
12.00, 17.00 Naujienos (su subtitrais). 12.25 
„Slava“. Tęsinys. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.15 Mados 
nuosprendis. 17.45 Lauk manęs. 18.35 Jūrmala. 
Juoko festivalis. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė (rusų k.). 21.00 Stebuklų 
laukas. 22.10 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
Aukščiausioji lyga“. 0.30 „Vakaras su Urgantu“. 
1.15 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 1.45 
„SinCity“. 2.45 „Mimino“. 5.05 Muzika. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.15 Kviestinė vakarienė. 8.10 Nemeluok man! 
9.15 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 10.15 
Reporterių istorijos. 10.40 „Pėdsekiai“. 11.10 
Mokslo apgauti. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.50 Žiūrėti 
visiems! 14.20 Kviestinė vakarienė. 15.25 „Se-
nųjų planetų architektai“. 16.25 Mums net ir 
nesisapnavo. 19.25 „Darvino kodas: Beždžionių 
prakeiksmas“. 21.25 Kviestinė vakarienė. 22.25 
„Už septynių antspaudų“. 1.35 „Pėdsekiai“. 

TV3
22.10

 11.30  „Žiedų valdovas. 
 Dvi tvirtovės“

LNK
19.00

TV1
23.15
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime 

augti.
10.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionato  
etapas Olandijoje. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių 

princesė Šina“  
(N-7).

14.00 „Jaunavedžiai“ 
(N-7).

16.00 Muchtaro
sugrįžimas“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Muzikinė kaukė. 

Geriausieji.  
Vedėjas 
A.Ramanauskas.

21.45 Veiksmo trileris 
„Adjutantas“  
(N-14).

23.30 Trileris „Samanta 
Darko“ (N-14).

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

2.20 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
V.Matijošaitis (N-7).

12.00 Vestuvių kovos.
14.00 Melodrama „Kai jos 

nelauki“ (1, 2) (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 „Kruvina žinutė“.
23.30 Siaubo f. „Parduoda-

mas namas“ (S).
1.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.15 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

3.40 Siaubo f. 
„Parduodamas 
namas“ (S).

5.05 Gamtos pasaulis.
5.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
6.00 Šeima - jėga! 2.

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

Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 

2009 m.
13.45 Būtovės slėpiniai. 

Lietuvos įvaizdis 
vakaruose. 4 d.

14.30 „Mesjė!“
17.00 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. Kazimieras 
Musnickas. Agresija. 
1990 m.

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

Arts Quartet“ (JAV) 
koncertas.

20.25 ARTi. Freska.
21.00 Trileris „Uždaras 

ratas“ (N-14).
22.30 Panorama. 
23.00 Jūros šventė 2009. 

Andriaus Mamontovo 
koncertas.

0.45 Lietuvių kino klasi-
kai. V.Žalakevičius. 
Drama „Vienos  
dienos kronika“.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Sodininkų 

pasaulis“.
7.15 „Mylėk savo sodą“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji 
keturkojai“.

12.00 Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.

12.30 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 Goko stiliaus 

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

Romantinė komedija 
„Bumas“.

23.15 Romantinė 
komedija „Tiesiog 
žavinga“ (N-7).

1.00 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale 

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

gaudytojo  
dienoraštis“ (N-7).

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

13.00 Taupome su 
Džeimiu.

14.00, 17.15 Jokių 
kliūčių! (N-7).

15.15 Richardo 
Hammondo  
greitieji  
apmokymai (N-7).

16.15 Gyvenimas iš naujo 
(N-7).

18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Biografinė drama 

„Pagauk, jei gali“ 
(N-7).

22.00 Veiksmo drama 
„24 valandos“ (1) 
(N-14).

23.00 Komedija 
„Kietašikniai“ (S).

0.40 Veiksmo f. 
„Mirties  
prabudimas“ (N-14).

2.20 Kriminalinė drama 
„Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“ (1).

10.30 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

11.30 „Piktoji 
planeta“.

12.00 „Senovės 
ivilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Stebuklinga 

žaislų  
krautuvėlė“.

17.10 „Kietakaktis“ 
(N-7).

19.00 „Departamentas“ 
(N-7).

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

21.30 Andrea Bocelli 
koncertas „Vivere“. 
2007 m.

23.20 Reidas. 
Eismo įvykių k 
ronika (N-7).

23.50 „Mergina 
pasirodo bare“ 
(N-14).

 21.00  „Uždaras ratas“ 17.30  Nuoga tiesa 10.00  Padėkime augti  21.30  Andrea Bocelli 
 koncertas

 12.00  „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“

 14.00  „Superauklė“ 

TV PROGRAMAgegužės 23 d.

 NTV Mir
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 „Žvalgybos 
paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
14.30 Viskas bus gerai! 15.30 „Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga“. 16.20 Pirmoji pavara. 17.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Svetima“. 23.20 „Mano pasku-
tinė pirmoji meilė“. 1.05 „Tu - superžvaigždė. 
Benefisas: „Aš lieku, kad gyvenčiau“. 

 TV PoloNia
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.30 „Trys pašėlę nu-
liai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Sveika, 
Polonija. 12.40, 17.55 „Viskas prieš mus“. 13.05, 
19.55 „Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.45 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.50 „Nedėkingumas“. 15.50 Nenugalėtieji. 
Nepaprasto istorijos - Monika Kušynska. 16.20 
Klajūno užrašai. 16.35 Gražesnė Lenkija Europos 
Sąjungoje. 17.00 „Ex Libris“. 18.20, 22.45 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 20.25 „Cafe His-
toria“. Cenzūra. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
23.00 „Kaip atsikratyti juodo katino“. 

 TV1000
9.25 „Mergina su trūkumais“. 11.40 „Nor-
mandijos Viešbutis“. 13.15 „Gelbėkit mus nuo 
Evos“. 15.00 „Basomis per šliužus“. 16.45 
„Dabar gerai“. 18.25 „Po priedanga“. 20.00 
„Didieji lūkesčiai“. 22.10 „Panikos kambarys“. 
24.00 „Gelbėkit mus nuo Evos“.

 DiscoVery 
9.10 Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pa-
kartoti. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštli-
gė. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Išgyvenimo 
menas. 15.25 Išgyventi. 18.10 Karai dėl bagažo. 
18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05 Penktoji pava-
ra. 20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 Karbonaro 
efektas. 22.00 Ar išgyventum? 23.00 Išgelbėjimo 
kadrai. 24.00 Chaosas: liudininkų akimis. 

 TraVel
8.30, 16.00 Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. Vokietija. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 Turto gelbėtojai. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Blogas šuo. 
8.15, 11.55, 15.35 Gyvenimas laisvėje. 9.10 
Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 
Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Rykliai iš tam-
sos. 13.45 Pavojingiausios gyvatės. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.55, 
0.45, 3.25 Upių pabaisos. 21.05, 2.35, 5.49 
Gepardas. 22.55, 23.50, 4.15, 5.02 Aligatorių 
tramdytojai. 6.36 Liūno broliai. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos 33 turo apžvalga. 8.00 NBA 
krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo 
„Warriors“. Atkrintamosios. 10.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
„Morabanc“. 12.15 Čempionai LT. „Ateitis“. 
Futbolo ateitis auga čia. 13.15 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. 2015-05-17. 15.30 ATP 
250 Nice. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 19.15 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lygos 33 turo apž-
valga. 20.00, 21.10, 23.10 ATP 250 Nice. Vyrų 
tenisas. Pusfinaliai. 23.40 NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Ouklendo „Warriors“. 
Atkrintamosios. 1.40 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Unicaja“ - „FC Barcelona“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato fina-
las. 9.20 Krepšinis. Eurolygos finalas. 11.30, 
13.30, 15.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. 17.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 18.00 Boksas. Grigorijus Drozdas - 
Krzysztofas Wlodarczykas. Tiesioginė trans-
liacija. 23.00 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 23.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 24.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 1.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Juventus“. 
4.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
9.30, 13.00, 18.45, 22.00 Tenisas. ATP tur-
nyras Ženevoje. 10.30, 14.45, 23.00, 1.00 
Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 12.15, 12.30, 
19.45, 2.15 Tenisas. „French Open“. Pasiren-
gimas. 20.00 Futbolas. U17 Europos čem-
pionatas. 24.00, 0.55 Jojimas. 0.05 Jojimas. 
Tautų taurė. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 1.20  „Didžiojo sprogimo 
 teorija“

 0.35  Auksiniai praėjusio 
šimtmečio šlageriai

 10.55  „Sniego močia“ 13.30  „Nuogas 
 ginklas 2“

 13.10  „Gyvenimo 
 bangos“

 TV8
8.00 Kultūra +. 8.30 Svajonių nuotaka (N-7). 
9.30 Svajonių sodai. 10.30 „Tobula kopija“ 
(N-7). 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Links-
mieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 
15.00 „Agatos teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius 
Morsas“ (N-7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Tiesą žino tik kalnai“ (N-7). 22.50 
Menų sala. 23.20 Romantinė komedija „Stogų 
romantika“ (N-7). 1.00 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC 
televitrina. 6.50, 23.00 Valanda su Rūta. 7.55 
Mes pačios. 8.20, 8.55, 9.30 KK2 (N-7). 10.05, 
10.30, 10.55, 11.25 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 
12.25 Ne vienas kelyje. 12.55 Tauro ragas (N-7). 
14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 15.40, 16.50 Yra 
kaip yra (N-7). 18.00, 19.10 24 valandos (N-7). 
20.20 Pagalbos skambutis (N-7). 20.55 Žodis - 
ne žvirblis. 21.00, 21.30 „Pasaulio ugnikalniai“. 
22.00 „Žemynų kelionė“. 0.10 Nuo... Iki. 0.50 
Šefas rekomenduoja. 1.25 Arčiau mūsų. 1.55 
Padėkime augti. 2.25, 3.00, 3.35 KK2 (N-7). 
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 Dviračio šou. 

 PBK
7.05 Armijos parduotuvė. 7.35 „Fiksikai“. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.05 Svei-
kata. 9.00 „Gintaro kambarys“. 10.00, 15.00 Nau-
jienos (su subtitrais). 10.20 „Gintaro kambarys“. 
Tęsinys. 11.20 „Gazoon“. 11.40 „Šalis 03“. 13.50, 
15.15 Šok! 17.00 „Vienas prie vieno“. 20.00 Lai-
kas. 21.40 „Pokrovskio vartai“. 0.15 Josifo Brods-
kovo jubiliejui paminėti „Iš niekur su meile“. 1.10 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“.  

 REn
6.30 „Šaulys 2. Teisė į mirtį“. 9.50 Žiūrėti 
visiems! 10.50 Jūrmala. Juoko festivalis. 12.35-
20.45 „Instruktorius“. 0.30 „Darvino kodas: 
Beždžionių prakeiksmas“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų 
papročiai. 8.55 Būna gi taip! 9.30 „Ekskliuzyvas“. 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 „Technikos stebuk-
las“. 11.55 Sodininkų atsakas. 13.20 Valgome 
namie! 13.55 Aš lieknėju. 14.55 „Pamatyti ateitį“. 
15.45, 16.25 „Dublio nebus“. 17.55 Ypatingas 
įvykis. Savaitės apžvalga. 20.00 „Norkino sąra-
šas“. 21.15 „Inspektorius Kuperis“. 1.10 Muzikinis 
ringas. „Presniakovas - Tokio“. 

 TV PolonIa
7.55 Koncertas bisui - „Czerwone Gitary“. 8.50 
Gyvenimo menas. 9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 
Klajūno užrašai. 10.00, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 
10.05 Petersburski Music Show. 10.40 Grūdas. 
11.10 „Janas Širdis“. 12.15, 22.40, 4.30 Svei-
kinimų koncertas. 12.35, 13.10 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Regina Coeli. 13.45 Prie Tatrų. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.25 Koncertas 
bisui - „Czerwone Gitary“. 16.20 Okrasa laužo 
taisykles. 16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 
17.05 Provincijos lobiai. 17.25, 6.40 Girios 
skaitymai. „Gyvenimo procesas“. 17.55 Made 
in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Opolė 2014 - išgyvenkime 
tai dar kartą. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 
23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 24.00 „Janas Šir-
dis“. 1.05 Petersburski Music Show. 1.35 Prie 
Tatrų. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios.

 TV1000
5.50 „Gataka“). 7.45 „Ir čia priėjo Poli“. 9.20 „Ar-
čiau“. 11.05 „Gerasis daktaras“. 12.45 „Žmogus 
be šešėlio“. 14.45 „Po priedanga“. 16.25 „Dvi 
motinos“. 18.20 „Arčiau“. 20.00 „Apgaulės meis-
trai“. 22.00 „Pametusi galvą“. 23.30 „12 vergovės 
metų“. 1.35 Gataka“. 3.20 „Romo dienoraštis“. 

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

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Mianmaras. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Lisabona; Hondūras. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Geriausias šašlyko meistras 
PAR. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 Nepaprasti namai 
ant vandens. 13.00 Nepaprasti užmiesčio namai. 
13.30 Naujo būsto paieška. Korėjos dvasia; ge-
roji senutė Anglija; Kosta Rika. 15.00 Geriausios 
kelionės motociklu. Maršrutas 66. 17.00 Lėktuvų 
paroda. 18.00 Statyba Aliaskoje. 19.00 Turto gel-
bėtojai. 20.00 Pamesto bagažo aukcionai. 20.30 
Europos geležinkeliai. 21.00 Akmeniniai labirintai. 
22.00 Pilių paslaptys. 23.00 Muziejų mįslės. 
24.00 Geriausios kelionės motociklu.

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažieji 

išdykėliai“.
7.50 „S dalelių 

paslaptys“ (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Letenos“.
13.10 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
15.50 Ekstrasensai 

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

(N-7).
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių apž-
valga.

19.30 Nuotykių komedija 
„Čihuahua iš Beverli 
Hilso“.

21.15 Trileris „Svetimas 
kūnas“ (N-14).

23.05 Fantastinis nuoty-
kių f. „Sinbadas ir 
Minotauras“ (N-14).

0.55 Komedija 
„Liepsnojanti  
meilė 3“ (N-14).

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“.

6.55 „Mano draugė 
beždžionėlė“.

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

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija „Šunelis 

Pingas“.
11.45 „Beilio nuotykiai. 

