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 ■ Atlikėja Giedrė Girnytė su „Laisvalaikiu“ išbandė galingąjį „Ferrari 360 Spider“. Kokie  
įspūdžiai?  18 p.

 ■ Koks darbas atlikėjai, aktorei Karinai 
Krysko-Skambinei atrodo beprasmis ir 
kokiais metodais ją auklėjo tėvai?  9 p.

 ■ „Jei nebūčiau aktorė, būčiau grimuotoja“, - 
sako Valda Bičkutė. Kosmetikos naujovėmis 
besidominti aktorė gali pasigirti ir kvapų 
magija - turi 50 buteliukų kvepalų. 21 p.
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galėtų būti grimuotoja

Įspūdingasis „Ferrari“ lietuvos gatvėse

10 faktų, kurių nežinojote 
apie Kariną 
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„LaisvaLaikio“ interviu
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n Gimė 1981 08 15

n 2004 metais Viktorija baigė kostiumo 

dizaino specialybę Vilniaus dailės akademi-

joje ir įkūrė savo mados namus „Tiulio fėja“

n Nuo 2007 metų kūrėja rengia savo 

kolekcijų pristatymus, šiemet pristato jau  

11 autorinę kolekciją

n 2014 metais susituokė su Vitalijumi 

Jančenkovu, pora augina 2 dukras: Ievą Mają 

(10 m.) ir Veroniką (7 m.)

dosjė

Būti stilingam, 
geidžiamam, pasteBėtam 
yra malonu, tai teikia 
sparnus, o su sparnais 
atsiranda pasitikėjimas 
ir didesni tikslai
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Kiekviena žinomos dizainerės ViKtorijos 
jaKučinsKaitės (33) diena suplanuota 
minučių tikslumu. Pasak jos, būtent lai-
kas  yra brangiausia dovana, kurią reikia 
vertinti bei skaičiuoti kiekvieną jo sekun-
dę. tačiau ir kruopščiai planuodama, savo 
darbotvarkėje ji nepalieka laiko nuobodu-
liui ir taisyklėms. iki naujausios Viktorijos 
kolekcijos pristatymo likus porai dienų, 
visi kūrėjos laikrodžiai tiksi pristatymo 
laukimu, o minutės skirtos paskutiniams 
pasirengimo darbams.

Eimantė Juršėnaitė

- Šiuo metu daugiausiai laiko ir ener-
gijos skiriate naujausiai savo kolekcijai, 
kurios pristatymas Rotušėje įvyks gegu-
žės 4 d. Kokia naujoji jūsų kolekcija?

- Šių metų pristatymo tema - vestuvės, 
tad surengsiu linksmą šventę su gera muzika, 
vestuvine nuotaika. Nenoriu, kad tai būtų tra-
dicinis madų pristatymas, kai modeliai kaip 
armija šaltais veidais tiesiog žingsniuoja po-
diumu. Pristatysiu puošnias vestuvines ir 
progines sukneles. Jos skirtos svarbiausioms 
šventėms, per kurias nereikia kuklintis, rei-
kia  pasistengti atrodyti kiek įmanoma geriau. 
Juk tai akimirkos, kurias prisimename visą 
gyvenimą, tad kuo jų daugiau, tuo mūsų gy-
venimas atrodo turtingesnis.

- Kokiai moteriai skirta naujoji kolek-
cija?

- Ribų čia nėra - kuriu visoms moterims. 
Mano suknelės - vizijos, kurias pasimatuoti 
gali kiekviena: ir laiminga 4 vaikų mama savo 
vyro jubiliejui, ir dvidešimtmetė savo vestu-
vėms ant jūros kranto. Moteris pati turi išsi-
rinkti,  kaip ji svarbią dieną nori atrodyti. 

- Pati pirmenybę teikiate suknelėms 
ne tik kūryboje, bet ir gyvenime?

- Anksčiau pirmiausia kurdavau sau, dabar 
viskas kiek pasikeitė. Tačiau iki šiol „Tiulio 
fėjoje“ (V.Jakučinskaitės įkurti mados namai - 
red.past.) nėra nė vienos suknelės, kurios ne-
pasimatavau. Jei kokios nors nenorėčiau vil-
kėti, tikrai jos nesiūčiau. Bet ar visada noriu 
taip puoštis? Nežinau. Galbūt neatrodau sau 
tokia svarbi kaip anksčiau, kad galėčiau taip 
save demonstruoti. Atsirado noras atrodyti 
kukliau, o ir mano gyvenimo tempas neleidžia 

„LaisvaLaikio“ interviu

Viktorija Jakučinskaitė:

Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). šukuosena: Nina Markevič („Gatineau“ grožio salonas). 
Drabužiai: „Tiulio fėja“. Fotografuota viešbutyje „Moon Garden“. Fotografijos: Irmantas Sidarevičius

Kam stovėti šešėlyje, jei 
gali būti dėmesio centre? 
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pasidžiaugti pačios kuriamais drabužiais. Ta-
čiau ypatingoms progoms, kaip, pavyzdžiui, 
ir savo vestuvėms, man nėra nieko geresnio 
už „Tiulio fėjos“ sukneles. Taip pat kuriu li-
niją kasdieniškesnių drabužių, iš jų galėčiau 
neišlįsti. Mano kūryboje kelnių nėra. Prieš 
daug metų kelnėms pasakiau „ne“, tik dėl 

įtempto gyvenimo tempo visai neseniai mano 
garderobe atsirado ir džinsų, ir sportinės ava-
lynės. Bet mano sportiniai bateliai tinka prie 
suknelių. (Juokiasi.) Kovoju už moteriškumą 
ir tikiuosi, kad kelnės iš mano gyvenimo grei-
tai iškeliaus. Man norisi atrodyti moteriškai, 
o su suknele taip ir jaučiuosi. 

- Kas jums yra moteriškumas?
- Moteriška yra ta, į kurią dėmesį atkreipia 

vyrai ir kitos moterys. Į tokias norisi žiūrėti, 
apie jas kalbėti. Dažniausiai moterimi pasijun-
ti tada, kai norisi pasižiūrėti į veidrodį. Būna, 
kad atrodai nekaip, skubi ir nenori matyti savo 
atvaizdo. Bet juk malonu gėrėtis savimi veid-
rodyje, kai vyrai atsisuka, nori atidaryti duris, 
kai dukra pagiria... Tai ir yra moteriškumas.

- Nemanote,  kad moterys šiais lai-
kais kiek suvyriškėjo? 

- Tai labai palanki situacija tikroms mote-
rims. Šiandien nemažai moterų kareivių, pa-
vargusių būti moteriškomis ir gražiomis. Tik-
ra moteris tuo pasinaudos - jei jos pavargo, ji 
bus gražesnė ir į tą armiją nesilygiuos. Ji bus 
ta, į kurią žiūri kitos. 

- Moterims dažnai priskiriama ir namų 
buitis, o jus sunku įsivaizduoti virtuvėje...

- Anksčiau labai mėgau gaminti, dabar 
man laimės teikia maisto gaminimas drauge 
su dukromis, tačiau tai būna retai - kai yra 
įkvėpimo, o svarbiausia - laiko. Asmeniniame 
mano gyvenime nėra nei „bigudukų“, nei cha-
lato,  nei buities. Dar būdama moksleive nu-
sprendžiau, kad namų netvarkysiu ir valgyti 
negaminsiu. Nors man patinka tvarkingi na-
mai, buities niekada nemėgau, o namų tvar-
kymas atrodo beprasmiškas, tad jau maždaug 
dešimtmetį mano namus tvarko kiti. Tik da-
bar pradedu pavydėti tiems, kurie daug laiko 
praleidžia namuose ir turi tuos chalatus ir 
pižamas. (Juokiasi.)

- Daug laiko skiriate, kad papuoštu-
mėte kitas, o kaip savo išvaizdą puose-
lėjate jūs?