Pasiklydęs šunytis“.
13.30 „Nuogas ginklas 2“.
15.05 „Čiauškutė“ (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės 

įvykių apžvalga.
19.30 „Mano super buvu-

sioji“ (N-7).
21.25 Veiksmo trileris 

„Mobilusis“ (N-7).
23.15 Veiksmo komedija 

„Vyras už pinigus 2. 
Žigolo Europoje“.

0.50 Kriminalinė komedija 
„Oušeno dvyliktukas“.

3.15 Programos pabaiga.
3.20 Lietuva Tavo delne.

7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Padūkėliai marsupi-

lamiai“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

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

4 s. „Sniego močia“.
12.00 „Musonų viešpatija“. 

4 d. „Išgyvenę keis-
tuoliai“ (subtitruota).

13.00 Šv.Mišios. 
14.45 Auksinis protas.
16.00 Žinios. 
16.10 „Mistinė pica“.
17.55 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

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

užrašai ir kiti pasa-
kojimai“ (N-14).

23.30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2014. 

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Dokumentinis f. 

„Senovės X failai. 
Kristaus kraujas“ 
(N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f. 

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

13.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

(N-7).
19.00 Inga Lindstrom. 

Romantinė drama 
„Diena prie jūros“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

23.00 Kriminalinis trileris 
„Apgalvota žmogžu-
dystė“ (N-14).

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

2.10 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo
akademija.

9.00 Girių takais.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Gamink 

sveikiau!
11.45 Nacionalinė 

loterija.
11.48 Pasaulis X. 

„Sveikata iš gamtos: 
kuo gydytis  
pavasarį“ (N-7).

12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. 

Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Šeima - jėga! 2.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30, 1.30, 4.30 24/7.
22.30, 2.15 „Daktaras 

Monro“ (N-14).
23.30, 3.00, 5.15 Siaubo f. 

„Mirusiųjų  
požemis“ (S).

6.00 Dokumentinis f. 
„Gamtos pasaulis“.

6.10 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

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

septynetų taurės 
geriausios rungtynės. 

10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 Mūsų miesteliai. 
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 J.Štrauso operetė 

„Vienos kraujas“. 
17.30 Septynios Kauno 

dienos.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Nobelio literatūros pre-

mijos laureato Josifo 
Brodskio 75-osioms 
gimimo metinėms.

19.30 Josifo Brodskio min-
tys apie Veneciją.

20.00 „Mano tėvas“ (N-7).
20.30  Sekminės su kata-

likų bendruomene 
„Gyvieji akmenys“.

21.00 Visu garsu.
21.45 Dizainas.
22.30 Panorama. 
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
23.45 „Į gamtą“.
0.35 Stasys Povilaitis. 

Auksiniai praėjusio 
šimtmečio šlageriai. 

 16.20   „Tigrų sala“
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 23.40  „Transporteris“  15.15  Iš peties 22.50  „Nuodingoji 
gebenė. Slapta draugija“

 AnimAl PlAnet
7.25, 8.15, 9.10, 10.05 Namai medžiuose. 11.00 
Žydrosios Bahamos. 11.55, 22.55 Dinozaurų era. 
12.50, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 13.45, 18.20, 
4.15 Pavojingiausios gyvatės. 14.40 Nežinomos 
salos. 15.35 Nepažįstama Meksika. 16.30 Gam-
tos pasaulis. 17.25 Mutantų planeta. 19.15 Lau-
kinė Iberija. 20.10 Rykliai akvariume. 21.05, 3.25 
Akvariumų verslas. 23.50 Gyvačių gelbėtojas. 
1.40, 5.02 Gepardas. 5.49 Gyvačių gelbėtojas. 

 SPort1
8.00 Pirmyn į praeitį. ATP 1000 Indian Wells. 
Rafael Nadal - Novak Djokovic. Finalas.  
2011 m. 11.15 NBA krepšinio lyga. Konferen-
cijos finalas. 13.30 Rusijos „Premier League“. 
„Krasnodar“ - „Rostov“. 15.30 Rusijos „Premier 
League“. 28 turo apžvalga. 16.00 Tiesioginė 
transliacija. Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Didžioji Britanija. 4 etapas. 18.00 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 18.30, 6.30 „NBA Pa-
saulis“. Speciali krepšinio laida. 19.00 Tiesio-
ginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. (numatoma). 20.50 NBA krepšinio lyga. 
Konferencijos finalas. 23.00 ATP 250 Nice. Vyrų 
tenisas. 1.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Didžioji Britanija. 4 etapas. 2015-05-24. 3.00 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfi-
nalis. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Slovakija - Latvija. 10.35 Boksas. Floydas Ma-
yweatheris - Manny Pacquiao. 12.00 Dviračių 
sportas. Kalnų dviračių pasaulio taurė. Tiesio-
ginė transliacija. 13.55 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 14.50 „Formulė-1“. Monako GP lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Motosportas. Indycar lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 22.30 Motosportas. 
Didžiosios Britanijos žiedinių lenktynių etapas. 
0.30 Motosportas. Nascar 600 mylių lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
9.30 Tenisas. ATP turnyras Ženevoje. 10.30, 
15.15 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 11.45 
Tenisas. „French Open“. Pasirengimas. 12.00, 
18.45, 2.00 Tenisas. „French Open“. 23.15 
Motosportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 
23.45 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 1.45 
Motosporta. Savaitgalio apžvalga. 

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

paslaptys“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji keturkojai“.
12.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
12.30 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

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

nuotaką?
19.50 Magai.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisarė Lindholm. 
Lastrumo  
sausainiai“ (N-7).

22.50 Trileris „Nuodingoji 
gebenė. Slapta drau-
gija“ (N-14).

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

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

Hammondo  
greitieji apmokymai“ 
(N-7).

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

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Taupome su 
Džeimiu.

14.00, 17.15 Jokių kliūčių! 
(N-7).

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

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Monako 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 „Dingęs be žinios“ 

(N-14).
1.00 „Džo“ (N-14).
1.50 „Pelikanas 1“ (N-7).
2.40 „Hubertas ir Staleris“ 

(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

10.30 Miestų skoniai.
11.00 Reidas. Eismo įvykių 

kronika (N-7).
11.30 „Pavojingoji 

Afrika“.
12.30 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.50 „Dar viena diena“ 

(N-7).
16.50 „Pamirštų sapnų 

urvas“.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Drakono vartai“ 
(N-7).

23.10 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių apž-
valga.

23.40 „Transporteris“ 
(N-7).

0.40 „Departamentas“ 
(N-7).

„DienA Prie JŪroS“
Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius U.Baumanas.
Vaidina K.Hejer, M.Hofmanas, G.Loker.

Italijoje užaugęs kraštovaizdžio architektas Stelanas Mansfeldas, pra-
leidęs daug laiko Kanadoje, nusprendžia grįžti atgal į gimtąją Švediją. 
Jam vietinis žemvaldys pasiūlo darbą. Stelanas apsidžiaugia, tačiau 
susipažinęs su savo darbdavio sūnaus sužadėtine ją įsimyli. Tai gerokai 
komplikuoja visus jo darbo ir asmeninius reikalus.

BtV
19.00

rekomenduoja

„SVetimAS KŪnAS“
tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Mostou.
Vaidina B.Vilisas, R.Mičel, Dž.Gintis.

Artimoje ateityje žmonija jaučiasi 
kur kas saugiau. Pasaulį užtvindę 
surogatai leidžia nekelti kojos iš 
namų ir jausti viską, ko tik širdis 
geidžia, būti neįtikėčiausiose vie-
tose. Surogatai - beveik tikslios, tik 
geriau atrodančios žmonių kopijos. 

„APGAlVotA ŽmoGŽuDYStĖ“
KRiminalinis tRileRis. JAV. 2002.
Režisierius B.Šrioderis.
Vaidina S.Bulok, B.Čaplinas, 
R.Goslingas.

Kalifornijoje randamas jaunos mo-
ters kūnas. Žmogžudysčių skyriaus 
detektyvė Kesė kartu su partneriu 
Semu paskiriami išaiškinti šią iš pa-
žiūros nesudėtingą bylą. Kesės aki-
ratyje atsiduria du įtariamieji - Ričis 
Heivudas ir Džastinas Pendltonas. 

„moBiluSiS“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2004.
Režisierius D.R.Elisas.
Vaidina K.Besindžer, K.Evansas, 
Dž.Stathamas.

Vaikinui į mobilųjį telefoną paskam-
bina nepažįstamas numeris. Tačiau 
skambutis neeilinis - skambina mo-
teris ir sako, kad ji, jos vyras ir sūnus 
yra pagrobti ir tikriausiai greitai bus 
nužudyti. 

tV3
21.15

lnK
21.25

BtV
23.00



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

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

vai (N-7).
11.00 Nuotykių komedija 

„Čihuahua iš Beverli 
Hilso“.

12.55 „Nuotykių metas“.
13.30 „Madagaskaro 

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

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

„Puolusių angelų 
miestas“ (N-7).

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

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

„Apsukrios kambari-
nės“ (N-14).

23.10 „Privati praktika“.
0.10 „Daktaras Hausas“.
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
2.50 „Las Vegasas“ .
3.45 TV serialas „Lyga“.
4.30 Nepaprasti daiktai.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kas 

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių komedija 

„Viena diena Niujorke“.
10.35 Veiksmo f. „Piko 

valanda 2“ (N-7).
12.20 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai“.
12.55 Animacinis f. „Tomo 

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

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 „Juodos katės“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Kriminalinė drama 

„Išbandymų diena“.
0.35 „Visa menanti“.
1.30 „Specialioji Los 

Andželo policija“.
2.25 „Grubus žaidimas“ .
3.20 Programos pabaiga.
3.25 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 60-asis „Eurovizijos“ 

dainų konkursas 
2015. Finalas.

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

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

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

Hitlerio charizma. 
Į pražūtį - kartu su 
milijonais“.

23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 3“.
0.35 Pinigų karta.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.30 Teisė žinoti.
5.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
5.40 Mokslo ekspresas.

 19.30  Nacionalinė
 paieškų tarnyba

 8.55  „Meilės sūkuryje“  10.35  „Piko valanda 2“

Pirmadienis

 TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Na-
nomeilė“ (N-7). 9.40 „Linksmieji draugai“. 
10.10 Senoji animacija. 10.50 „Tiesą žino 
tik kalnai“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs 
ir drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Me-
dikai“ (N-7). 19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
20.35 „Pamiršk mane“ (N-7). 21.00 Banginių 
paslaptis. (N-7). 22.50 „Medikai“ (N-7). 23.45 
Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 
Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30 Ne vienas kelyje. 
9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00, 15.25 
„Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 10.30 
Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos (N-7). 
12.30 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime augti. 
14.10 Yra kaip yra (N-7). 15.55 Statyk! 16.20 
KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.35, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 Jūr-
mala. Humoro festivalis. 12.00, 15.00 Naujienos 
(su subtitrais). 12.25 Jūrmala. Humoro festi-
valis. Tęsinys. 13.30 Stebuklų laukas. 14.30, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 3.30 Mados 
nuosprendis. 17.00, 0.35 Vakaro naujienos. 
17.45 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė 
(rusų k.). 21.05 „Suaugusios dukros“. 23.20 
Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių k.). 
23.30 „Vakaras su Urgantu“. 24.00 Informacinė 
žinių laida „EURONEWS“. 0.50 Pozneris.

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Nemeluok man! 9.20 
Šeimos dramos. 10.20 Reporterių istorijos. 10.50 
„Pėdsekiai“. 11.20 Jaunystės eliksyras. 12.20 Šva-
rus darbas. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimy-
nėlė“. 13.40 Kol namuose ne visi. 14.40 Kviestinė 
vakarienė. „Sukčiai“. 15.40 Žiūrėti visiems! 16.20 
Šeimos dramos. 18.15 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Žiūrėti visiems! 22.30 Slaptosios 
teritorijos. 23.30 „Kariai 2“. 0.25 „Pėdsekiai“. 

„PUoLUSIŲ AnGELŲ MIESTAS“
TV serialas. Lietuva. 2015.
Režisierius A.Šlepikas.
Vaidina A.Šlepikas, A.Lasytė, K.Jakštas.

Aštraus siužeto drama, kurioje atskleidžiama kova dėl įtakos ne tik 
šeimoje, bet ir valdžios struktūrose. Tie, kurie mano, kad galios ir tur-
tų troškimas kankina tik vyrus, pažiūrėję šį televizijos filmą įsitikins: ir 
moterys dėl valdžios bei pinigų gali pasiryžti viskam. Televizijos filme 
atsiskleis įvairių skirtingiems socialiniams sluoksniams priklausančių 
žmonių istorijos.

TV3
19.30

„IŠBAnDYMŲ DIEnA“
Kriminalinė drama. Australija, 
JAV. 2001.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina D.Vašingtonas, 
I.Houkas, S.Glenas.

Los Andželo policijos departamen-
to narkotikų skyriuje pradeda dirbti 
jaunas ir sąžiningas pareigūnas Džei-
kas Hoitas. Tačiau jau pirmąją darbo 
dieną įsitikina, kad jį globojantis ir 
apie darbo tvarką pasakojantis vy-
resnysis porininkas, visų gerbiamas 
Alonzas Harisas yra korumpuotas ir 
palaiko ryšius su narkotikų mafija.

„PRISIKĖLĘS IŠ PRAGARo 5. 
PRAGARAS“
siaubo filmas. JAV. 2000.
Režisierius S.Deriksonas.
Vaidina K.Šeferis, N.Turturas, 
Dž.Remaras.

Korumpuotas detektyvas Džozefas 
Tornas ne visad elgiasi taip, kaip rei-
kalauja pareiga. Iki šiol nenubaustas 
pareigūnas paskiriamas tirti paslap-
tingą žmogžudystę, kurioje domi-
nuoja viena pravardė - Inžinierius. 
Nusikaltimo vietoje radęs keistą 
dėžutę, Džozefas bus įtrauktas į ha-
liucinacijų ir žmogžudysčių klaną. 

„KLIEnTŲ SĄRAŠAS“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisieriai A.Arkušas, T.Basfildas.
Vaidina Dž.L.Hjuit, L.Devain, 
K.Eglsfild.

Iš Teksaso miestelio kilusi vieniša 
mama Railė gyvena sukrečiantį 
dvigubą gyvenimą. Paslapčių turi 
kiekvienas. Railė Parks - ne išimtis. 
Svarbiausia užduotis - nuslėpti sa-
vo veiklą. Kitos išeities, rodos, nė-
ra - vienišą mamą su vaikais vyras 
paliko su skolomis. 