- Mano galva, moteris turėtų sportuoti ir 
apsilankyti masažo salonuose, kad kūnas iš-
liktų stangrus. Nereikia atidėlioti ir sakyti, kad 
tai darysite vėliau, kai bus laiko, paaugs vaikai 
ar uždirbsite daugiau. Visus moteriškus ritua-
lus reikia įtraukti į darbotvarkę, net jei tai su-
ryja daugiau laiko, nei norėtųsi. Tai turėtų bū-
ti kaip įstatymas. (Juokiasi.) Kūnas kaip sodas: 
jei jį užleidi, užauga dilgėlės, nelieka gėlių. Tad 
save reikia kaip tą sodą prižiūrėti - sportuoti, 
lankytis pas kirpėją, pasidaryti manikiūrą. Kū-
nas turi kvepėti. Visa tai labai padeda saviver-
tei. Kam patinka apsileidę žmonės? 

- Kai kas sako, kad skirti brangų laiką 
stiliui ir grožiui - tuštybė. Ką manote jūs?

- Nemanau, kad tuštybė. Tai džiaugsmas 
sielai. Kai save pamatai kitokį, kai norisi sa-
vimi didžiuotis, net ir darbus nudirbi kitaip. 
Gražiems žmonėms sekasi, bet ne todėl, kad 
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„LaisvaLaikio“ interviu

Kūnas Kaip sodas:  
jei jį užleidi,  
užauga dilgėlės, 
nelieKa gėlių

Viktorija standartus stengiasi 
apeiti ir kūryboje, ir gyvenime

7

AsmeniniAme mAno 
gyvenime nėrA nei 
„bigudukų“, nei 
chAlAto,  nei buities

„LaisvaLaikio“ interviu
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jie tokie gimė, o todėl, kad jie ties tuo dirba. 
Įspūdingiems atviros visos durys. Tokie žmo-
nės per gyvenimą eina pirmi. Kam stovėti 
šešėlyje, jei gali būti dėmesio centre? Būti 
stilingam, geidžiamam, pastebėtam yra ma-
lonu, tai teikia sparnus, o su sparnais atsiran-
da pasitikėjimas ir didesni tikslai. Taip gyve-
nimas praeina įspūdingiau ir senatvėje nerei-
kia gailėtis, kad kažko nepadarei. 

- Daug keliaujate, kaip vertinate lie-
tuvių stilių?

- Gatvės stiliaus sostinė - Niujorkas. Kai 
ten vykau, labai daug tikėjausi, maniau, kad  
daugelis praeivių bus panašūs į stiliaus dievai-
čius. Tačiau nieko įspūdingo nepamačiau, ten 
žmonės tokie kaip ir visur. Tik ten daug drąsių 
žmonių, o pas mus jų trūksta. Rodos, gėda 
Lietuvoje būti kitokiam. Savitas stilius - ge-
riausia, ką turi žmogus, tačiau čia lygiuojama-
si į mases. Jei populiarūs guminiai batai, vadi-
nasi, visi juos dėvės. Labiausiai išsiskiria žmo-
nės Azijoje, jie savotiški laisvamaniai, bet kiek-
vienas turi savo viziją, kaip turi atrodyti. Mū-
sų šalyje visi lygiuojasi į svetimą viziją, taiko-
si prie vyraujančių išvaizdos bei stiliaus stan-
dartų ir išskirtinumo neieško. Atrodo, kad 
nėra poreikio, nemadinga ar gėda būti kito-
kiam. Manau, tai - didžiausia kvailystė. Žino-
ma, būti stilingam - darbas, nes tai nepatogu 

ir reikalauja daug laiko. Jo dažniausiai ir pri-
trūksta norint išgryninti savo stilių. 

- Rodos, išskirtinumas jums be galo 
svarbus. Standartai - ne jums?

- Standartus stengiuosi apeiti. Nuobodu 
daryti tai, kas jau yra padaryta, būti mase. Yra 
kūrėjai ir vartotojai. Kūrėjai laužo taisykles ir 
sukuria ką nors naujo, o vartotojai taisykles 
priima ir renkasi iš to, kas sukurta.  Mano gy-
venime taisyklių nėra. Viskas, kas yra stan-
dartiška, man nepatinka. Jei galėčiau, gyven-
čiau dar kitaip, tačiau mane stabdo vaikai. Gal-
būt susikraučiau daiktus ir pusmečiui išvyk-
čiau gyventi į kitą šalį. Tai, kas kartojasi, ma-
ne varo į neviltį. Todėl  ir šių metų kolekcijos 
pristatymas - kitoks, ne įprastas madų šou.

- Vis dėlto žengėte vieną tradicinį 
žingsnį ir praėjusių metų rudenį ištekė-
jote...

- Ištekėjau po 13 bendro gyvenimo metų, 
nes man buvo įdomu. Norėjau, kad mano nuo-
monė apie santuoką pasikeistų, bet taip ne-
nutiko. Esame tie patys žmonės, tokioje pa-
čioje situacijoje. Iki šiol jaučiuosi kaip nete-
kėjusi, tik dabar patogiau Vitalijų pristatyti 
kaip savo vyrą, o ne draugą ar vaikų tėvą. 
Kitaip nesijaučiu, bet gyveni tik kartą, tad 
sukūriau sau dar vieną šventę.

- Ar turite savo šeimos tradicijų?
- Kai buvau vaikas, mūsų šeimoje visuo-

met būdavo arbatos valandėlės, kai visi su-
sėsdavome ir bendraudavome. Mano dukros 
arbatos nemėgsta, tad  bendraujame vakare, 
prieš miegą. Su kiekviena atskirai pasikalba-
me, aptariame jų dieną. Neseniai pradėjome 
skaityti Bibliją vaikams, tad pabendraujame 
apie Dievą, gyvenimą. 

- Kas jums geriausia terapija ir poilsis?
- Pirmiausia kelionės. Darbe nuolat turiu 

priiminėti įvairiausius sprendimus, o tai labai 
vargina,  kartais norisi pasislėpti. Kelionėse 
tai galiu padaryti, neatsakinėti į elektroninius 
laiškus, neatsiliepti telefonu. Kai yra laiko, 
lankau keramiką, skaitau... Norėčiau dar vie-
nos laisvos dienos per savaitę, kurią galėčiau 
skirti širdžiai mielai veiklai. Neretai tenka 
dirbti savaitgaliais, todėl dažnai ir mano lais-
valaikis kruopščiai suplanuotas.

- Turite silpnybių?
- Mano silpnybė - audiniai. Labai kruopš-

čiai juos renku. Tai labai įdomus procesas ir 
įkvėpimo šaltinis. Jiems galiu išleisti labai 
daug pinigų, nesvarbu, kad dalis audinių gali 
likti nepanaudoti. Žiūrint iš verslininkės pers-
pektyvos, tai nėra labai geras bruožas.

- O ar drabužiams galite išleisti daug 
pinigų?

- Daugumą drabužių man siuva „Tiulio 
fėja“, pati dažniausiai perku batus. Kadangi 
apsipirkinėju retai, negaila drabužiams išleis-
ti daug. Išvykusi į Jungtines Amerikos Vals-
tijas, Italiją ar Vietnamą neretai nusiperku 
kokį nors brangų rūbą, nes jis mane įkvepia 
padaryti ką nors naujo. Tai investicija. Nors 
ir tai susiję su darbu...

- Dizainere esate jau daugiau nei de-
šimtmetį.  Kokia jūsų sėkmės paslaptis?

- Kai esi jaunas kūrėjas, suspindėti yra 
lengva, naujokams - sekasi. Studijas tik bai-
gusiam kūrėjui norisi parodyti, ką sugeba, iš 
kailio neriasi ir tai teikia daug adrenalino, bet 
nereikalauja daug pastangų. Tas adrenalinas - 
savotiškas perpetuum mobile, variklis, palai-
kantis ir stumiantis į priekį. Pradedančiuosius 
valdo jų norai, emocijos ir vizijos. Tačiau, kai 
pradirbi tiek metų kiek aš, ta energija prade-
da sekti. Tiesiog atsiranda nuovargis. Kad 
išliktum įdomus, reikia kantrybės ir sukandus 
dantis daryti tai, ką norėjai, o jei pamiršai, ko 
norėjai, vis tiek tęsti pradėtus darbus. Tik-
riausiai tokia ta mano paslaptis.

„LaisvaLaikio“ interviu

Būti stilingam -  
darBas, nes tai 
nepatogu  
ir reikalauja  
daug laiko

Praėjusių metų rudenį Viktorija su 
Vitalijumi Jančenkovu susituokė po  
13 bendro gyvenimo metų

Viktorijos Jakučinskaitės asmeninio albumo nuotr.
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

kurių nežinojote 
apie Kariną

Dainininkė, šokėja ir aktorė Karina 
KrysKo-sKambinė (33) scenoje jau 
daugiau nei dešimtmetį. nors išgarsėjusi 
su grupe „69 danguje“ ji išdalijo ne vieną 
interviu apie save, yra dalykų, kurių apie 
žinomą atlikėją galbūt dar nežinojote. 

n Karinos silpnybė - pieniškas šokoladas.
n Jei apie žinomą dainininkę kurtų filmą, 
Karina mano, kad ją geriausiai suvaidintų į 
ją panaši aktorė Liusi Liu (Lucy Liu).
n Gyvenimo kredo: „Šypsokis ne tik veidu, 
bet ir vidumi.“
n Mėgstamiausios Karinos gėlės - frezijos, 
o štai gerberų jai geriau nedovanoti.
n Atlikėja sako, kad dėl daiktų ir drabužių 
tikrai nėra pametusi galvos, tačiau išduoda, 
jog daugiausia turi batų bei masyvių žiedų 
ir auskarų. „Gerai, kad nesu prasivėrusi 
ausų ir galiu nešioti tik „klipsus“, kitu atve-
ju auskarų turėčiau labai daug“, - juokėsi ji.
n Karina namuose turi akvariumą su žuvy-
tėmis ir 3 šarpėjų veislės šunis: Kingą, Dži-
nę ir Dorą.
n Labiausiai erzinantis namų ruošos darbas 
jai - namų tvarkymas. „Kad ir kiek besitvar-
kytum, visuomet lieka koks nors nesutvar-
kytas kampelis, be to, šis darbas atrodo be-
prasmiškas, nes kasdien reikia tai daryti iš 
naujo“, - sakė Karina. 
n Firminis žinomos moters patiekalas - kre-
vetės, troškintos grietinėlės padaže, firminis 
desertas - prancūziški pyragaičiai kanelės.
n Nors Karinai labiau patinka aktyvus lais-
valaikis, kartais jai geriausia terapija - po-
pietė su knyga. Viena jai labiausiai patikusių 
knygų - Harukio Murakamio „Prisukamo 
paukščio kronikos“. 
n Dainininkė juokauja, kad pirmasis jos dar-
bas buvo gerai mokytis. „Už gerus pažymius 
tėvai man mokėdavo sutartą sumą pinigų, 
o jei būčiau gavusi blogą įvertinimą, pinigus 
tėvams būčiau turėjusi atiduoti aš“, - šyp-
sojosi Karina.
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- Ar galite vienas kitą vadinti geriau-
siais draugais?

Mantas: Galime, nes mano mama mane 
labai gerai pažįsta ir kartais jos žvilgsnis iš 
šalies labai padeda. Tiesa, kartais būna liūdna, 
kai nepaklausau mamos patarimo, o vėliau 
paaiškėja, kad mama buvo teisi. Visada galiu 
remtis į mamą ir žinoti, kad niekas kitas su 
manimi taip neliūdės ir taip nesidžiaugs, kaip 
ji. Yra mamų, kurios šiek tiek užgožia arba 
perdėtai kišasi į savo vaikų gyvenimą, o ma-
no mama labai santūri, patarimus duoda tik 
tuomet, kai yra klausiama, niekad neskambi-
na ir neaiškina, kaip reikia gyventi. Ir taip 
buvo visada, nuo vaikystės.

Stefa: Mes nereguliuojame vienas kito 
gyvenimo, nenurodinėjame, bet puikiai suta-
riame. Yra dalykų, kur patariu ką nors, bet 
tik tuo atveju, jei esu garantuota savo pata-
rimo gerumu ir svarumu. Ir Mantas tą grei-
čiausiai supras, tik jau bus truputį per vėlu. 
(Šypsosi.)

- Už ką vienas kitą galite pagirti, pa-
dėkoti?

Mantas: Tikriausiai, jei ne mano tėvų, 
mamos palaikymas, niekad gyvenime nebū-
čiau pasiekęs to, ką turiu dabar. Net pats ne-
būčiau tikėjęs savo jėgomis. Už viską, kas 
esu dabar, esu dėkingas tėvams.

Stefa: Aš visuomet sūnų galiu pagirti. 
Mantas nuo mažumės buvo labai brandus, 
toks rimtas mažas vyras. Net darželinio am-
žiaus jis sugebėdavo santūriai, rimtai kalbė-
ti su suaugusiais žmonėmis. Dabar jis labiau 
išdykęs, nei buvo vaikystėje.

- Ko vienas iš kito išmokstate?
Stefa: Mantai, aš iš tavęs mokausi to, ko 

tu turėtumei iš manęs mokytis. Tai yra iš-
minties.

Mantas: Mama tai neabejotinai iš ma-
nęs daug ko mokosi. (Juokiasi.) O aš iš jos 
mokausi kantrybės ir gerumo viskam. 
Man labai patinka tas mamos altruizmas 

ir gebėjimas duoti, nieko nereikalaujant 
sau atgal.

- Kokia didžiausia buvo Manto išdai-
ga ir gauta bausmė?

Mantas: Mane labai daug dalykų domino, 
nuo istorinių mįslių iki sudėtingų pasaulio 
reiškinių ir magijos. Aš esu ugnį spjaudęs 
virtuvėje. (Juokiasi.) Ir sakydavau mamai, kad 
ruošiu pasaulinio lygio triuką, nejau mes da-
bar dėl užuolaidų išgyvensime. Beje, kadan-
gi aš labai myliu gyvūnus, namuose vienu 
metu buvo tarantulas, gyvatė, juodasis impe-
ratoriškas skorpionas, katė, šuo ir papūgos. 
Buvau užveisęs normalų zoologijos sodą. 
Spėk, kas viską kuopdavo, kai pats nespėda-
vau ar būdavau išlėkęs į renginius.

Stefa: Jis nuo mažens buvo labai smalsus 
vaikas. Pamenu, susisodina auditoriją, tėvus, 
senelius ir tiek pasakoja apie tai, ką žino, dės-
to savo kokias nors filosofijas. Mažasis lek-
torius. Buitinių šunybių yra prikrėtęs, bet aš 
puikiai suvokiau, kad tai yra jo kūrybos eta-
pas. Tiesiog maniau, kad reikia skatinti tuos 
jo kūrybinius potencialus, kurie patinka jam 
pačiam. Tad aukojau ir sienas, ir užuolaidas. 
Bet man labiau rūpėjo jo sveikata, kad jis ko-
kias nors stebuklingas dėžutes kaldamas pats 
nesusižalotų, o užuolaidos - nuperkamas da-
lykas. Ir kad namai nukentėdavo, stiklai duž-
davo ar užuolaidos degdavo, man nebuvo tiek 
gaila ar svarbu. Jis juk nepiktybiškai daryda-
vo, jautė atsakomybę.