LnK
22.10

TV1
0.55

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

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

(N-7).
12.00 TV serialas „Prokurorų 

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

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

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Juodasis 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Istorinė drama 

„Troja“ (N-14).
0.40 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

2.40 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44, 14.40 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Girių takais.
8.00 Šiandien kimba.
8.30 Viskas. Aišku (N-7).
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Pasaulis X. „Sveikata 

iš gamtos: kuo gydy-
tis pavasarį“ (N-7).

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

„Genijai iš prigimties“.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
V.Matijošaitis (N-7).

0.20, 3.20 „Specialioji 
gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

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

liai“ (N-7).
6.35 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 4 s.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Lietuvos dvarų muzika.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.30 Muzika gyvai. „Fine 

Arts Quartet“ (JAV) 
koncertas.

14.50 Gimtoji žemė.
15.15 Girių horizontai.
15.45 „Animalija“.
16.10 „Namelis prerijose“.
16.40 Mokslo sriuba.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 „XX amžiaus klasi-

ka“. Solistas Gintaras 
Januševičius (forte-
pijonas).

20.10 „Vilniaus universite-
to botanikos sodas“.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 Trileris „Kler“ (N-14).
22.50 Nobelio literatūros pre-

mijos laureato Josifo 
Brodskio 75-osioms 
gimimo metinėms.

23.35 Dabar pasaulyje.
0.05 Panorama. 
1.05 Kultūros savanoriai.
1.35 Lietuvos dvarų muzika.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta 

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

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

Sleiterio patiekalai (1).
11.30 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.00 „Karadajus“ (N-7).
12.55 „Melo pinklės“.
13.55 „Akloji“.
14.30 Keksiukų karai (1).
15.25 „Mentalistas“ (N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

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

„Pametę galvas Las 
Vegase“ (N-7).

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

24.00 „Mentalistas“ (N-7).
0.55 „Klientų sąrašas“ 

(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

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

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

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Nepaprasti rusiški 

kadrai (N-7).
22.00 Be stabdžių (N-7).
22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Prisikėlęs  
iš pragaro 5. 
Pragaras“ (S).

1.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.55 Kovotojas nindzė 
(N-7).

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

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

Afrika“.
11.30 „Bėk!“ (N-7).
13.10 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

14.10 „Piktoji planeta“.
14.40 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.10 „Tėvai už borto“.
16.00 „Basomis per 

grindinį“.
18.00 „Miestų skoniai“.
18.30 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių  
apžvalga.

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

21.00 Kinomano 
užrašai.

21.15 „Kaip pirmąjį kartą“ 
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Trauma“ (N-7).
0.25 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).

 16.10  „Namelis 
 prerijose“

 20.25  „Moterų daktaras“  14.10  Patrulis  16.00  „Basomis per 
 grindinį“

 17.00  „Kobra 11“  10.00  „iKarli“

TV PROGRAMAgegužės 25 d. 

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

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 Made in 
Poland. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „Blondinė“. 14.45 Savaitraštis.
pl. 15.40 Kultūringieji PL. 16.50 „Notacijos“. 
17.05 Reportažas. 17.35 Libera - meno gidas. 
18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Rytų studija. 20.25 Istorija tau - atmintis.
pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimas prie 
užliejamos pievos“. 23.00, 5.15 Valstybės inte-
resai. 23.45, 5.50 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaar-
mia.pl“. 1.10 Ir gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? 
Kam? Kaip? 2.45 Animacinis f. 6.40 Polonijos 
reportažas. 

 TV1000
8.20 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 10.10 
„Žmogus be šešėlio“. 12.05, 3.00 „Bremo 
Stokerio „Drakula“. 15.45 „Kivirčas“. 17.05 
„Pametusi galvą“. 18.30 „Kelionė į Žemės cen-
trą“. 20.00 „Maži paukščiai“. 21.45 „Ir čia priėjo 
Poli“. 23.20 „8 mylia“. 1.15 „Bėgiai ir ryšiai“. 

 DiscoVery 
8.45, 20.00 Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti ir 
triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 Mil-
žiniškos statybos. 14.30 Didelės statybos. 15.25 
Aliaska: paskutinė riba. 18.10 Karai dėl bagažo. 
19.05 Penktoji pavara. 21.00 Aukso karštligė. 23.00 
Nuogi ir išsigandę. 24.00 Išbandymas baime.

 TraVel
8.30, 9.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 
20.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 
JAV Laukiniai Vakarai. 16.00 Oro uostas 24/7. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. Ba 19.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00 Greitis: Italija. 1.00 Nakties programa. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Liūno broliai. 7.25 Afrikos tankmėje. 12.50 
Liūtų karalienė. 13.45 Pavojingiausios gyvatės. 
14.40 Laukinės gamtos gangsteriai. 20.10 Liūtų 
karalienė. 21.05 Pavojingiausios gyvatės. 22.00 
Dramblių gelbėjimas. 22.55 Laukinės gamtos 
gangsteriai. 4.15 Afrikos tankmėje. 6.36 Liūno 
broliai. 

 sPorT1
7.00 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
7.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
8.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ 
- Atlantos „Hawks“. Konferencijos finalas. 3 
susitikimas. 2015-05-25. 10.10 Pasaulio Rali-
kroso čempionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. 
2015-05-24. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
30 turo apžvalga. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Feyenoord“ - „PSV Eindhoven“. 15.00 
Rusijos „Premier League“. „Amkar“ - „Zenit“. 
17.00, 1.10 KOK World series. Bušido kovos. 
19.00, 20.30, 23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 
19.15 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
20.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
20.45 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier 
League“. CSKA - „Rubin“. 22.45, 23.10 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Atlantos 
„Hawks“. Konferencijos finalas. 3 susitikimas. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.00, 7.55 Dviračių sportas. Kalnų dviračių 
pasaulio taurė. 9.50 Motosportas. Didžiosios 
Britanijos žiedinių lenktynių etapas. 11.50 
„Formulė-1“. Monako GP lenktynės. 14.00 
Premier lygos apžvalga. 15.00 Motosportas. 
Indycar lenktynės. 18.30 Motosportas. Spi-
dvėjus. Prahos GP lenktynių apžvalga. 21.30 
Futbolas. Anglijos Premier lygos rungtynės. 
23.20 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto 
varžybos. CSKA - „Olympiacos“. 1.20 Krep-
šinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 
„Real“ - „Fenerbahce Ulker“. 3.20 Premier 
lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Čekija - Švedija. 

 eurosPorT
9.30 Fechtavimas. „Grand Prix Series“. 10.30, 
23.00 Tenisas. „French Open“. 12.00 Tenisas. 
„French Open“. Tiesioginė transliacija. 22.00 
Futbolo apžvalga. 22.30 Futbolas. UEFA. Mo-
terys. 22.45 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Žinios  12.00  „Klounas“  21.30  „Jaunojo gydytojo 
užrašai ir kiti pasakojimai“

 20.30  Panorama 12.55  „Tomo ir Džerio 
 pasakos“

 21.00  „Tobula kopija“

 TV8
9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 Senoji animacija. 
10.55 Banginių paslaptis. 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk 
mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiaI. 17.00 Pasikeisk!  18.00 „Kerštas“. 
19.00 „Laukinis angelas“ 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane. 21.00 
Banginių paslaptis 2. 22.45 „Kerštas“. 

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

 PBK
6.35, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.20 
„Suaugusios dukros“. 12.00, 15.00 Naujienos. 
12.25 „Suaugusios dukros“. Tęsinys. 13.40 Kartu 
su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
2.35 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Suaugusios dukros“. 23.15 Lietu-
vos laikas. 23.25 „Vakaras su Urgantu“.  

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25 Kviestinė vakarienė. 8.15 Nemeluok man! 
9.15 Šeimos dramos. 10.15 Reporterių istorijos. 
10.40 „Pėdsekiai“. 11.10 „Senovės gražuolių 
paslaptys“. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.45 „Atlygis už 
sėkmę“. 14.35 „Dievams įsakant“ 15.35 Žiūrėti 
visiems! 16.05 Šeimos dramos. 18.05 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 „Didžiosios Vatikano 
paslaptys“. 0.25 „Kariai 2“. 1.15 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Medicinos paslaptys. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 „Pagrin-
dinis kelias“. 17.00 „Sudaužytų žibintų ga-
tvės-11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Eigulys“. 21.40 „Mentų karai 5“. 23.40 „Dienos 
anatomija“. 0.20 „Broliai 3“. 2.15 Kalbame ir ro-
dome. 3.15 „Eigulys“. 4.15 „Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos“. 5.20 „Kartą gyvenau 
aš“. 5.50 Ar rusai moka rusiškai? 

 TV PolonIa
7.55 Lenkų@lenkų žodynas. 8.25 „Trys pašėlę 
nuliai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 
Valstybės interesai. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35 Žinios. 13.50 „Laureatas“. 14.55 „Girios 
skaitymai. Gyvenimo procesas“. 15.30 T.Lisas 
gyvai. 16.35 Polonijos reportažas. 17.05 Kul-
tūros savaitraštis. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Petersburski Music 
Show. 20.25 Kultūros informacijos. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų progno-
zė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 23.00, 5.15 
Sveika, Polonija. 23.45, 5.55 Malta 2005. XV 
tarptautinio teatrų festivalio Maltoje baigiamasis 
koncertas. 0.40 Nenugalėtieji. Nepaprastos isto-
rijos. 1.10 Made in Poland. 2.45 Animacinis f.

 TV1000
5.20 „Bėgiai ir ryšiai“. 7.20 „Ir čia priėjo Poli“. 
9.00 „Surasti tą vienintelę“. 10.30 „Kelionė į 
Žemės centrą“. 12.10 „Dvi dienos Paryžiuje“. 
14.00 „Sąmokslininkė“. 16.05 „Naktinis traukinys 
į Lisaboną“. 18.00 „Dvi motinos“ (N-14). 20.00 „8 
mylia“. 22.00 „Mums reikia pasikalbėti apie Kevi-
ną“. 24.00 „Gyvūnas“. 1.30 „Pažinti Foresterį“. 

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

 TRaVEl
8.00 Naujo būsto paieška. Korėjos dvasia. 9.00, 
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gel-
bėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
„The Dream Inn“. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Iš Teksaso į Trinidadą; Karibai; Korėjos dvasia. 
14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios kelio-
nės motociklu. Po JAV dykumas. 17.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Vašingtonas. 19.00 Naujo būsto paieš-
ka. Iš Teksaso į Trinidadą; Karibai. 21.00 Ge-
riausias šašlyko meistras PAR. 22.00 Rumunija: 
kulinariniai nuotykiai. 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Vašingtonas. 1.00 Nakties programa. 

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Animacinis f. 

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

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

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

„Nuotykių metas“.
13.30 „Madagaskaro 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. .
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 Žvaigždžių dešimtukas.
21.00 TV serialas „Tobula 

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

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

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

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

kriminalistai“ (N-14).
2.05 „Gražuolė ir pabaisa“.
2.55 „Las Vegasas“ (N-14).
3.45 TV serialas „Lyga“.

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

6.55 „Džonis Testas“.
7.25  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Veiksmo trileris 

„Mobilusis“ (N-7).
10.40 Komedija „Šunelis 

Pingas“.
12.30  „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 2“.
12.55 Animacinis f. „Tomo 

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

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

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

„Pasmerktas būrys“.
0.05 „Visa menanti“ (N-7).
1.00 „Specialioji Los 

Andželo policija“.
1.55 „Grubus žaidimas“.
2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Meilė kaip mėnulis“.
11.55 „Tamsioji Adolfo 

Hitlerio charizma. 
Į pražūtį - kartu su 
milijonais“.

12.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

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

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien.
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 3“.
0.35 Teisė žinoti.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Emigrantai.
4.30 Specialus tyrimas.
5.15 Tautos balsas.
5.40 Klausimėlis.lt.

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

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

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

9.00 TV serialas „Komisaras 
Aleksas“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Nuotaka iš anapus“.
23.20 TV serialas „Strėlė“.
0.15 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44, 14.40 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Niekam tavęs neati-

duosiu“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“.
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

14.55 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4. 40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

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

Lietuva. Orai.
23.20 Pasaulis X. „Sveikata 

iš gamtos: kuo gydy-
tis pavasarį“ (N-7).

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

liai“ (N-7).
6.35 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
8.40 „Vilniaus universite-

to botanikos sodas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Keliaukim!
13.10 „Mesjė!“
15.45 „Džeronimas“.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.20 „Kai gandras nuvilia. 

Po penkerių metų“. 2 d.
19.00 LRT Kultūros 

akademija. Aistė 
Petrauskienė. 1944-
1953 m. Kova už 
laisvę. „Kur laisvė 
eina, ten laimė seka“. 

19.45 Linija, spalva, forma.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Komiška drama 

„Jaunojo gydytojo 
užrašai ir kiti pasa-
kojimai“ (N-14).

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

knygų mugėje 2015. 
1.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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 15.35  „Išėjimas per 
 suvenyrų krautuvę“

 11.00  „Las Vegasas“ 11.30  „Natūralioji kulina-
rija su Anabele Lengbein

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15 Gyvūnų apsaugos 
skyrius. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 
19.15 Namai medžiuose. 11.55, 15.35 Gyvūnų 
apsaugos skyrius. 12.50 Nakties priedangoje. 13.45 
Veterinaras. 16.30 Nakties priedangoje. 17.25, 
20.10 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 0.45 Žy-
drosios Bahamos. 21.05 Gyvenimas laisvėje. 22.55 
Gyvačių gelbėtojas. 23.50 Laimikis - žmogus. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
30 turo apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. Atlan-
tos „Hawks“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Konferen-
cijos finalas. 2 susitikimas. 2015-05-23. 10.15 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Didžioji Brita-
nija. 4 etapas. 12.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 13.00 Rusijos „Premier League“. CSKA 
- „Rubin“. 15.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. Konferencijos 
finalas. 3 susitikimas. 17.00, 0.20 KOK World 
series. Bušido kovos. 19.15 Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. 30 turo apžvalga. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Klyvlendo 
„Cavaliers“. Konferencijos finalas. 2 susitikimas. 
2015-05-23. 22.10, 23.10 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Didžioji Britanija. 4 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juven-
tus“ - „Real“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Juventus“. 10.40 Boksas. Flo-
ydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 12.05 
Krepšinis. Eurolyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 
14.05 Krepšinis. Eurolygos finalas. 16.15 Len-
gvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 18.15 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šancha-
jus. 20.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Kanada - Latvija. 22.15 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - Čekija. 0.15 Premier 
lygos apžvalga. 1.15 Dviračių sportas. Kalnų 
dviračių pasaulio taurė. 3.10 Motosportas. 
Nascar lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Rusija - JAV. 

 euroSPort
9.30 Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 9.45 
Futbolo apžvalga. 10.15, 22.00, 2.00 Tenisas. 
„French Open“. 12.00, 18.45 Tenisas. „French 
Open“. Tiesioginė transliacija. 15.15 Dviračių 
lenktynės „Giro d’Italia“. 23.30 Motosportas. 
„Formula Renault 3.5 Series“. 24.00 Motos-
portas. „Porsche Supercup“. 0.30 Motosportas. 
„Blancpain Endurance Series“. 1.30 Motokro-
sas. FIM pasaulio čempionatas. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

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

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Burbulų šou“.
11.00 „Paprasti 

Naidželo Sleiterio 
patiekalai.