- Ar daug laiko leidžiate kartu?
Mantas: Su mama mes tikrai daug ben-

draujame. Aš galiu konsultuotis tiek dėl bui-
tinių dalykų, kokią čia man geriau keptuvę 
pirkti, tiek dėl svarbių sprendimų.

Stefa: Mūsų bendravimo dažnumas yra 
ne tik dėl to, kad esame šeima, mes tiesiog 
turime ir nemažai bendrų reikalų.

Artėjant Motinos dienai „Laisvalaikis“  
pakalbino žinomus žmones ir jų mamas.  
Kokias išdaigas krėsdavo vaikystėje,  
kokias bausmes gaudavo ir ko vienas iš  
kito išmoko - visa tai iš pirmų žvaigždžių 
ir jų mamų lūpų.

 TEMA

Manto Žmuidinavičiaus-Wizard 
mama Stefa: 
„Aukojau ir sienas, ir užuolaidas“

nepakartojamos  mamos
Žvaigždės ir jų
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- Kaip minite Motinos dieną?
Urtė: Visada su gėlėmis, pyragais, kava, 

su viskuo, kas saldu ir gražu.
Jolanta: Jokių didelių dovanų niekas ne-

organizuoja, bet tai yra privaloma šventė kaip 
ir Nauji metai ar Kalėdos - šeimos šventė. 
Ateina Urtės sesuo su šeima, mano mama 
ateina. Ruošiame šeimos pietus.

- Kaip apibūdintumėte savo santykius?
Jolanta: Esame lyg draugės, pasišnekame 

apie daug ką, nors, be abejo, būna, matyt, tokių 
dalykų, kurių mamai nepasakoja.

Urtė: Esame draugės. Ko nepasakau mamai, 
pasakau sesei. Visada sakiau, kad man jokie drau-
gai neatstos sesers. Šeimos ryšio niekas nepakeis.

- Kokių bendrų pomėgių turite?
Urtė: Dainuoti. Mano mama dabar labai 

nori išmokti dainuoti, tad mokosi pas mane. 
Norėjo savo gimtadieniui paruošti dainą, bet 
buvo nelabai stropi mokinė. (Šypsosi.)

Jolanta: Turime ir daugiau bendrų pomė-
gių. Pavyzdžiui, vasarą mėgstame išvažiuoti 
pasivažinėti dviračiais. Centre daug kavinukių, 
smagu nuvažiuoti kur nors pasėdėti, išgerti 
kavos. Einame kartu sportuoti, kartu gamina-
me. Pyragėlius kartu valgome. Kartais imam 
ir sugalvojam - važiuojam kur nors trumpam 
pasėdėti. Ir išvykstam kokiai valandėlei.

- Gal pamenate didžiausią bausmę, 
kuri teko Urtei?

Jolanta: Labai didelių bausmių nebuvo. Pame-
nu vieną. Kaip ir visi vaikai, jos su sese apsipyko, 
susibarė. Reikėjo kažkaip nuraminti, tad pastačiau 
vieną ir kitą į kampą. O po minutės atsisuku ir žiū-
riu, kad jos ten jau abi juokiasi. Užuot nusiraminu-
sios, jos toliau išdykavo. Bet susitaikyti pavyko.

Urtė: Iš tiesų, nors auklėjo mus griežtai, 
didelių bausmių nebūdavo.

- Gal Urtė ir daug problemų nekėlė?
Jolanta: Gal. Galima sakyti, kad paauglys-

tės ji neturėjo, nes daug repetavo, važinėjome 
po koncertus. Kadangi pati mėgdavau su jau-
nimu daug kur dalyvauti, tai žiūrėk, po kokio 
konkurso vidurnaktį ir į jūrą įšokdavome.

Urtė: Niekada savęs neribojome. Ką no-
rėjome, tą ir darydavome, nekreipdavome 
dėmesio, ką apie tai pagalvos kiti.

- Ko viena iš kitos mokotės?
Jolanta: Galiu pasakyti, kad esu laiminga 

mama, nes turiu labai artimą ryšį su dukromis. 
Gal dėl to, kad pati, būdama vaikas, labai to pa-
vydėjau savo draugėms. Mano mama buvo mo-
kyklos direktorė, tad buvau labai griežtai auklė-
jama. Pati norėjau būti savo dukroms draugė. 
Visada sakydavau, kad jei jau kokią šunybę no-
rėsite daryti, geriau pasakykite.

Urtė: Mane mama visada nesėkmingai 
bandė prigauti, nors pati turėjau griežtas nuos-
tatas, ko nedaryti. O tas artimas ryšys tarp 
mūsų iš tiesų yra stiprus. Aš, mama ir sesuo 
- esame ta trijulė, kuri sunkiai pajudinama. 
Paklausome viena kitos, pasitariame, pasigin-

čijame, bet galiausiai prieiname prie bendros 
nuomonės. Netgi turime šeimynėlės „čiatą“, 
kuriame kalbamės, kai kas nors yra kur nors 
išvykęs.

- Urte, kokias savybes paveldėjai iš 
mamos?

Urtė: Turiu mamos užsispyrimą, valdingu-
mą. Tai praverčia, nes visada užsispyręs žmo-
gus toliau eis ir daugiau sieks. Dar paveldėjau 
mamos jautrumą. Nors ji ir griežta, bet, kai rei-
kia, moka prieiti, paglostyti, pasakyti kokį gra-
žų žodį. Tas savybes savyje irgi pastebiu.

Jolanta: Auklėjau savo merginas taip, kad 
gyvenime, jei ko nors nori, pačios tai pasiektų.

 TEMA
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Urtės Šilagalytės mama Jolanta: 
„Esu labai laiminga mama“

nepakartojamos  mamos
Žvaigždės ir jų
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 TEMA

- Esate draugės?
Evelina: Aš savo mamą prisimenu kaip 

draugę nuo mažų dienų. Ji visad labai daug 
bendraudavo ir visas bėdas spręsdavo pokal-
biais. Prisimenu jos žodžius, kad mano pro-
blemos yra labai svarbios, nesvarbu, kiek man 
metų. Aš nenorėdavau gaišinti jos laiko dėl 
lėlės suknelės ar panašiai, bet jei kas nors 
būdavo negerai, ji visąlaik pamatydavo ir su-
sirūpinusi kartodavo: „Tu juk esi vaikas ir 
toks dabar tavo pasaulis, tad šiuo metu visos 
tavo negandos yra pačios didžiausios ir tik
riausios tavo amžiuje. Jos ir neturi būti suau-
gusiųjų bėdos, kad būtų svarbios.“ Dabar ma-
nau, kad tai buvo vienas iš pačių stipriausių 

ir išmintingiausių jos kaip mamos poelgių. 
Žinojimas, kad nesvarbu, kas nutiktų, visados 
turiu mamą savo pusėje, suteikė tiek daug 
ramybės, pasitikėjimo ir saugumo. Taip yra 
ir iki šiol.

- Kokios viena kitos savybės labiau-
siai žavi ir ko viena iš kitos išmokstate?

Evelina: Iš mamos išmokau labai daug 
dalykų. Ir tik laikui bėgant pamatau vis dau-
giau ir daugiau savybių, „atkeliavusių“ iš jos. 
Visų pirma ko nors norėti reiškia labai daug 
ir sąžiningai dirbti. Taip pat ypatingas atsa-
komybės pojūtis atliekant savo darbą. Mama 
įdiegė šeimos vertybes. Ji labai ruošdavosi 

įvairioms šventėms, kad visi kartu susibūrę 
į vieną ratą pabūtume kartu. Ji visados įtrauk-
davo vaikus į procesą. Aišku, puošti Kalėdų 
eglę būdavo smagiau, nei skusti galybę bul-
vių, užtai visi įgūdžiai šiandieną labai praver-
čia. (Juokiasi.) Ji išmokė džiaugtis mažais da-
lykais  visa kur galima įžvelgti kažką gražaus 
ir pozityvaus.