11.30 „Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

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

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

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

Vilnius (N-7).
23.35 „Mentalistas“ (N-7).
0.30 „Klientų sąrašas“ 

(N-7).

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

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
13.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso 

Angelo iliuzijų 
pasaulis (N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Drama 

„Kovotojas“  
(N-14).

23.50 Veiksmo f. 
„Gynėjas“  
(N-14).

1.35 „CSI Majamis“ 
(N-7).

2.25 „Naša Raša“ 
(N-14).

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
10.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
11.00 „Tėvai už borto“.
11.50 Kinomano 

užrašai.
12.05 „Miestų skoniai“.
12.35 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
13.35 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
14.35 „Trauma“ (N-7).
15.35 „Išėjimas per 

suvenyrų krautuvę“ 
(N-7).

17.15 Kinomano užrašai.
17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Senovės civilizacijų 

paslaptys“.
19.00 „Departamentas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. Eismo įvykių 

kronika (N-7).
21.00 „Edeno muziejus“ 

(N-14).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 Kinomano 

užrašai.
22.45 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
23.45 „Niagaros magija“ 

(N-7).

„PASmerKtAS BŪrYS“
Veiksmo trileris. JAV. 2010.
Režisierius S.Vaitas.
Vaidina I.Elba, Z.Saldana, Dž.D.Morganas.

„Nevykėliai“ - specialusis CŽV būrys, kuris atlieka šešėlines operacijas. Per 
vieną tokią operaciją jie atsitiktinai turi reikalą su nemalonia ir paslap-
tinga organizacija. Ši organizacija nori jų atsikratyti, tačiau „Nevykėliai“ 
išsigelbėja iš spąstų ir nusprendžia atkeršyti. Jų tikslas - paslaptingas 
tarpininkas Maksas, kuris stovi už kiekvieno nešvaraus dalyko...

lnK
22.10

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

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

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

Keitlin Salivan yra energinga Niujor-
ko detektyvė, dirbanti bene prob-
lemiškiausiame didmiesčio rajo-
ne - Brukline. Dėl itin pavojingo 
vairavimo, kai vos nepražudė savo 
partnerio, ji netenka vairuotojo pa-
žymėjimo, tačiau greitai susiranda 
pagalbininką. 

„KoVotoJAS“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius D.O.Raselas.
Vaidina M.Valbergas, K.Beilas, 
E.Adams.

Šioje tikra istorija pagrįstoje dra-
moje pasakojama apie neįtikėtiną 
boksininko Mikio Vordo-Airio kelią 
į pasaulio bokso šlovės olimpą. Jo 
pakilimą į šlovės viršūnę prižiūrėjo 
jo netikras brolis Dikis.

tV1
21.00

tV6
21.30

tV3
22.10

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

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

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

(1) (N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas“.
14.30 Animacinis f. 

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

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

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 Mistinis trileris 

„Dėžė“ (N-14).
0.35 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
1.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.20 „Las Vegasas“ 

(N-14).
3.10 „Lyga“ (N-7).

6.30 „Kas naujo, 
Skūbi-Dū?“

6.55  „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

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

Plačiakelnis“.
14.05 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.00 Trileris „Juodos 

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

šaudymas“ (N-14).
23.50 „Visa menanti“ 

(N-7).
0.45 „Specialioji Los 

Andželo policija“ 
(N-7).

1.40 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

2.35 Programos pabaiga.
2.40 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Meilė kaip mėnulis“.
11.55 Specialus tyrimas.
12.45 Emigrantai.
13.30 Keliai. Mašinos. 

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

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

17.15 TV serialas „Didysis 
Gregas 3“ (N-7).

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

18.40 TV serialas „Meilė 
kaip mėnulis“.

19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Tautos balsas.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 TV serialas „Didysis 

Gregas 3“ (N-7).
0.35 Istorijos detektyvai.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Gyvenimas.
4.30 Auksinis protas.
5.40 Klausimėlis.lt.

   

Trečiadienis

„DėŽė“
Mistinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius R.Kelis.
Vaidina K.Dias, Dž.Marsden, Dž.Rebhornas.

Medinę dėžutę su raudonu mygtuku, kurią kaip dovaną įgyja tipiška sutuok-
tinių pora, turi fatališką paslaptį ir grasina neatitaisomomis pasekmėmis. 
Pas porą netrukus atvykęs paslaptingas vyras praneša, kad jei jie paspaus 
raudoną mygtuką, gaus milijoną dolerių, tačiau dėl to kur nors pasauly-
je iš karto mirs vienas žmogus. Dėžutę sutuoktiniai gavo 24 valandoms.

rekomenduoja

TV3
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„NIUJORKO ŠEŠėLYJE“
KriMinalinė draMa. JAV. 2012.
Režisierius D.Žanfransas.
Vaidina R.Goslingas, B.Kuperis,
E.Mendes.

Lukas - klajūnas, pragyvenimui 
užsidirbantis motociklą triukais ke-
liaujančiuose atrakcionuose. Suži-
nojęs, kad turi mažą sūnų, nuspren-
džia, kad nori sugebėti juo rūpintis. 
Jis susipažįsta su buvusiu kaliniu, 
žinančiu, kaip plėšti bankus, ir mo-
kosi iš jo „amato“. Ši jo veikla sudo-
mina policijos pareigūną Averą, ir 
šis persekioja jį apiplėšimo metu.

„SUSIŠAUDYMAS“
VeiKsMo filMas. JAV. 2007.
Režisierius M.Deivisas.
Vaidina P.Džamatis, K.Ovenas,
M.Beluči.

Paslaptingam Smitui tenka gel-
bėti ką tik gimusį kūdikį, kurio 
mama buvo nužudyta iškart po 
gimdymo. Kodėl vaikas yra žiau-
raus nusikaltėlio Herco taikinys, 
Smitui dar teks išsiaiškinti. Žino-
damas, kad vienas su tik gimusiu 
vaikeliu nesusitvarkys, į šią painia-
vą jis įtraukia žavią moterį, garsią 
prostitutę, žinomą Deirės vardu.

„DIDINGASIS AMŽIUS“
tV serialas. Turkija. 2012.
Režisieriai D.Tailanas, J.Tailanas.
Vaidina H.Ergenčis, M.Juzerli, 
S.Altunorakas.

Sudegus sultono haremui, krikščio-
nė Rokselana buvo priimta į sultono 
rūmus, kol bus atstatytas haremas. 
Tačiau sultonas, laužydamas Osma-
nų imperijos tradicijas, krikščionę 
merginą vedė, pavadino sultone 
Hiurema ir leido kartu su juo gyventi 
imperatoriškuose rūmuose.

TV6
23.25

LNK
22.10

TV1
18.00

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40, 10.10 Se-
noji animacija. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.55 
Banginių paslaptis 2. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas. 
14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.45 Pa-
sikeisk! 18.00, 22.50 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Kriauklelių kolekcija“.

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

 PBK
5.55, 20.35, 23.15 Lietuvos laikas. 6.05, 23.55 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25 „Suaugu-
sios dukros“. 13.35 Kartu su visais. 14.30, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.05 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Suaugusios du-
kros“.  23.25 „Vakaras su Urgantu“. 0.30 Vakaro 
naujienos. 0.45 „Brodskis ne poetas“. 2.15 
„Tykusis Donas“. 5.45 Muzika. 

 REN
7.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 8.25 Nemeluok 
man! 9.20 Šeimos dramos. 10.20 Reporterių 
istorijos. 10.45 „Pėdsekiai“. 11.10 „Senovės 
gražuolių paslaptys“. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 
„Dugne“. 14.35 „Likimo žiedai“. 15.35 Žiūrėti 
visiems! 16.10 Šeimos dramos. 18.15 Ne-
meluok man! 19.15 Žinios. 19.25 Nemeluok 
man! 20.25 Kviestinė vakarienė 21.25 „NSO. 
Slapti duomenys“. 23.30 „Kariai 2“. 0.25 
„Pėdsekiai“. 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kri-
tulių“ su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 11.25 Gaminame su A.Ziminu. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 Viskas 
bus gerai! 15.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
16.20 Technikos stebuklai. 17.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 11“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Eigulys“. 21.40 „Mentų karai 5“. 23.35 
„Raganos bučinys“. 0.30 „Broliai 3“. 2.30 Kal-
bame ir rodome. 3.30 „Eigulys“. 4.25 „Buto 
klausimas“. 5.30 „Kartą gyvenau aš“. 

 13.30  Keliai. Mašinos. 
  Žmonės

 19.30   Pakartok!  19.30   KK2
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6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 „Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė drama 

„Iliuzionistas“ 
(N-14). m.

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

(N-7).
1.30 „Prokurorų 

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

6.44, 14.40 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Patriotai (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Niekam tavęs neati-

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

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

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš  
prigimties“.

14.55 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20, 3.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija 
(N-7).

23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.20, 4.05 Reporteris.
2.00, 4.40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai.
2.35, 5.15 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

6.35 „Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Groja Raimundas 

Katilius ir Lietuvos 
valstybinis simfoni-
nis orkestras.

12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Aistė Petrauskienė. 

1944-1953 m. Kova už 
laisvę. „Kur laisvė eina, 
ten laimė seka“.

13.30 „Mano tėvas“ (N-7).
14.00 Jūros šventė 2009. 

A.Ma  montovo koncertas.
15.45 „Džeronimas“.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 Trembita.
17.25 Futbolas. SMScredit.

lt A lyga. „Utenis“ - 
„Trakai“. Tiesioginė 
transliacija iš Utenos.

19.30 E.Montvido koncertas 
Lietuvoje. 2004 m.

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

žiaus kelias“ (N-14).
23.20 Debiutas. Dainininkas 

E.Montvidas. 2000 m.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 Linija, spalva, forma.
1.45 Groja R.Katilius ir 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Kriminalinė drama 

„Sumokėti viską“ 
(N-7).

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

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Klientų sąrašas“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

10.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(1) (N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Moderni šeima“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Psichologinis 
trileirs „Idealus 
pabėgimas“  
(N-14).

23.25 Kriminalinė drama 
„Niujorko šešėlyje“ 
(N-14).

2.05 „Naša Raša“ 
(N-14).

2.35 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.00 Kinomano užrašai.
11.15 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
12.15 „Pavojingoji 

Afrika“.
13.15 „Kietakaktis“ 

(N-7).
15.05 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
15.35 „Niagaros magija“ 

(N-7).
16.35 „Vedybinis 

gyvenimas“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Miestų skoniai“.
21.00 „Moteris, kuri 

sugrįžta“  
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

0.25 „Departamentas“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgegužės 27 d.

. TV Polonia
8.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 8.25 „Trys 
pašėlę nuliai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 
„Viskas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35 Žinios. 13.50 „Gyvenimas prie užlieja-
mos pievos“. 14.50,  Spektaklis „Kartoteka“. 
16.25 Gyvenimo menas. 17.05 Laukiamoji salė. 
18.20, 23.45, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX a. sensacijos. 
19.25 Ir gauruoti, ir margi. 19.35 Kodėl? Kam? 
Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.50 Spektaklis „Kartoteka“. 
23.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.50 Do-
kumentinis f. 2.45 Animacinis f. 5.20 Spektaklis 
„Kartoteka“. 

 TV1000
 6.00 „Gyvūnas“. 7.20 „Pažinti Foresterį“. 9.30 
„Turėti Tave“. 11.05 „Didieji lūkesčiai“. 13.10 
„Suvesti sąskaitas“ (N-14). 14.50, 0.35 „2 
dienos Niujorke“. 16.25, 4.35 „Arčiau“. 18.00 
„Apgaulės meistrai“. 20.00 „Gydytojas: Avice-
nos mokinys“. 22.30 „Velnio smuikininkas“. 
2.20 „Riterio žvaigždė“. 

 DiscoVery 
7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 
9.10 Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 
10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 
Automobilių pogrindis. 14.30 Maištingas garažas. 
15.25 Relikvijų medžiotojai. 19.05 Penktoji pavara. 
20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Namai 
medžiuose. 22.00, 3.40 Akvariumų verslas. 23.00, 
4.30 Medienos karaliai. 24.00, 5.20 Vairuotojai. 1.00 
Aliaska: paskutinė riba. 1.55 Skrydžiai Aliaskoje. 

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Senoji geroji Anglija. 
9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbė-
tojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Caribe 
Playa Beach Resort“. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Nuotykiai prasideda Airijoje; Kopenhaga; Senoji 
geroji Anglija. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. Ilgiausias Amerikos 
greitkelis - nuo Bostono iki Vašingtono. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Ajova. 19.00 Naujo būsto paieš-
ka. Nuotykiai prasideda Airijoje; Kopenhaga. 21.00 
Statyba Aliaskoje. 24.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. Ilgiausias Amerikos greitkelis - nuo Bostono 
iki Vašingtono. 1.00 Neįprasti namai ant vandens.