Jurga: Viską, ką turiu savyje gero, pavel-
dėjau iš savo mamos. Svarbiausia, mokau vai-
kus mylėti ne save, o kitą. Tai dovana, kurią 
gavau iš savo mamos ir stengiuosi perduoti 
savo vaikams. Ji išmokė mane visada ir visur 
matyti grožį. Tai daro bet kurį žmogų laimin-
gą... Būtent iš jos sužinojau, kad norėti ir 
svajoti yra veiksmažodžiai.

- Evelina, kokių bausmių sulaukdavai 
už vaikiškas išdaigas?

Evelina: Viskas būdavo sprendžiama po-
kalbiais. Ankstyvoje paauglystėje dar kartais 
atimdavo savaitei telefoną, bet kažkodėl man 
tai būdavo labai juokinga bausmė, nors tada 
dar feisbukas nebuvo toks populiarus. Tokiais 
atvejais po pamokų eidavau čiuožinėti nuo 
kalnelio, nes įprastai man to neleisdavo, kad 
nesusirgčiau ir nepakenkčiau balsui. Tada 
grįždavau namo vėliau ir sakydavau, kad už-
laikė mokykloje, nes paskambinti mama vis 
tiek negalėjo. (Juokiasi.)

- Kokių bendrų pomėgių turite, kaip 
susitikusios leidžiate laiką?

Evelina: Abi domimės muzika, pramogų 
pasauliu, išmanome apie fotografiją, mėgs-
tame teatrus, kinus, gaminti, įvairius rank-
darbius, eiti į gamtą. Mes viską mėgstame 
daryti kartu. O dabar, kai dar taip toli gyve-
name viena nuo kitos (Evelina šiuo metu 
gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose  red.
past.), tai susitikusios išvis sunkiai atsiplė-
šiame. Man su ja labai linksma. Yra toks 
keistas visuomenėje standartas, kad jei tau 
daugiau kaip aštuoniolika ir vis dar gyveni 
su tėvais, esi nesavarankiškas. Akivaizdu, 
kad man savarankiškumo netrūksta, o tas 
laikas, kurį nugyvenome visi kartu, buvo 
vienas iš pačių gražiausių dalykų mano gy-
venime.

- Kaip minite Motinos dieną?
Evelina: Kiekvienais metais sugalvoju 

skirtingų dalykų. Tiesiog bandau sugalvoti ką 
nors, kas pradžiugintų mano mamą.

Jurga: Mėgstu paskambinti savo mamai 
bet kurią dieną ir rimtu, susirūpinusiu balsu 
sakau: „Žinai, nutiko bėda.“ Mama labai su-
sijaudina. Tada tęsiu: „Pamečiau kalendorių. 
Nežinau, kada Motinos diena! Gal galiu dabar 
pasveikinti?“. Per tikrąją Motinos dieną vi-
sada sudainuoju: „Žibuoklėm pražydo šilelio, 
šilelio šlaitai...“ Nuo pat vaikystės iki šiol ji 
išliko vienas didžiausių autoritetų.

Evelinos Anusauskaitės mama Jurga: 
„Mokau mylėti ne save, o kitą“
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- Kaip minite Motinos dieną?
Žygis: Kiek pamenu, dažniausiai, kad ir 

kur būčiau, skambinu ir sveikinu. Kokios nors 
ypatingos šventės nepamenu.

Nijolė: Buvo kartą vaikai padarę ypatin-
gą šventę sodyboje. Visi susirinko. Kaip tik 
buvo tulpių žydėjimo metas. Vaikai iš žurna-
lų tarp tų tulpių prikarpė ir pridėliojo tokių 
įvairių siurprizų. Ryte atsikėliau, žiūriu ir ne-
suprantu, kas ten tam darže ne taip. Paskui 
nueinu ir matau, kokį pokštą jie man iškrėtė.

- Kaip apibūdintumėte savo santy-
kius?

Žygis: Mama man yra mama.
Nijolė: Kartais tai mamai reikia pabūti ir 

diktatorei. Pamenu, kai Žygiui reikėdavo eiti į 
paskaitas, palikdavau jį miegantį, paskui skam-
bindavau žadinti, o tas nesikeldavo. Tuomet 
lėkdavau iš darbo ir su vandens purškikliu 
purkšdavau jam į veidą, kad pabustų. O jis varg-
šas naktimis dirbdavo, tai ir miegodavo. O šiaip 
jis jaunėlis, tad buvo labai mylimas. Nuo pat 

gimimo buvo labai originalus vaikas. Į pirmą 
klasę ėjo pasipuošęs tėvo skrybėle su tokia 
didele plunksna. Visi atsisukdavo pasižiūrėti.

- Žygi, už ką padėkotum mamai?
Žygis: Matyt, kaip ir visi - kad esu čia, 

kad esu toks, koks esu, kad darau tai, ką da-
rau. Mamos indėlis buvo didelis.

Nijolė: Aš darbą mečiau tam, kad galė-
čiau vedžioti jį į „Ąžuoliuko“ chorą. Atsisvei-
kinau su savo specialybe, kad galėčiau kartu 
su juo eiti, groti, nors klausos neturiu, bet 
sėdėdavau šalia.

- Koks jausmas dabar, matant savo 
sūnų per televizorių?

Nijolė: Be abejo, kad didžiuojuosi juo. 
Bet didžiuojuosi visais savo vaikais (Žygis 
turi vyresnį brolį ir sesę - red.past.), tik kiti 
nesimato viešojoje erdvėje. Nors štai mano 
dukra gavo „Kino pavasario“ įvertinimą už 
geriausią filmo „Mažasis kenkenas“ vertimą. 
Visais džiaugiuosi.

- Gal pamenate, kokią didžiausią 
bausmę skyrėte Žygiui ir už ką?

Nijolė: Pamenu, turėjome tokią taupy-
klę, į kurią visi dėjome pinigus. Vieną dieną 
Žygis be niekieno žinios paėmė ją ir iškrapš-
tė. Ta taupyklė ir šiandien sode stovi kaip 
akivaizdus įrodymas blogo poelgio. Už tai 
Žygio neišleidome į jo geriausio draugo gim-
tadienį.

- Kokių turite bendrų pomėgių?
Žygis: Sodas. Nuo pat vaikystės sodinin-

kauju. Ir dabar su tėčiu važinėjame prižiūrė-
ti savo sodybos.

- Ko vienas iš kito išmokstate?
Nijolė: Iš Žygio galima pasimokyti opti-

mizmo. Jo jis nestokoja. Ir tokio išskirtinio 
humoro. Reikia pripažinti, kad jis turi tokią 
„razinkėlę“.

Žygis: Aš iš mamos mokausi ramybės ir 
kantrybės tiek auklėjant vaikus, tiek šiaip 
bendraujant su žmonėmis.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

 TEMA

Žygio Stakėno mama Nijolė: 

„Kartais reikėjo būti ir diktatore“
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Ispanijos karalienė LetIsIja (Leti
zia, 42) trumpai nusirėžė plaukus. 
jie dabar tesiekia smakrą ir yra tam
sesni nei iki šiol.

Ispanijos monarchei, kuri praeityje 
visad buvo ištikima savo stiliui, tai pir-
mas radikalus pokytis apskritai. „Ka-
ralienė dabar atrodo daug šiuolaikiš-
kiau, - sako mados žinovai. - Matosi, 
kad jai nauja šukuosena patinka“. 

Apsigyvenusi karališkuosiuose rū-
muose, Letisija išsiskyrė dalykišku sti-
liumi, nuo kurio retai nukrypdavo. „Tik 
dabar ji išdrįso žengti šį žingsnį“, - sa-
kė Ispanijos mados žurnalistai. Jie, be-
je, šukuoseną apibūdino kaip „naujau-
sią mados klyksmą“.