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

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 Rusi-
jos „Premier League“. 29 turo apžvalga. Premjera. 8.00 
NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo 
„Warriors“. Konferencijos finalas. 3 susitikimas. 2015-
05-24. 10.15 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. 1 Pusfinalis. 
2015-05-22. 12.15 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 13.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Didžioji 
Britanija. 4 etapas. 15.00 NBA krepšinio lyga. Atlan-
tos „Hawks“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Konferencijos 
finalas. 2 susitikimas. 2015-05-23. 17.15, 0.10 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.15 Rusijos „Premier 
League“. 29 turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 
NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo 
„Warriors“. Konferencijos finalas. 3 susitikimas. 2015-
05-24. 22.10, 23.10 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. 1 
Pusfinalis. 2015-05-22. 3.00 NBA krepšinio lyga. 
Atlantos „Hawks“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Konferenci-
jos finalas. 2 susitikimas. 2015-05-23.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Barcelo-
na“ - „Bayern“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
ketvirtfinalis. 18.40 „Formulė-1“. Monako GP 
lenktynių apžvalga. 19.40 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Latvija - Švedija. 21.40 
Futbolas. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - 
„Sevilla“. Tiesioginė transliacija. 24.00 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 1.00 Dviračių sportas. 
Kalnų dviračių pasaulio taurė. 2.55 Premier 
lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Kanada - Čekija. 

 eurosPorT
9.30, 15.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 
10.30 Tenisas. „French Open“. 12.00, 18.45 
Tenisas. „French Open“. Tiesioginė transliaci-
ja. 22.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 
22.05 Raitelių klubo žurnalas. 22.10 Jojimas su 
kliūtimis. Nacijų taurė. 22.25 Golfas. „US PGA 
Tour“. 23.25 Golfas. „European Tour“. 23.55 
Golfas. „European Tour“. Moterys. 0.10 Golfo 
klubas. 0.20 Sporto žvaigždės. 0.30 Jachtų klu-
bas. 0.35 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 
0.45 Tenisas. „French Open“. 

 19.30  Edgaro Montvido 
  koncertas 

 18.30  Lietuva tiesiogiai 14.10   „Vedęs ir turi 
  vaikų“

 13.15  „Kietakaktis“ 21.00  „Naša Raša“ 12.55  „Melo pinklės“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 9.00  „Nuotaka 
  iš anapus“

 21.30  Taip gyvena 
 žvaigždės!

 12.15  Naktinis ekspresas 17.15  „Didysis 
  Gregas 3“

 19.30   Valanda su Rūta 19.30  Opiumas liaudžiai

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.35 „Rutos Rendel 
detektyvai“. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 Senoji 
animacija. 10.55 „Kriauklelių kolekcija“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Lauki-
nis angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.45 Pasikeisk! 18.00, 22.50 „Kerštas“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 „Kriauklelių kolekcija 2“.

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

 PBK
5.55, 20.35, 23.10 Lietuvos laikas. 6.05, 23.55 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
10.05 Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20, 21.05 „Suaugu-
sios dukros“. 13.40 Kartu su visais. 14.35 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 4.20 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 23.20 
„Vakaras su Urgantu“. 0.30 Vakarinės naujienos. 
0.45 „Prieš naktį“. 1.30 „Dėmesio, vėžlys!“

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.30 
Kviestinė vakarienė. 8.25 Nemeluok man! 9.20 
Šeimos dramos. 10.20 Reporterių istorijos. 
10.45 „Pėdsekiai“. 11.15 „Senovės gražuo-
lių paslaptys“. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 „NSO. 
Slapti duomenys“. 15.35 Žiūrėti visiems! 16.05 
Šeimos dramos. 18.10 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Nemeluok man! 20.30 Kvies-
tinė vakarienė. 21.30 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 22.30 Anna Čapman ir jos vyrai. 
23.30 „Kariai 2“. 0.25 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 Val-
gome namie! 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
14.30 Viskas bus gerai! 15.30 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 16.20 Važiuosime, pavalgysime! 
17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 21.40 „Mentų 
karai 6“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Broliai 
3“. 2.15 Kalbame ir rodome. 3.15 „Eigulys“. 4.15 
„Sodininkų atsakas“. 5.20 „Kartą gyvenau aš“. 
5.50 Ar rusai moka rusiškai? 

 TV PolonIa
7.05 Myliu kiną. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 
Reportažas „12 žingsnių“. 8.25 „Trys pašėlę 
nuliai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 
„Laukinė Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 13.30, 18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 
14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 15.35 „Vilno-
teka“. 15.55 Dokumentinis f. 16.50 Regiono 
legendos. 17.05 Myliu kiną. Tarptautinis Kanų 
kino festivalis. 17.35 Istorijos aktualijos. 18.20 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 17.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 KucinAlina. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.55, 3.45 „Akvariumas, arba Šnipo vienatvė“. 
23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Pitbulis“. 
0.35, 5.55 „Chemiko sugrįžimas“. 2.45 Anima-
cinis f. 6.55 „Vilnoteka“. 

 TV1000
6.10 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 8.00, 1.30 
„Aiškiaregė“ (N-14). 10.00 „Maži paukščiai“. 
12.00 „Arčiau“. 13.40, 3.30 „8 MM“. 15.50 
„Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 17.50 
„Riterio žvaigždė“. 20.00 „Diana“. 22.00 „Mano 
didysis O!“ 23.50 „2 dienos Niujorke“.

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 
8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti ir triukšmingi. 
10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 Išgyventi kartu. 
11.50 Aukso karštligė. 13.35 Miestas. 14.30 Di-
delės statybos. 15.25 Senienų medžiotojai. 16.20 
Brangenybės iš podėlio. 19.05 Penktoji pavara. 
20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Kovos 
dėl konteinerių. 22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai. 
23.00, 4.30 Brangenybės iš podėlio. 24.00, 5.20 
Ieškant klasikos. 1.00 Automobilių pogrindis.

 TRaVEl
8.00 Naujo būsto paieška. Portugalijos skonis. 
9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gel-
bėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
Arizona - „Triangle T“. 11.00 Muziejų mįslės. 
12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. Saulėtoji Australija; Keičiam Prahą 
į Niurnbergą; Portugalijos skonis. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Ilgiausias Amerikos greitkelis - nuo Vašingtono iki 
Ky Vesto. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Viskonsinas. 
21.00 Pilių paslaptys. 22.00 Akmens labirintai. 
24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Ilgiausias 
Amerikos greitkelis - nuo Vašingtono iki Ky Vesto. 

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

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas 
„Meilės sūkuryje“.

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

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

(N-7).
13.30 „Madagaskaro 

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

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Opiumas liaudžiai 

(N-7).
21.00 „Tobula kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 Nuotykių f. 

„Paslaptingoji sala“ 
(N-7).

23.55 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

0.55 „CSI kriminalistai“ 
(N-14).

1.50 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

2.40 „Las Vegasas“ 
(N-14).

3.30 „Lyga“ (1) (N-7).

6.30 „Kas naujo, 
Skūbi-Dū?“

6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

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

(N-7).
12.25 KK2 (N-7).
13.10 „Džonis Testas“.
13.40 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 3“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 Trileris „Juodos 

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

„Blyksnis“ (N-14).
0.10 „Visa menanti“ 

(N-7).
1.05 „Specialioji Los 

Andželo policija“ 
(N-7).

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.30 Programos pabaiga.
2.35 Lietuva Tavo delne.

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

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

Zita Kelmickaite.
11.55 Gyvenimas.
12.45 Stilius.
13.30 Tautos balsas.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
18.15 Šiandien. 
18.25 LKL čempionatas. 

Finalas. Tiesioginė 
transliacija.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Tanbachas - vieno 

kaimo likimas“ 
(N-14).

23.20 Vakaro žinios. 
23.50 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
0.45 Stilius.
1.35 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
4.40 Tautos balsas.

6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Romantinė komedija 

„Nuotaka iš anapus“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Nuotykių f. 

„Uždrausta karalystė“ 
(N-7).

23.35 „Strėlė“ (N-7).
0.30 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.25 „Prokurorų 

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

6.44, 14.40 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Sąmokslo teorija 

(N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Niekam tavęs neati-

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

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

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigim-
ties“.

14.55 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.40, 6.00 

Lietuva tiesiogiai 
(N-7).

19.20, 0.20, 3.20 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

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

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

4.05, 1.20 Reporteris.
6.35 „Miestai ir žmonės“.

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

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Dizainas.
13.35 Lietuvos operos ir 

baleto teatro spekta-
klis. J.Štrauso opere-
tė „Vienos kraujas“.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Skamba skamba kan-

kliai 2015. Festivalio 
atidarymo koncertas. 
Tiesioginė trans-
liacija iš Daukanto 
aikštės Vilniuje.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 LRT aukso fondas. 

„Chameleonas“.
22.35 ...formatas. Poetas 

Gintaras Grajauskas.
22.50 Legendos.
23.35 Visu garsu.
0.20 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
0.50 Panorama.
1.50 Groja Čiurlionio kvar  tetas. 

Dalyvauja G.Sa  kovas, 
S.Okruško, S.S.Lipčius. 
H.Villa Lobos ir 
A.Piazzolla kūriniai.
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 13.30  Reidas. 20.00  „Tėtušiai“ 21.00   „Midsomerio 
   žmogžudystės I“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

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

žmogžudystės I. 
Mirtis po priedanga“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas 

(N-7).
10.00 „Porininkai“ 

(1) (N-7).
12.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Moderni šeima“ 

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

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ 

(1) (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Istorinė drama 

„Taikinys #1“  
(N-14).

0.40 Trileris „Pagrobimas. 
48 baimės valandos“ 
(N-14).

2.15 „Naša Raša“ 
(N-14).

2.40 „Hubertas ir 
Staleris“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Miestų skoniai“.
10.00 „Departamentas“ 

(N-7).
11.00 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
12.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
12.30 „Niagaros magija“ 

(N-7).
13.30 Reidas. Eismo 

įvykių kronika  
(N-7).

14.00 „Romeo ir 
Džuljeta“  
(N-7).

16.05 „Man per 
brangu...“  
(N-7).

18.00 „Pavojingoji 
Afrika“.

19.00 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Piktoji 
planeta“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

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

0.25 „Tėvai už borto“.

„PASLAPTINGOJI SALA“
Nuotykių filmas. JAV, Tailandas, Vokietija. 2005.
Režisierius R.Malkahis.
Vaidina K.Maklachlanas, G.Anvar, V.Džounsas.

JAV, Pilietinio karo metai. Iš konfederatų stovyklos pasprunka penki kali-
niai pietiečiai. Nakties tamsa ir audros debesys paslepia bėglius ir teikia 
viltį, kad išsigelbėjimo planas pavyks. Tačiau po oro baliono katastrofos 
jie atsiduria negyvenamoje Ramiojo vandenyno saloje, ir čia prasideda 
negailestinga kova už būvį. Sala nėra svetinga netikėtiems įsibrovėliams.

rekomenduoja

„BLYKSNIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius Dž.Grėjus,
Vaidina S.Sigalas, K.A.Vajansas, 
B.Gantonas.

Detektyvas Džekas Koulis vyksta iš 
Niujorko į Los Andželą padėti tir-
ti keleto įvykdytų žmogžudysčių. 
Atvykęs į neseniai įvykdyto nusi-
kaltimo vietą, Džekas randa savo 
buvusią žmoną su vyru negyvus...

„PAGROBIMAS.  
48 BAIMĖS VALANDOS“
trileris. Kanada. 2010.
Režisierius Dž.Eršbameris.
Vaidina A.Ziringas, K.Krameris, 
P.Haton.

Pavogę nemenką sumą pinigų, 
jauni įsimylėjėliai Markas ir Džeimė 
planuoja pasprukti į Las Vegasą. Pa-
keliui sugenda jų lėktuvas ir Markas, 
pačiupęs lagaminėlį su pinigais, sa-
vo merginą palieka nuskęsti...

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

Redingtonas, vienas ieškomiausių 
FTB nusikaltėlių, ateina į FTB ir pa-
reiškia, kad jie gali dirbti išvien. Re-
dingtonas pateikia juodąjį sąrašą - 
sąrašą teroristų ir nusikaltėlių, apie 
kuriuos pasaulis nė nenutuokia...

LNK
22.10

BTV
0.30

TV6
0.40

 ANIMAL PLANeT
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 11.55, 15.35 Drambliai. 
9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 
Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Dideli ir baisūs. 
13.45 Šunų gelbėjimas. 17.25, 20.10, 1.40 Akvariu-
mų verslas. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Pavojingiausios 
gyvatės. 21.05, 2.35, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 22.55, 
4.15 Tigrių būrys. 23.50 Rykliai žmogėdros. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 1.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 7.40 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
8.00 Pirmyn į praeitį. LKL Finalas. Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Kauno „Žalgiris“. 2009/2010 m. sezonas. 
Lemiamos. 10.00 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. 2 Pus-
finalis. 2015-05-22. 12.15 Rusijos „Premier League“. 
29 turo apžvalga. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - „La Bruixa D’Or“. 2015-05-
24. 14.45 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ 
- Ouklendo „Warriors“. Konferencijos finalas. 3 susi-
tikimas. 2015-05-24. 17.00, 24.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. Premjera. 20.00, 21.10 Pirmyn į pra-
eitį. LKL Finalas. Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“. 2009/2010 m. sezonas. Lemiamos. 22.10, 
23.10 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. 2 Pusfinalis. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.30 Futbolas. Europos 
lygos finalas. „Dnipro“ - „Sevilla“. 11.30, 13.30 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 
15.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Rea-
ding“ - „Arsenal“. 18.05 Futbolas. Anglijos FA 
taurės rungtynės. 19.55 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Šveicarija - Latvija. 21.55 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija - La-
tvija. 23.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Austrija - Latvija. 1.55 Motosportas. Žiedinės 
lenktynės. 5.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Švedija - Kanada. 

 eUROSPORT
9.30 Motosportas. „World Series by Renault“. 
10.00, 15.15, 23.15 Dviračių lenktynės „Giro 
d’Italia“. 10.30, 0.30 Tenisas. „French Open“. 
12.00, 18.45 Tenisas. „French Open“. Tiesio-
ginė transliacija. 22.00 Motosportas. Didysis 
Prancūzijos prizas. 

TV3
22.10
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n Filmas: „Naktis be karūnos“

n Žanras: komedija, romantinis

n Režisierius: Julian Jarrold 

n Vaidina: Emily Watson, Rupert Everett, 

Jack Reynor, Sarah Gadon ir kiti

„Naktis be karūNos“

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Klasika, žavingos suknios ir iškilmės - tai,  
kas artima maestro Gintaro Rinkevičiaus  
vyriausioms dukterims, pianistei Rūtai 
BušKevics (31) ir smuikininkei saulei 
RinKevičiūtei (28). sesės sutartinai tvirtina, 
kad kartais poilsiui norisi tiesiog gero filmo, 
kuris praskaidrina nuotaiką. tad šį kartą Rūta 
ir saulė tapo „laisvalaikio“ kino kritikėmis.

- Labiausiai patikusi filmo scena?
Rūta: Filme daug smagių scenų, negalė-

čiau išskirti vienos.
Saulė: Kai Elžbieta įsodino savo seserį į 

karutį, labai juokiausi.

- Kas paliko didžiausią įspūdį?
Rūta: Filmas labai romantiškas, pozity-

vus, šiltas. Svarbiausia, kad filmas būtų įdo-
mus, sukeliantis jausmus, mintis.

- Kaip vertinate pagrindinių aktorių 
vaidybą?

Rūta: Abi aktorės, princesės, labai skir-
tingos, žavios, puikiai atskleidžia savo herojų, 
savaip įdomios.

Saulė: Nesu kino žinovė, retai žiūriu te-
levizorių ar einu į kiną. Bet man viskas labai 
patiko, o ypač aktorių natūralumas. Kaip gra-
žu, kai jos nėra prifarširuotos makiažo!

- Jeigu galėtumėte prisidėti prie 
filmo scenarijaus, režisūrinių spren-
dimų, ką nors keistumėte?

Rūta: Pakeisčiau Džeko ir Lilibetės 
scenos laive žodžius, truputį juokinga, nors 
gal ir tinka šiam lengvam žanrui, per daug 
nesunkina žiūrovo... Bet vis tiek pakeisčiau.

- Jūsų rekomendacija, kam ir kodėl 
verta pažiūrėti šį filmą?

Rūta: Filmas labai gražus, lengvas, links-
mas, tinkantis „patuneliuoti“ laike, atsipalai-
duoti nuo kasdienių minčių, tinka bet kokio 
amžiaus žiūrovams.

 Saulė: Labai gražus, optimistiškas filmas, 
lengvai žiūrimas, įtraukiantis, nepigus ir be 
galo šiltas. Man patinka, kai iš kino salės iš-
eini kupinas nuostabių emocijų. Šypsena, tei-
giami jausmai  garantuoti. Geras vaistas blogai 
nuotaikai gydyti. Ir dar turintis prasmę. 

- Kokie jūsų mėgstamiausi fil-
mai (žanras)?

Rūta: Dramos, melodramos, kai 
kada komedijos (filmas „My Blueberry 
Nights“).

Saulė: Nelėkštos komedijos, veiksmo, 
istoriniai filmai, dramos. Viskas, kas pozityvu. 
Tik ne siaubo. Ir taip blogas emocijas reikia 
iš gyvenimo išbraukti, tai kam jas dar tyčia 
rinkti kino salėje?

Parengė Ringailė StulPinaitė

„Naktis be karūnos“ -  
geras vaistas blogai nuotaikai gydyti

filmo  pliusai miNusai

Rūta: Filmas be pigių, 

kvailų juokų. 
Saulė: Man tiesiog patiko.

Rūta: Nėra minusų. 

Saulė: Trumpas filmas.

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo seserys 
Rūta Buškevics ir Saulė Rinkevičiūtė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
22-28 d. 10.40, 13.40, 15.30, 18.20, 21.10, 23.59 val. 
(23.59 val. seansas vyks 27 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 22-28 d. 
11.30, 13.50, 16.05, 18.10, 20.40, 22.45 val.  
(22.45 val. seansas vyks 23, 27 d.).
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-28 d. 16.50, 
19.10 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV) - 24 d. 16.15 val.
„san Andersas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
28 d. 17.50 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 22-28 d. 10.10, 11.10, 12.30, 
14.40, 16.30 val. (10.10 val. seansas vyks 22-23, 27 d.;  
24 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 22-28 d. 13.20 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 22-28 d. 
15, 17.10, 19.20, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas 
vyks 27 d.).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 10.20, 12.20, 14.30, 
16.40 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 12, 18, 23.20 val. (23.20 val. seansas 
vyks 27 d.).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 22-28 d. 14.50, 20.50 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 22-28 d. 
18.50, 21, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 27 d.).

„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
22-28 d. 18.40, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. seansas  
vyks 27 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 10.50, 17.20, 23.30 val. (28 d. 17.20 val. seansas 
nevyks; 23.30 val. seansas vyks 27 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-28 d. 14, 20.30 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
22-28 d. 10.30, 12.40 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 21.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
22-28 d. 11.45, 15, 18, 19, 20.50, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 27 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 22-28 d. 
11.15, 13.40, 16, 18.20, 20.40, 23 val. (23 val. seansas 
vyks 27 d.).
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-28 d. 12, 14.20, 
16.50, 19.10, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 27 d.).
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV) - 24 d. 18.15 val. (COSMO 
VIP seansas).
„san Andersas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
28 d. 17.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 22-28 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15, 21.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 17.50, 20.30, 23.10 val. (23.10 val. sean-
sas vyks 27 d.).
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 22-28 d. 
12.15, 14.20, 16.45, 19.40, 21.45, 23.59 val. (12.15 val. 
seansas vyks 22-23, 27 d.; 23.59 val. seansas vyks 27 d.).

„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 22-28 d. 11, 13.10, 14, 15.20, 
17.30 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
22-28 d. 12.20, 15.20, 18, 20.30 val. (12.20 val. seansas 
vyks 22-23, 27 d.; 22, 28 d. 18 val. seansas nevyks).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 11.30, 17.45, 22.50 val. (23.50 val. seansas  
vyks 27 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-28 d. 14.40, 21 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.20, 15.40 val.  
(11.20 val. seansas vyks 22-23, 27 d.).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 22-28 d. 13.30 val.
„išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 22-28 d. 
12, 20.45 val. (12 val. seansas vyks 22-23, 27 d.).
„naktis be karūnos“ (romantinė komedija, D.Britanija, 
N-13) - 22-28 d. 16.10, 18.30 val. (24 d. 18.30 val.  
seansas nevyks).
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
22-28 d. 11.10, 13.15 val. (11.10 val. seansas vyks  
22-23, 27 d.).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 16, 21.20 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 22-28 d. 
18.40 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Tūkstantį kartų labanakt“ (drama, Norvegija, 
Airija, Švedija) - 22 d. 16.40 val. 24 d. 20 val.  
25 d. 14.30 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 22 d. 19 val.

Suvienyti panašaus likimo, buvęs ber-
niukas-genijus, šiandien jau suaugęs vyras 
ir išradėjas Frankas, kurį vaidina Džordžas 
Klunis (George Clooney), bei mokslinės 
fantastikos gerbėja paauglė Keisė, kurią vai-
dina Brit Robertson (Britt Robertson), lei-
sis į pvojingą, tačiau smalsumą kurstančią 
kelionę per visatas.

Kadaise, kitoje dimensijoje, egzistavo 
didingas ir paslaptingas pasaulis pavadinimu 
„Rytojaus žemė“. Daugybę metų jo gyven-

tojai kūrė savo gyvenimus, statė įspūdingus 
statinius bei, kaip ir žemės gyventojai, my-
lėjo, tikėjo ir viltingai laukė rytojaus. Deja, 
dėl mįslingų įvykių jų ateitis, kaip ir pasau-
lis, buvo visiškai sugriauta ir sunaikinta.

Nežinomą pasaulį atradę Keisė ir Fre-
das stačia galvą ners į painią tiesos paieškų 
istoriją - kas gi nutiko šiai paslaptingai Že-
mei ir jo gyventojams... Šių išradėjų kelio-
nė amžiams pakeis ne tik Žemės, bet ir jų 
pačių likimą. „Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Pagrindinis vaidmuo filme patikėtas 
Džordžui Kluniui (George Clooney)

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Rytojaus žemė“
„Tomorrowland“

Kino teatruose nuo gegužės 22 d.

n Mokslinė fantastika, JAV, 2015

n Režisierius: Brad Bird

n Vaidina: George Clooney, Judy 

Greer, Tim McGraw, Hugh Laurie,  

Kathryn Hahn, Thomas Robinson,  

Britt Robertson, Raffey Cassidy, Keegan-

Michael Key ir kiti
n iMDB: 7,8/10
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KINAS

„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 22 d. 21 val. 25 d. 20.40 val. 27 d. 16.50 val.
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (vaidybinis f., 
Prancūzija, Australija, Kanada) - 23 d. 15 val.
„Skalvijos“ kino akademijos filmų peržiūra  
(įvairūs f., Lietuva) - 23 d. 17, 19 val. 24 d. 15 val.
„Mūsų gyvenimas“ (komiška drama, JAV, N-13) - 
23 d. 21.15 val. 25 d. 18.50 val.
„Mažieji padaužos“ (vaidybinis f., Vokietija) - 24 d. 
13 val.
„Saulutės“ (komedija, Čekoslovakija) - 24 d. 18 val.
„Pakeliui į mokyklą“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
25 d. 17.10 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 26 d. 17 val.
Apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ nominantai
„Dokumentiniai trumpametražiai filmai“ (dokumen-
tiniai f., Lietuva) - 26 d. 19 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (komedija, Lietuva) - 26 d. 21 val.
„Studentų darbai“ - 27 d. 19 val.
„Arvydas Sabonis. 11“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
27 d. 21 val.
„Trumpametražiai vaidybiniai ir animaciniai fil-
mai“ (trumpametražiai f., Lietuva) - 28 d. 17.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
28 d. 19 val.
2015 m. „Oskarui“ nominuoti trumpametražiai  
vaidybiniai filmai (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
28 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
22-27 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.30 val. 28 d. 12.45, 
15.45, 19, 21.30 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 22-27 d. 
14.30, 16.45, 18.30, 21.15 val. 28 d. 14.30, 16.45, 19, 
21.15 val.
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-27 d. 19 val. 
28 d. 18.30 val.
„San Andersas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 28 d. 
19.30 val.

„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 22-27 d. 13.30, 16.15, 19, 20.45, 21.45 val. 28 d. 
13.30, 16.15, 18.45, 20.45, 22 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 17.15, 20 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 22 d. 15.15 val.  
23-28 d. 11, 15.15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 22-26, 28 d. 10.15, 11.45, 14, 
16.15, 18 val. 27 d. 10.15, 18, 14.15, 16.15 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 
22, 24, 26 d. 19.30 val. 23, 25, 27 d. 22 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-28 d. 15, 20.15 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
22-27 d. 13.45 val. 28 d. 13.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 22-28 d.  
10.30, 12.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.30, 13.15 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
22, 24, 26 d. 17, 21.45 val. 23, 25, 27 d. 17, 19.30 val.  
28 d. 16.30, 21.45 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 22, 24-28 d. 11.15 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
22-28 d. 10, 12.15 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 23 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 27 d. 
12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“ (drama, Lenkija) - 22 d. 19.40 val. 27 d. 17 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija šeimai, 
Prancūzija) - 23 d. 15 val.
„Kelias į žvaigždes“ (drama, Kanada, Vokietija, 
Prancūzija) - 23 d. 16.40 val.

„Arvydas Sabonis. 11“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
23 d. 18.30 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 23 d. 20.10 val. 
28 d. 16.30 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 26 d. 
16.20 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 26 d. 18.10 val.
„Užstrigusi paauglystėje“ (komedija, JAV) - 27 d. 
18.20 val.
„Didelės akys“ (biografinė drama, JAV) - 27 d. 20 val.
„Sounhersto beprotnamis“ (trileris, JAV) - 28 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
22-28 d. 10.40, 13.30, 15.30, 18.20, 21.10, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 22-23, 27 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 22-28 d. 
12.20, 14.45, 16.50, 19.20, 21.30, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 22-23, 27 d.).
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-28 d. 16.20, 18.10 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV) - 24 d. 16.50 val. (COSMO 
VIP seansas).
„San Andersas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
28 d. 21.20 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 12, 19.10, 21.45, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 22-23, 27 d.).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 22-28 d. 15, 18, 20.40 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 22-28 d. 11.10, 12.30, 14.35,  
17 val. (24 d. 17 val. seansas nevyks).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 22-28 d. 13.20 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 8.20, 10.30, 11,  
13.10 val. (8.20 val. seansas vyks 23 d.;  
10.30 val. seansas vyks 22-23, 27 d.).

„1944“

Kiekvieną Europos tautą Antrojo pasau-
linio karo tankų vikšrai mindė savaip žiau-
riai. Estijai teko ne tik išmėginimas karo 
siaubu ir ugnimi. Tūkstančiai estų vyrų bu-
vo priversti kovoti priešiškose kariuome-
nėse ir susigrumti su savo tautiečiais.

Karinė drama „1944“ - tai gilių išgyveni-
mų, sukrečiančių patirčių, baimės ir skausmo 
kupina jaunų žmonių istorija. Už nacistinę 
Vokietiją kovojantis Karlas ir Raudonosios 
armijos seržantas Jurijus priešiškose stovyk-
lose atsidūrė verčiami aplinkybių. Lemiamas 
mūšis supina dviejų jaunuolių likimus.

Jurijus ryžtasi nugabenti paskutinį Kar-
lo laišką artimiesiems, tačiau sutikęs buvu-
sio priešo sesers žvilgsnį karys neišdrįsta 
prisipažinti esąs jos brolio žudikas. Meilė 
užrakina Jurijaus lūpas, bet pažadina norą 
priešintis despotiško žiaurumo nebeslepian-
tiems ir rožine Stalino saule įtikėjusiems 
tautiečiams. Už šį nepaklusnumą jam teks 
sumokėti brangiausią kainą.

Antrojo pasaulinio karo metu 55 tūkst. estų 
buvo mobilizuoti Raudonosios armijos, o ne ma-
žiau nei 72 tūkst. karių pateko į Trečiojo Reicho 
karines pajėgas. Svetimame kare šie vyrai buvo 
priversti kovoti vienas prieš kitą, nors nei So-
vietų Sąjungos, nei nacistinės Vokietijos perga-
lė Estijos valstybei nereiškė nieko gero.

Bene pirmą kartą Estijos kino kūrėjai 
ėmėsi įgyvendinti sudėtingą ir brangų karinio 
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 11.20, 17.40, 23.10 val. (23.10 val. seansas  
vyks 22-23, 27 d.).
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-28 d. 14.30, 20.50 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
22-28 d. 15.40, 21 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
22, 24, 26 d. 20.30 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
23, 25, 27 d. 20.30 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 22-28 d. 
18.40 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
22-28 d. 10.15 val.