Tačiau žiniasklaidoje diskutuojama 
ne tik apie karalienės plaukus, bet ir 
apie jos kūną. Žurnalistų nuomone, Le-
tisija vėl suplonėjo. Imta spėlioti apie 
galimus mitybos sutrikimus. Ir iš tikrų-
jų monarchė nuotraukose atrodo suly-
susi, jos rankos - kaulėtos. Savaime su-
prantama, oficialaus rūmų pareiškimo 
šiuo klausimu nėra.

Karaliaus Felipės (Felipe) žmona 
dažnai buvo kritikuojama, kad atrodo 
pernelyg šalta ir arogantiška. Pakeista 
šukuosena dabar gali būti pirmasis 
žingsnis įvaizdžiui sušvelninti.

ŽvaigŽdės

amerikiečių žurnalas „People“ 
neseniai pranešė, kad gražiau
sios pasaulio moters titulas 
šiemet atiteko „Oskaro“ laimė
tojai, aktorei sandraI BuLOk 
(sandra Bullock, 50).

Sužinojusi apie tokią jai su-
teiktą garbę, moteris smagiai pa-
sijuokė. „Ne, iš tikrųjų. Aš tie-
siog pasakiau: „Tai - absurdiš-
ka“, - žurnalui sakė garsi aktorė.

„Oskaro“ laureatė S.Bulok 
anksčiau yra prisipažinusi, kad 
gražiausi jai yra tie, kurie perne-
lyg nesistengia atrodyti tobulai. 
Moteris teigė besilaikanti svei-
kos dietos ir kiekvieną savaitę 
bent kelis kartus sportuoja, kad 
išlaikytų puikias kūno formas.

Ispanijos karalienė 
Letisija keičia įvaizdį

EPA-Eltos nuotr.
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EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Italų mados diktatorei DonatelaI 
VersačeI (Donatella Versace) gegužės 
2-ąją sukanka 60 metų.

Vienų labai giriama, kitų peikiama dizai-
nerė sunkiai susitaiko su laiko pokyčiais - 
norėdama išlaikyti seksualų įvaizdį ji nepa-
liauja tobulinti savo veido plastikos chirurgi-
jos klinikose. O rezultatas, daugelio manymu, 
apgailėtinas - šitaip besistengdama ji peržen-
gia ribas ir atrodo įstrigusi savo įsivaizduoja-
moje jaunystėje.

D.Versačė gimė Italijoje, Kalabrijos Redžo 
mieste. Sulaukusi pilnametystės, ji nusprendė 
sekti brolio garsaus dizainerio Džiovani (Gio-
vanni) pėdomis ir įsidarbino jo mados namuo-
se. Po dešimties darbo mados namuose „Ver-
sace“ metų Džiovani paskyrė ją vyriausiąja 
„Versace“ antrinės linijos „Versus“ dizainere.

Netikėta brolio mirtis 1997 m. liepos 15 
dieną (Dž.Versačė buvo nušautas šalia naujo 
mados namų pastato „Casa Casuarina“ - red. 
past.) sukrėtė visą mados pasaulį. Po jo tes-
tamento paskelbimo paaiškėjo, kad Donatelai 
atiteko 20 proc. kompanijos akcijų. Dizaine-
rės valdoma dalis yra mažiausia, nes buvęs 
„Versace“ imperijos savininkas lygiai pusę 
kompanijos paliko Donatelos dukrai, savo 
dukterėčiai Alegrai (Allegra, 28).

Moterys ne tik nesužlugdė brolio ir dė-
dės palikimo, bet „Versace“ vardą dar labiau 
išgarsino - didžiulis Donatelos talentas bei 
sėkmingas viešųjų ryšių naudojimas ir Aleg-
ros finansiniai gabumai „Versace“ mados na-
mus padarė viena pelningiausių mados kom-
panijų visame pasaulyje. Dabar „Versace“ 
mados imperijoje - ir drabužiai, ir aksesua-
rai, ir interjero detalės, ir parfumerija, ir 
kosmetika.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Donatela Versačė (Donatella Versace) 
su dukra Alegra (Allegra) valdo  
didžiulę „Versace“ mados imperiją

EPA-Eltos nuotr.

Mados diktatorės 
jubiliejus
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Itin madingi - įmantraus iškarpymo 

maudymosi kostiumėliai

Iš Sidnėjaus mados savaitės
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Karštieji miestai, kaip jau įprasta, diktuoja maudymosi kostiumėlių madas. Tad tiek 
San Paule (Brazilija), tiek Sidnėjuje (Australija) praėjo mados savaitės, kuriose pri-
statytos naujausios paplūdimio kolekcijos. Tad ką vilkėsime šią vasarą? Kokios ten-
dencijos? Žinoma, ir šį sezoną vyraus stilių įvairovė - juk šį apdarą reikia rinktis pagal 
figūros ypatumus. Grakščiosios ir lieknosios galės rinktis spalvingus ir itin atvirus  
bikinius. Abejojančioms dėl pilvuko tobulumo - uždarų ansamblių pasirinkimas.  
Sezono topas - įmantraus iškarpymo maudymukai, taip pat maudymosi kostiumė-
liai, susidedantys iš marškinėlių ir bikinio. Grįžta retro stilius ir pamiršti sijonėliai.

Grįžta retro stilius ir užmiršti sijonėliai ar kelnaitės iki liemens
EPA-Eltos nuotr.

Iš San Paulo mados savaitės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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„Ferrari 360 Spider“ - 
galima išbandyti ir Lietuvoje

Ratai

Turbūt kiekvienas sportinių automobilių entuziastas svajoja bent kartą gyvenime sėsti prie raudonojo „Ferrari“ vairo: galingas  
variklio riaumojimas, žaibiškas įsibėgėjimas, manevringumas, visiškos laisvės pojūtis. Nuo šiol ne tik superžvaigždės gali važinėti  
„Ferrari“ automobiliu. Šį „žvėrį“ prisijaukinti gali visi norintys - tai nauja „LaisvalaikioDovanos.lt“ organizuojama atrakcija.  
Šį kartą su „Laisvalaikiu“ garsiojo „Ferrari 360 Spider“ ratus išbandė grupės „4 Roses“ vokalistė GieDRė GiRNyTė.

„Ferrari“ lietuvoje

„Ferrari“ Lietuvos gatvėse - ne-
dažnas reiškinys. Keliolika Lietuvoje 
užregistruotų šio modelio automobilių 
nebūtinai važinėja Lietuvos gatvėse: 
pasitaiko, kad užsienyje naudojami au-
tomobiliai registruojami Lietuvoje dėl 
palyginti patrauklios vardinių valsty-
binių numerių kainos. Galimybę pasi-
važinėti „Ferrari“ ir pajusti tikrą jo 
galią suteikia automobilių sporto en-
tuziastai Rokas Markevičius ir Kirilas 
Ososovas su partneriais „Laisvalaikio-
Dovanos.lt“, pristatantys unikalią pra-
mogą Lietuvoje - „Ferrari“ vairavimą 
miesto gatvėmis.
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„Ferrari 360 Spider“ vairavimo įspū-
džiais dalijosi Giedrė Girnytė.

- Pirmasis tavo įspūdis, išlipus 
iš „Ferrari 360 Spider“, trimis žo-
džiais?

- Oh my god! („O Dieve mano!“ - 
red. past.). (Juokiasi.) 

- Tai koks tas pirmasis kartas su 
„Ferrari“? 