CINAMON
„San Andersas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
28 d. 20 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 
N-13) - 22-28 d. 12.30, 19.15, 20.45 val.  
(27 d. 12.30 val. seansas nevyks; 25, 27 d.  
19.15, 20.45 val. seansai nevyks).
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-28 d. 18.30, 21 val. 
(18.30 val. seansas vyks 27 d.; 25, 27 d. 21 val. seansas nevyks).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 18.45, 22.15 val. (18.45 val. seansas vyks  
23-24 d.; 25, 27 d. 22.15 val. seansas nevyks).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, N-16) - 
22-28 d. 16.30, 19, 22 val. (22 val. seansas vyks 27 d.).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 14, 20.45, 21.30 val. (20.45 val. seansas 
vyks 27 d.; 25, 27 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Vokietija, 3D, V) - 22-28 d. 11.45, 13.45, 15.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 22-28 d. 10.45, 12.45, 14.45, 
16.45, 18.45 val. (23-24 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 22-28 d. 
18, 20, 22.15 val. (25, 28 d. 20 val. seansas nevyks;  
22.15 val. seansas vyks 27 d.).

„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-24, 26-28 d. 21.50 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 15.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
22-28 d. 18.30, 19.30 val. (27 d. 18.30 val. seansas 
nevyks; 19.30 val. seansas vyks 27 d.).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
27 d. 21 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
22-28 d. 11, 12, 13 val. (11, 13 val. seansai vyks 27 d.).

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
22-28 d. 10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.30, 22.45 val.  
(22.45 val. seansas vyks 23, 27 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 22-28 d. 
11, 13.20, 15.40, 18.10, 20.45, 23 val. (23 val. seansas 
vyks 27 d.).
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-28 d. 20.30 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV) - 24 d. 18.05 val. 
(COSMO VIP seansas).
„San Andersas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
28 d. 17.50 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 11.30, 13.50, 16.10, 
18.20 val. (11.30 val. seansas vyks 22-23, 27 d.; 24 d. 
18.20 val. seansas nevyks).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
3D, N-16) - 22-28 d. 13.10, 18.50, 21.40 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 8.20, 10.30, 16, 23.10 val. (8.20 val. 
seansas vyks 23 d.; 23.10 val. seansas vyks 27 d.).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 22-28 d. 11.10, 13.30, 15.30, 
17.40 val. (28 d. 17.40 val. seansas nevyks).

„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 22-28 d. 10.20, 12.30 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-28 d. 14.40, 21 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 17.50, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 27 d.).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
22-28 d. 20, 21.15 val. (20 val. seansas vyks 22, 24, 26 d.; 
21.15 val. seansas vyks 28 d.).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 23, 25, 
27 d. 20 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
22-28 d. 10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.30, 22.40 val.  
(22.40 val. seansas vyks 27 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 22-28 d. 
17, 19.20, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 27 d.).
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 22-28 d. 15.30, 20.10 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV) - 24 d. 17.40 val. (COSMO 
VIP seansas).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 22-28 d. 10.30, 12.40, 14.50, 
17.50 val. (10.30 val. seansas vyks 22-23, 27 d.; 24 d. 
17.50 val. seansas nevyks).
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 22-28 d. 13.50, 16 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 22-28 d. 13.40, 19, 21.50 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 22-28 d. 10.50, 16.20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 22-28 d. 10.40, 18.10, 21.20 val. (10.40 val. sean-
sas vyks 22-23, 27 d.; 28 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
22-23, 27 d. 11 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 22-28 d. 13.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

filmo projektą. Estijoje filmas pateko į visų 
laikų žiūrimiausių filmų penketuką ir verti-
namas kaip vienas sėkmingiausių naciona-
linių kino projektų. „1944“ nesiūlo ieškoti 
teisiųjų, o kviečia išgyventi greta mūsų vy-
kusią sudėtingą karo dramą ir įsijausti į tik
roviškas mūšių scenas, kurios prieš septy-
niasdešimt metų vyko ir mūsų šalyje.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Karinėje dramoje „1944“ - dviejų 
karių likimuose atspindėta 
Baltijos valstybių istorija

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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teatras
Premjera

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
22 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Ernani“. 3 d. opera 
(italų k.). Dir. M.Staškus.
23 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. 
operetė Dir. M.Staškus.
24 d. 12 val. - S.Mickio „Zuikis Puikis“. Kamerinė opera 
vaikams. Dir. J.M.Jauniškis.
28 d. 18.30 val. - G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. 
opera (italų k.). Dir. J.Geniušas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
22, 23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
A.Puškino „Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
23 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! „Ledo vaikai“. 
Rež. B.Mar.
26 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
26 d. 19 val. Mažojoje salėje - P.Makausko „Yolo“. 
Rež. P.Makauskas.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! T.Bernhard 
„Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
22 d. 18.30 val. - Premjera! N.Erdmano „Savižudis“. 
Rež. G.Tuminaitė.
23 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
27 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhardo „Minetis“. 
Rež. R.Tuminas.
28 d. 18.30 val. - Juozo Erlicko programa - „Ne visi namie“.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
24 d. 18 val. 99 salėje - Poezijos vakaras. J.Brodskio 
eiles skaito aktorius - I.Ciplijauskas. Groja - J.Milašius.
27, 28 d. 18 val. - Premjera! „Teritorija“. Rež. A.Pukelytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
22, 23 d. 18.30 val. - Premjera! J.Ščiuckij „Raudonos 
burės“ (Aleksandro Grino apysakos motyvais).  
Rež. H.Petrockis (Latvija).

26 d. 19 val. - Šokių studija „Andre Dance“ pristato: 
„Trys sapnai, viena naktis“. Choreogr. A.Prociv.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžiojoje salėje

22 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“ (pagal 
E.T.A.Hoffmaną). Rež. G.Radvilavičiūtė.
24 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
23 d. 12 ir 14 val. - R.Mikučio „Liunės nuotykiai“. 
Rež. A.Grybauskaitė.
24 d. 14 val. - „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
25 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
27 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
28 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
23 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Viskas arba nieko“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
23 d. 16 ir 18 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“ 
(Teatras „Atviras ratas“).
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Dar viena meilės 
staigmena“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
26 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Lietaus žemė“ 
(N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
27 d. 10 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. Choreogr. 
B.Banevičiūtė. (Šokio teatras „Dansema“).
27 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Sparnuotasis 
Matas“. Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

23 d. 11 val. - Premjera! „Kari ir Bakterija“. 
Rež. D.Lisauskienė. Choreogr.: K.Voropaj, E.Pilkauskaitė.
24 d. 13 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
22 d. 19 val. - Premjera! „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
23 d. 12 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
24 d. 12 val. - „Laimingasis Hansas“. Rež. A.Kaniava.
28 d. 19 val. - Atsisveikinimo turas! „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
22 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“. 
Rež. J.Jurašas.
24 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu“ (N-16). 
Rež. A.Areima.
26, 27 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“. Rež. R.Kazlas.
27 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“. 
Rež. A.Sunklodaitė.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
22, 26, 27, 28 d. 12 val. - Premjera! A.Jasenka 
„Dryžuota opera“. 2 d. opera vaikams. Rež. V.Martinaitis. 
Dir. V.Visockis.
22 d. 18 val. - K.Millocker „Studentas elgeta“. 
3 v. operetė. Rež. A.Bestchastny. Dir. V.Visockis.
23 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
24 d. 18 val. - K.Porterio „Bučiuok mane, Keit“. 2 d. 
miuziklas. Rež. A.Giniotis. Dir. J.Geniušas.
28 d. 18 val. - E.Džonas, T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
22 d. 18 val. - E.Ionesko „Plikagalvė dainininkė“. Rež. 
S.Rubinovas.
24 d. 18 val. - Atsisveikinimo spektakliai. 
D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. Rež. S.Rubinovas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
22 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
24 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“. Rež. A.Baniūnas.
27 d. 19 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
23 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Meškiuko gimtadienis“. 
Rež. R.Bartninkaitė.
24 d. 12 val. - Premjera! „Ąžuolo vaikas“. Rež. O.Žiugžda.

- Kodėl nestatėte avangardinio spek-
taklio, o pasirinkote klasiką?

- Galbūt atėjo laikas. Avangardas, mo-
dernas, postmodernas mano kūrybinėje 
biogra fijoje - jau praeitis. Nusprendžiau 
mesti sau iššūkį ir pastatyti pasaulyje pripa-
žintą tikrai aukšto lygio klasikinį kūrinį. 
P.Š.de Laklo „Pavojingi ryšiai“ - tai kūrinys, 
per psichologinę dramą atveriantis žmogaus 
jausmus. Dramos personažai išgyvena gilias 
psichologines variacijas. Man klasikinio kū-
rinio atlikimas reikalauja aukščiausio lygio 
žinių ir profesinių paslapčių. Juk, pavyzdžiui, 
norint suimprovizuoti Johaną Sebastianą Ba-
chą, reikia meistriškai sugroti partitūrą. Dar 
viena priežastis, dėl kurios ėmiausi šio dar-
bo, - tai pagrindinio vaidmens atlikėja, teatro 

aktorė Margarita Žiemelytė. Ši aktorė yra 
virtuoziškai įvaldžiusi aktorinį meistrišku-
mą, puikiai jaučia medžiagą ir kelia pasigė-
rėjimą savo vaidyba. Margarita nuostabiai 
vaidina net atsisukusi į žiūrovą nugara, o tai 
ir yra aukščiausio lygio aktorinis meistriš-
kumas bei aukštas profesinis pasirengimas. 
Taip pat susirinko talentingų aktorių koman-
da, kurie sugebėjo puikiai perteikti kūrinyje 
sumanytas idėjas.

- Kas sunkiausia buvo statant šį kūrinį?
- Kadangi Užupio dramos teatras nėra 

finansuojamas nei Lietuvos kultūros mi-
nisterijos, nei Lietuvos kultūros fondo, tai 
sunkiausia buvo sukaupti lėšas pastaty-
mui. Prabanga dvelkianti medžiaga, ištai-

gingi kostiumai ir dekoracijos reikalavo 
laikotarpio sąlygų. Sunku buvo ir tai, kad 
tokį spektaklį reikėjo pritaikyti baroko lai-
kotarpiui alternatyvioje erdvėje „Teatro 
sala“.

- Kuriate teatre jau dvidešimt metų. 
Tad kokie dabartiniai žiūrovai?

- Prieš dvidešimt ar penkiolika metų 
žiūrovai buvo naivesni, labiau viskuo tikė-
jo. Dabartiniai žiūrovai drąsesni, moka at-
sirinkti. Taip pat manau, kad dabartiniai 
žiūrovai pasiilgę pamatinių vertybių, kla-
sikinės dramos ir tikrojo teatro auros. 
Jiems įdomi baroko (XVII-XVIII a. pirmo-
ji pusė) epocha ir tai, ką ji atneša mūsų 
amžiui.

- Kas yra teatras žiūrovui?
- Teatras - dvasinė žmogaus tvirtovė. 

Mano manymu, teatras turėtų būti sielova-
dos namai, nors ne visada taip yra. Siela 

„Pavojingi ryšiai“ su Rita Urbonavičiūte
Pirmą kartą Lietuvos scenoje išvysime pasaulinės klasikos dramą - sukurtą spektaklį pagal 
Pjero Šoderlo de Laklo (Pierre Choderlos de Laclos, 1741-1803) laiškus „Pavojingi ryšiai“.
Šia proga kalbiname spektaklio režisierę Ritą Urbonavičiūtę.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
22 d. 18 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).
25 d. 18 val. - „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).
26 d. 18 val. - „Klastingas tirpalas“. Rež. R.Vitkaitis 
(„Kitoks teatras“).

KLAIpėdA

KLAIpėdOS MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 17 val. - „Pelenė“ (2 d. šokio spektaklis pagal 
S.Prokofjevo muziką). Rež. A.Telksnys. Choreogr. 
I.Briazkalovaitė.

KONCERTŲ SALė
26 d. 19 val. - „Žirklės“. Rež. M.Slawinski („Domino“ 
teatras).

KLAIpėdOS LėLIŲ TEATRAS
23 d. 12 val. - Premjera! „Nepaprasta Edvardo Tiuleino 
kelionė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
24 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Atsisveikinimo turas! 
„Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis 
(„Keistuolių“ teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
23 d. 18 val. - Muzikinė aktorės Nomedos Bėčiūtės 
dovana „Atsitiko būti“.

pANEVėŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! H.Levino 
„Hefecas arba Visi nori gyventi“. Rež. P.Ignatavičius.
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - N.Saimono „Basomis 
parke“. Rež. P.Stoičevas.

pANEVėŽIO TEATRAS „MENAS“
22 d. 13 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. J.Dautartas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINė  
FILHARMONIJA

22 d. 10.30 val. Didžiojoje salėje - Ciklo „Muzikos enci-
klopedija gyvai“ programa „Planeta - orkestras“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (Dir. M.Barkauskas).
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai Vaikų gynimo dienai. Koncertuoja Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mokyklos solistai ir kolektyvai. 
Dirigentai: K.Lipeika, D.Mikienė, D.Prusevičius. Dalyvauja 
Jeronimas Milius (vokalas). Koncertą veda A.Valentaitė.
27 d. 14 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Keturios stichijos“. Lietuvos kamerinis  
orkestras. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 
„Liepaitės“ merginų choras (vadovė J.Vaitkevičienė). 
Solistė M.Martinsonė (sopranas). Aktorius N.Gadliauskas. 
Dir. M.Barkauskas.

ŠV.KOTRyNOS  
BAŽNyČIA

22 d. 19 val. - Koncertas „2 Maestro“ skirtas Vytauto 
Kernagio beprotiškai fantastiškam gimtadieniui. 
Programoje: I dalis - Andrius Kulikauskas „Geriausios 
dainos“. II dalis - Vytautas Kernagis „Gyvai“.
26 d. 18 val. - „Ąžuoliuko“ mažylių choro koncertas (vado-
vės E.Jauniškienė, G.Trimirkaitė). Įėjimas -  
nemokamas.
27 d. 17.30 val. - Iškilmingas baigimo pažymėjimų 
įteikimas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos absol-
ventams ir jų koncertas. Įėjimas - nemokamas.

MOKyTOJŲ NAMAI
22 d. 17 val. VMN Didžiojoje salėje - Choreografijos 
mokyklos „Nuotaika“ baigiamasis koncertas (vadovė 
O.Tamašauskienė).
23 d. 20 val. VMN kiemelyje - Koncertas „Afrika night“. 
Dalyvaus: afrikietiškos muzikos žvaigždės B.Bangoura 
(Gvinėja), M.Drame (Senegalas, Malis), šokėja T.Drame, 
G.Mačiulskio (perkusija, Lietuva) vadovaujamas kolektyvas 
„Afrikos būgnai“.

26 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras iš ciklo 
„Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja Kaišiadorių 
Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių modernaus folkloro 
ansamblis „Čiūtita“ (vadovas Č.Kriščiūnas). Vakarą veda 
dainininkė V.Povilionienė.
27 d. 10 val. VMN Svetainėje - Tarptautinis teatro 
festivalis patiems mažiausiems „Labas!“ Dalyvauja aktorė 
M.Labil (Austrija).

STASIO VAINIŪNO NAMAI
22 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai - VIMS 
- Vilnius International Meridian School - Tarptautinės 
Meridiano mokyklos 1-5 klasių mokiniai pianistai. 
Mokytoja Tatjana Kostiukienė.
23 d. 16 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai - Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos docento Gedimino Dačinsko alto klasės 
studentė Dalia Sakavičiūtė. Koncertmeisterė Marija Bilinska.

TRAKAI

UŽUTRAKIO dVARAS
24 d. 16 val. - Solistės Lilijos Gubaidulinos rečitalis. 
L.Gubadulina (sopranas), Ž.Noreikienė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTyBINė FILHARMONIJA
22 d. 18 val. - Mišrus choras „Kamertonas“. 20-mečio 
jubiliejinis koncertas. Kauno kultūros centro „Tautos 
namai“ mišrus choras „Kamertonas“ (meno vadovas ir dir. 
K.Jakeliūnas). Kamerinis ansamblis „Modus“ (meno vado-
vas R.Bliškevičius). Dalyvauja: E.Kalvaitytė-Vitkauskienė 
(sopranas), J.Šalčiūtė (mecosopranas), M.Stanevičius 
(tenoras), G.Prunskus (baritonas), D.Klišys (birbynė).

KLAIpėdA

KONCERTŲ SALė
27 d. 18 val. - Koncertas visai šeimai „Romantiškas 
vaizdelis“. Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas 
ir dir. A.Vildžiūnas). A.Mažonas (pantomima). Dalyvauja: 
J.Staniulis (smuikas), R.Grigaitis (kontrabosas), 
Ž.Laurinavičius (akordeonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

gali būti mirtinga, todėl ją reikia nuolat puo-
selėti ir saugoti. Juk žiūrovas visada yra dau-
giau ar mažiau mąstantis ir jaučiantis. Tik 
teatre drąsiai atskleidžiami tikri jausmai. Te-
atras - tikrų jausmų vieta.

- Kokie būtų jūsų palinkėjimai žiū-
rovams, kurie jau matė ar dar ateis į 
spektaklį?

- Pirmiausia žiūrovų laukia klasikinė 
psichologinė drama, stiprūs dialogai, gera 

aktorių vaidyba. O teatro klasikos gurmanų 
laukia dvasinis, estetinis pasitenkinimas, 
persikėlimas į baroko ir rokoko laikotarpį 
ir psichologinės dramos išgyvenimas kar-
tu su aktoriais. Spektaklis turėtų būti įdo-
mus tiems, kas neabejingas įsiskverbimo 
į žmogaus sielą ir jausmų pažadinimo te-
mai. Na, o baroko epochos gerbėjams no-
rėčiau palinkėti, kad neieškotų teatre vien 
tiktai pramogos, laikinumo, o ieškotų savo 
neatskleistų jausmų, analizuotų savo gy-
venimą ir atvertų dvasinę būseną. Kad 
žmogus per teatrą ieškotų savo dvasinės 
misijos, aukštesnių jėgų, kurios įprasmina 
visatą. Linkiu, kad žmogus būdamas teatre 
eitų į dialogą su savo siela ir protu, galėtų 
save atpažinti.

Su režisiere Rita Urbonavičiūte 
kalbėjosi menotyrininkė Dangira Buzytė

„Pavojingi ryšiai“ su Rita Urbonavičiūte Spektaklio „Pavojingi ryšiai“  

premjera - gegužės 27 d. 18.30 val.  

Teatro Saloje  

(S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius)

Rita Urbonavičiūtė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059,  
www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387,  
www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Atlikėja Baiba  
Skurstenė- Serdiukė
1984 05 22

Aktorius Evaldas Jaras
1969 05 23

Laidų, renginių vedėjas 
Rolandas Mackevičius
1984 05 24

Atlikėja Anžela Adamovič
1987 05 28

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

„Iš gero gero neieškoma.“ 
Pats geriausias laikas bet kokioms nau-
jovėms ir permainoms, naujų sumanymų 
pradžiai. Uranas skatins pokyčių siekį. Be 
vargo pavyks sudominti vadovybę savo 
nestandartiniais pasiūlymais. Jei pasinau-
dosite šiomis galimybėmis, galite tikėtis 
finansinio pagerėjimo. Asmeniniame 
gyvenime galimos naujos pažintys.

AVINuI

„Iš klaidų mokomasi.“ Tuo 
netrukus įsitikinsite. Teks pakoreguoti, 
o gal net pakeisti savo vertybių sistemą. 
Įtemptas Jupiteris gali atnešti į jūsų 
gyvenimą aplinkybių, kurios privers 
peržiūrėti savo požiūrį į gyvenimą, kad 
pavyktų nebekartoti tų pačių klaidų. 
Beje, jūsų laukia neblogos finansinės 
perspektyvos.

JAUČIUI

„Močiutės klausys, bet 
savo darys.“ Jus veiks Marsas, tad 
nesistebėkite, jei taptumėte dirglesni 
nei įprastai. Kaip niekad norėsis būti ir 
nepriklausomiems, ir savarankiškiems. 
Tačiau tai nereiškia, kad stengsitės viską 
daryti vien savo jėgomis: džiugiai priim-
site aplinkinių paramą. Neužmirškite už 
ją padėkoti.

DVYNIAMS

„Tykiame užutėky velniai 
veisiasi.“ Neptūnas harmoningas, tad 
numatomas ramus ir harmoningas jūsų 
gyvenimo periodas. Lengviau nei bet 
kada pašalinsite priežastis, sukeliančias 
stresines situacijas, sėkmingai išspręsite 
skaudulius sukeliančias problemas, 
nušlifuosite aštrius santykių su aplinki-
niais kampus.

VĖŽIUI

„Viena ranka baudžia, kita 
glaudžia.“ Vaisingas, produktyvus 
ir laimingas laikas, nulemtas geros 
Jupiterio padėties. Darbo ritmas bus 
įtemptas, tačiau nuogąstauti neverta: 
jūsų gyvybinės energijos pakaks visiems 
įsipareigojimams atlikti. Žvaigždės 
rekomenduoja daugiau dėmesio skirti 
savo šeimai.

LIŪTUI

„Ką gali daryti tuoj, nie-
kad nesakyk rytoj.“ Harmoninga 
Venera duos teigiamos energijos 
užtaisą ir sustiprins jūsų asmenybės 
žavesį, kuriuo kai kurie imsite netgi 
piktnaudžiauti. Nieko stebėtino, jei 
sudaužysite kam nors širdį ir būsite 
meilės dramos priežastis. Fortūna 
dabar jums palanki.

MERGELEI

„Nauja - tai pamiršta 
sena.“ Užbaigsite visus pradėtus 
darbus ir imsitės naujų projektų įgy-
vendinimo. Marso teikiamos energijos 
pakaks viskam. Reikaluose, susijusiuose 
su verslu ir darbu, būsite linkę ardyti tai, 
kas sena, ir savo baimių ir rizikos pama-
to pagrindu statyti nauja. Asmeniniame 
gyvenime ramu.

SVARSTYKLĖMS

„Kantrybė - dorybė, dar-
bas - nauda.“ Veikiami įtempto 
Jupiterio, galite susidurti su piniginė-
mis problemomis, tad pagrindinis tiks-
las bus pastangos, kreipiančios link to, 
kaip juos uždirbti. Norėsis madingų ir 
prabangių daiktų, ir apskritai daiktų per 
daug nebūna. Darbe sieksite naujovių 
ir pažangos.

SKORPIONUI

„Kas katinui uodegą pakels, 
jei ne jis pats?“ Stipriai veikiami 
įtempto Marso, įnirtingai kovosite už 
savo vietą po saule. Pasiruoškite tam, 
kad gali tekti ne kartą įrodinėti, kas jūs 
esate ir ką sugebate, tiek darbe, tiek 
asmeniniuose santykiuose. Gresia nesu-
tarimai su darbo ar verslo kolegomis, su 
viršininkais.

ŠAuLIuI

„Baimės akys plačios.“ 
Veikiami įtempto Plutono, galite 
pajausti ateities baimę ir norą pabėgti 
ar pasislėpti nuo visų galimų problemų 
už nepramušamų gyvenimiškos pil-
natvės ir šeimyninės santarvės sienų. 
Žinodami, kad jus supranta ir kad 
būsite palaikyti sunkią minutę, galėsite 
kalnus nuversti.

OŽIARAGIUI

„Ne toks velnias baisus, 
kaip jį piešia.“ Padidėjusio aktyvu-
mo, iniciatyvumo sprendžiant įvairius 
pribrendusius klausimus, taip pat ir 
meilės srityje, periodą lems harmoningas 
Marsas. Galite drąsiai, bet vis dėlto pro-
tingai rizikuoti siekdami karjeros poky-
čių: žvaigždės jus apsaugos nuo galimų 
nesėkmių ir praradimų.

VANDENIuI

„Nėra to blogo, kad neišei-
tų į gera.“ Nepatenkintas Saturnas 

kaišios pagalius į ratus ir ims statyti 
kliuvinius kelyje į tikslą. Bet jeigu susi-
taikysite su tuo, ko negalima pakeisti, 
likimas padovanos unikalią galimybę net 
pačią nepalankiausią situaciją panaudoti 
savo gerovei. Meilės reikaluose geriau 
sumažinti pagreitį.

ŽUVIMS

 ProgNozė gegužės 22-24 d.
Nuo antradienio Dvynių ženklo vidury stabtelėjęs Merkurijus sėkmingai judės atbuline eiga. Šiuo Merkurijaus retrogradinio judėjimo lai-
kotarpiu, iki birželio 12 dienos, jis bus susijęs su namų, šeimos klausimais, giminaičių santykiais. Ketvirtadienį Saulei perėjus į Dvynius, 
formuosis dvi opozicijos: penktadienį - tarp Veneros ir Plutono, šeštadienį - tarp Saulės ir Saturno. Abi kombinacijos vienaip ar kitaip palies 
finansinius reikalus, kuriuos sprendžiant teks pasirinkti tarp asmeninių interesų ir partnerių reikalavimų, tarp lengvo pelno vilionių ir objek-
tyvių galimybių, ir tas pasirinkimas anaiptol nebus lengvas. Užsispyrimas arba bandymai partnerius pastatyti prieš vienpusio veikimo faktus 
teigiamų rezultatų tikrai neduos, o štai konfliktinę situaciją subrandinti gali lengvai. Čia žvaigždės siūlo padaryti pauzę: ji bus naudingesnė 
nei betikslis priešinimasis, o laikas pats pasufleruos optimalų sprendimą. Sekmadienį situacija šiek tiek praskaidrės, tad pasistenkite gerai 
pailsėti nuo įtampos.

ProgNozė gegužės 25-28 d.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Stateras. Kykas.
 IS. Vadovas. Rink. Juta.  
Atomas. Landa. Meraja. Inis. 
Tankas. Rasos. Kvitas. Min. Vida. 
Aparatas. Sakalas. Relinas. Pr. Ak. 
Taranas. Ra. Pasakos. Tas. Vit. 
Lys. Pas. Sasi. Gazavatas. Kodas. 
Ir. Pasatas. Grafika. Sagan. Manila. 
Masės.
Horizontaliai: Stajeris. Žygis. 
Uranas. Sara. Etatas. Ajova.  
Anapa. Asilas. Van. Ava. Dakaras. 
Satinas. Tam. Don. Tokata. 
Komisaras. San. Yvas. Per. Si. 
Ūkas. Alatau. As. Krinas. Ga. 
Tvanas. Laitas. Kam. Garantas. Sofa. 
Inkas. Vadis. Indas. Prisakė. Askas. 
Pratisas.
Pažymėtuose langeliuose: 
SViedinyS. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 
26 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR - 1 Lt.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Giedrė JaKšTaiTė iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.



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

l

Daktare, pasakykit tiesą - ar šios gydo-
mosios žolės duoda nors kokios naudos?

- Žinoma, duoda. Štai, sūnui butą nu-
pirkau, dukrai baigiu namą įrengti...

l

Buto šeimininkas klausia svečio:
- Nori išgirsti kalbantį laikrodį?  
- Noriu.
Šeimininkas paima plytą ir daužo į sieną.
Balsas už sienos:
- Dieve mano! Trečia valanda nakties!

l

Daktare, patarkite, kaip galėčiau suliesėti?
- Kasdien valgykite tik juoduosius ikrus.
- Ar jūs įsivaizduojate, kiek reikia už-

dirbti?
- Būtent. Kol uždirbsite - suliesėsite...

l

Dvi kaimynės narsto trečiosios kaulelius.
- Ji labai prasta šeimininkė.
- Iš ko sprendžiate?
- Kada tik užeinu pas ją ko nors pasi-

skolinti, ji niekada nieko neturi.

l

Ei, kaimyne! Jūsų šuo vėl surijo mano 
vištą. Antai vien plunksnos beliko...

- Ačiū, kad pasakėte.
Galėsiu jo šiandien daugiau nebešerti.

l

Kalbasi dvi blondinės:
Kaip manai, kas yra toliau - Afrika ar 

mėnulis?
- Kvailas klausimas! Aišku... kad Afri-

ka toliau, juk mėnulį mes visi kasdien ir 
aiškiai matome, o kas gali matyti Afriką!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

GĖLĖS. Garsioji Čelsio gėlių paroda Londone 

sutraukia tūkstančius lankytojų.

ŠUKUOSENA. Kolumbijos mieste 
Kalyje buvo surengtas afrikietiškų 
šukuosenų konkursas.

EPA-Eltos nuotr.