- Kai tik pamačiau automobilį, pa-
galvojau: „Koks saldainiukas, taip ir 
norisi neštis namo.“ Labai gražus au-
tomobilis. Nepakartojamas jausmas, 
net kvapą užgniaužia, kai vos pajudėjus 
iš vietos variklis pradeda gausti ir 
griaudėti, riaumoti. Net pačiai norisi 
spiegti iš džiaugsmo. Tiesa, labiausiai 
norėtųsi tokį automobilį išbandyti 
lenktynių trasoje, o ne miesto gatvėse, 
nes čia ribojamas greitis. Trasoje atsi-
skleistų tikrosios automobilio galimy-
bės. Sėdint prie tokio automobilio vai-
ro labai sunku valdytis stipriau nepa-
spaudus greičio pedalo. Grupės „4Ro-
ses“ merginoms net juokavau, kad 
radau mums puikią koncertinę mašiną, 
tik reikės tokių dviejų, nes visos į vie-
ną netilpsime. 

- Esi vairavusi įvairių markių 
automobilių. Ar vairuodama dauge-
lio svajonę susimąstei apie praktinę 
pusę?

- Žinoma, graži tai mašina, beprotiš-
kai smagi, o štai iš praktinės pusės - 
nekas. Labai didelės degalų sąnaudos 
mieste. Tokią mašiną išlaikyti brangu, 
kainuoja jos priežiūra, eksploatacija. Ta-
čiau, pasižiūrėjus visai nepraktiškai, la-
bai smagu žiūrėti į žmonių reakcijas ją 
vairuojant mieste. 

- „Ferrari“ - daugelio lenktyni-
ninkų svajonė?

- „Ferrari“ jau pusę amžiaus kon-
kuruoja tarp stipriausių automobilių 
sporto karaliene tituluojamos „Formu-
lės-1“ komandų. Visiems F-1 lenktyni-
ninkams didelė garbė atstovauti šiai 
legendinei ekipai ir dauguma pastarųjų 
dešimtmečių F-1 čempionų važiavo 
„Ferrari“ komandoje. 

Didžiausia „Formulės-1“ legenda 
Michaelis Šumacheris (Michael Schu-
macher) su komanda laimėjo net penkis 
F-1 čempiono titulus. Tad, rodos, visi 
automobilių sporto gerbėjai norėtų at-
sisėsti prie šio superautomobilio vairo.

Ratai

Trumpa charakTerisTika

Lietuviams siūloma vairuoti „Ferrari 
360 Spider“ kabrioletą, pagamintą tais pa-
čiais metais, kai M.Šumacheris su „Fer-
rari“ „Formulėje-1“ laimėjo paskutinį sa-
vo čempiono titulą. 3,6 litro V8 F1310-00 
variklį turintis legendinis automobilis ga-
li pasiekti maksimalų 289,7 km/val.  
greitį, o 400 AG iki 100 km/val. greičio 
„Ferrari“ išjudina per 4,5 sekundės.

silpnosios „Ferrari“  
vieTos ir aTeiTies planai

„Ferrari“, kaip ir daugelis lenktyninių 
automobilių, negarsėja ilgaamžiškumu. De-
galų sąnaudos 25-30 l/100 km, o kasmet 
atliekama priežiūra brangiai atsieina. „Ti-
kriausiai įdomiausia ir silpniausia automo-
bilio vieta - F1 sankaba. Ji puikiai veikia per-
jungiant pavaras, bet grubiai pajuda iš vietos 
ir pajudėjimo metu labai dyla. Lenktynėse 
automobiliai startuoja tik vieną kartą, todėl 
sankabos dilimas starto metu mažai reikš-
mingas. Gatvės sąlygomis viskas kitaip. Taip 
pat verta paminėti dažną šių automobilių 
mėgėjų juoką, kad tai paprasčiausias „Fiat“ 
markės automobilis. Bet tik tol, kol neuž-
vedi variklio“, - sakė K.Ososovas.

Parengė Ringailė StulPinaitė

išmėgink paTs
Išbandyti naująją pramogą su „Lais-

valaikioDovanos.lt“ gali kiekvienas, tu-
rintis galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Pramoga nuolat organizuo-
jama Vilniaus ir Kauno gatvėse, vasarą „1000 km lenktynių“ metu išbandyti „Ferrari“ galią bus galima ir Palangoje. Pramogos kaina 45 Eur - 155,38 Lt (va-
žiavimo trukmė - 15 min.)

Su „Laisvalaikio“ kortele 
15 min. trukmės pasivažinėjimas - 

38 eur - 131,21 lt
30 min. trukmės pasivažinėjimas -

77,04 eur - 266 lt

„Ferrari 360 Spider“ su „Laisvalaikiu“ išbandė Giedrė Girnytė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

mini inTerviu
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Pavasaris - tai metas, kai norisi puikiai jaustis ir atrodyti. Deja, mūsų gyvenimo tempas 
dažnai pakiša koją ir gyvenimo būdas lemia nemalonius kūno bei savijautos pokyčius. 
Greitasis maistas, kofeinas, nikotinas, alkoholis, stresas, nepakankamas fizinis aktyvu-
mas ir dar daugybė faktorių lemia toksinų kaupimąsi organizme, dėl to atsiranda  
antsvoris, kojų, rankų tinimai, celiulitas.

Grožio paletė

„Provanso kvapų SPA“ receptai - 
gražiai ir stangriai odai

Jeigu nusprendėte savo kūną palepinti 
procedūromis, „Provanso kvapų SPA“ 
turi ypatingą pavasario pasiūlymą

Liekninamasis masažas „Fitness“ +  
įvyniojimas
Trukmė 1 val. 45 min. Kaina - 55 Eur/189,90 Lt.  
Su 20 proc. nuolaida - 44 Eur/151,92 Lt.
n Probleminių kūno dalių masažas „Fitness“
n Stangrinamasis/liekninamasis įvyniojimas

Masažas skirtas siekiantiems per trumpą laiką įgauti gerą 
fizinę formą - numesti svorio, koreguoti kūno apimtis 
probleminėse zonose, sumažinti celiulito požymius ir 
didinti raumenų tonusą, pagerinti kūno proporcijas bei 
bendrą sveikatos būklę. Vilniuje atliekamas vakuuminis 
masažas probleminėms kūno vietoms. Probleminių vietų 
įvyniojimas į Negyvosios jūros purvą pagerina kraujo 
mikrocirkuliaciją, limfos sistemą, sumažina raumenų 
įtampą ir iš kūno pašalina toksinus bei sumažina apimtis.

sPECialUs PasiŪlYMas

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „laisvalaikio“ kortele visiems eteriniams 
aliejams taikoma

20%
nuolaida

Daugiau pavasario pasiūlymų rasite apsilankę 

svetainėje www.ProvansoKvapai.lt.

sPRENDiMŲ BŪDai

Naudokite tik aukštos kokybės organinius eterinius 
aliejus! „Provanso kvapų SPA“ rekomenduoja 
„Florame“ eterinius aliejus iš Provanso, Pietų 
Prancūzijos. Masažas su „Florame“ eteriniais aliejais 
aktyvina kraujotaką, gerina limfos tekėjimą, padeda 
greičiau skaidyti riebalų sankaupas ir šalinti toksinus.
KELETAS RECEPTŲ, kuriuos galite panau-
doti namuose, kad jūsų oda atrodytų 
nepriekaištingai.

n Cirkuliaciją stimuliuojanti vonia: 1 lašas 
kadagių, 1 lašas pelargonijų, 1 lašas kiparisų ir 1 
lašas greipfrutų eterinio aliejaus.
n Prieš eidami sportuoti kūną pamaitinkite pipirų 
ir rozmarinų eteriniais aliejais. Jie patenka 
į kraujotaką ir padeda greičiau išskaidyti riebalų 
sankaupas.
n kadagių, kiparisų, levandų eteriniai alie-
jai šalina susikaupusią šlapimo rūgštį raumenyse 
po fizinių pratimų.

Į kOvĄ sU CEliUliTU! 
Be galo veiksmingi eteriniai aliejai,  
mažinantys celiulitą

n kadagių ir kiparisų eteriniai aliejai yra 
stiprūs diuretikai, varantys iš organizmo skysčius ir 
šalinantys toksinus.
n Citrusiniai aliejai (citrinų, greipfrutų) sti-
muliuoja limfos sistemą bei minkština ir tonizuoja 
epidermį.
n mandarinų eterinis aliejus - puiki priemonė 
nuo strijų, taip pat jis gerina odos elastingumą.
n Pipirmėčių eterinis aliejus tonizuoja ir gai-
vina epidermį.
n Rozmarinų eterinis aliejus išlaiko audinio 
elastingumą, stimuliuoja kraujotaką.
n juodųjų pipirų eterinis aliejus stimuliuoja 
ir tonizuoja.

„Florame“ kompanija sukūrė 
nepakartojamą aliejų mišinį, kurį 
galite naudoti namuose ir atro-
dyti nepriekaištingai.

n „Florame“ drenuojantis masažo 
aliejus (22,5 Eur/77,89 Lt) - puiki priemo-
nė pavargusioms kojoms ir probleminėms 
vietoms masažuoti. Sudėtyje esantys 
kiparisų ir kedrų eteriniai aliejai šalina iš 
organizmo susikaupusius skysčius; citrinų ir 
greipfrutų eteriniai aliejai gerina kraujotaką 
ir limfos tekėjimą; rozmarinų eterinis aliejus 
atpalaiduoja raumenis; pipirmėčių eterinis 
aliejus suteikia gaivumo pojūtį.

Eterinių aliejų galite įsigyti „Provanso 
kvapų SPA“ Vilniuje ir Klaipėdoje bei  
elektroninėje parduotuvėje  
www.ProvansoKvapai.lt.

„PROvaNsO kvaPai“
vilnius,  
L.Stuokos Gucevičiaus g. 1  
(„Amberton“ viešbutis), tel. 8 679 25 055

klaipėda,  
Naujojo sodo g. 1  
(„Amberton“ viešbutis),  tel. 8 605 22 656

Palanga,  
M.Valančiaus g. 1  
(„Amberton Green“ viešbutis), tel. 8 608 80 308
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Grožio paletė

Galėtų būti grimuotoja
Aktorė VAldA Bičkutė (34) juokauja, jog galė-
tų būti grimuotoja, nes turi pakankamai žinių ir 
priemonių. O grožio procedūros jai - ir pasiruoši-
mas, ir pasilepinimas, ir ritualas. Žinoma aktorė 
išduoda, kaip puoselėja savo grožį.

Talentas

Dar mokykloje išmokau dažytis. Manau, turiu 
dovaną - įgimtą gebėjimą pajausti, kas žmogui tinka, 
kas atveria jo veidą ir išryškina gražiausias savybes. 
Kartais pagalvoju, kad jei nebūčiau aktorė, būčiau 
grimuotoja. Estetika mane visuomet domino. Turiu 
nemažą asmeninį kosmetikos krepšelį, galbūt ne per 
didelį. Juokauju, kad, ištikus bėdai filmavimo aikšte-
lėje, mano kosmetinės pakaktų nugrimuoti visiems 
pagrindiniams aktoriams ir netgi masuotei. Nuolat 
kosmetikos prisiperku oro uostų parduotuvėse, iš-
bandau įvairias naujoves, tad pastaruoju metu priė-
jusi prie kosmetikos parduotuvės save stabdau. 

aromatų magija

Didžiausią kolekciją turiu kvepalų - daugiau nei 
50 buteliukų. Aromatai ir kvapai kaip žmonės - tu-
ri savo emocinį poveikį, daugiasluoksniškumą... 
Tai atskira magija. Kaip sutinki žmogų, su kuriuo 
norisi bendrauti, draugauti, taip ir kvepalų aroma-
tai atsiranda gyvenime. Nelabai patinka citrusų 
kvapai, žaliosios arbatos gaiva, labiau vertinu sal-
džius, rytietiškus, agarmedžio kvapus. Mėgsta-
miausių kvepalų neturiu, tačiau yra maždaug 5 
kvapai, kurie visuomet turi būti mano lentynėlėje.

Pokytis

Nors makiažu galiu pasirūpinti ir pati, man, 
kaip aktorei, visuomet įdomu sėstis į profesionalios 
grimuotojos kėdę. Aš visuomet jomis pasitikiu ir 
jokių pretenzijų nereiškiu. Mano veidas kaip cha-
meleonas, priklausomai nuo makiažo jis vis kitoks. 
Manau, kiekviena grimuotoja mano veidą tarsi ma-
to kitaip, todėl atrodo, kad kiekviena jų išgauna vis 
kitokį. Tai labai įdomus procesas.

Pasilepinimas

Tarp filmavimų ir spektaklių leidžiu savo veidui 
pailsėti, tad renkuosi labai kuklų makiažą. Labai 
malonu liesti nedažytas akis. Tačiau ir odos prie-
žiūros procedūros, ir makiažas - malonūs ritualai. 
Mėgstu pasilepinti ir apsilankymais pas profesio-
nalus. Kartą per mėnesį einu pas savo kosmetolo-
gę, kuri man parenka tinkamiausias priemones. 
Kartą per savaitę mėgaujuosi masažu. 

l Priemonės, kurios visuomet rankinėje: 

kompaktinė pudra, lūpų blizgiai, lūpų dažai

l Pagrindinė kosmetikos priemonė: blaks-

tienų tušas
l Kvepalai: turi 50 buteliukų, tačiau mėgsta-

miausių - ne

valdos favoriTai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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RestoRanai

Pačioje senamiesčio širdyje įsikūręs restoranas-bistro „Mykolo 4“ - vieta, kurioje galite  
pasimėgauti tradiciniais, dar XIX amžiuje sostinės ponų pamėgtais skonių deriniais,  
interpretuojamais šiuolaikiškai. Jaukios erdvės, malonus aptarnavimas ir skanus  
maistas paverčia šį restoraną vieta, į kurią norisi sugrįžti ir rekomenduoti kitiems.  
Kiekviena akimirka, praleista „Mykolo 4“, kasdienybę paverčia nedidele švente.

Vilniečiai nuo viduramžių Europoje garsėja ypatingu 
svetingumu, tad restorano kolektyvas maloniai sutiks 
ir aptarnaus net ir įnoringiausią svečią.

svetingumas

Lietuviška 
virtuvė kitaip

„Mykolo 4“ yra vienintelis Vilniuje restoranas, 
puoselėjantis miestietišką Vilniaus virtuvę. Restorano 
receptai - įkvėpti sostinės buržuazijos ir surinkti iš 
XIX amžiaus ponių ir jų šeimininkių užrašų. Tačiau 
puoselėjamas tradicijas virtuvės meistrai sujungia su 
naujausiomis kulinarijos tendencijomis. Tik čia galite 
paragauti karštos šaltienos ar bulvinių blynų su sūdyta 

skumbre bei daugelio kitų pamėgtų patiekalų, patiekiamų 
netradiciškai. Tačiau svarbiausia, kad liksite nustebinti 
aukštos kokybės bei nuostabių ir nepamirštamų skonių 
derinių. Restorano meniu sukurtas bendradarbiaujant su 
žinomu virtuvės šefu Liutauru Čepracku, mokyklos „Le 
Cordon Bleu“ absolventu, tad visi patiekalai alsuoja ypatin-
gais šio šefo sugebėjimais ir patirtimi.

Silkė su obuolių ir 
garstyčių putėsiaisŽuvienėElnienos nugarinė

MENiU
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RestoRanai

su „Laisvalaikio” kortele

12 %
nuolaida sąskaitai

Įspūdingos ir autentiškos interjero detalės 
sukuria jaukią ir ypatingą atmosferą

„Mykolo 4“ nuotr.

Parengė Eimantė Juršėnaitė 

Jaukiose restorano erdvėse galima rengti svarbiau

sias gyvenimo šventes, pobūvius, priėmimus. 

Svečiams iš užsienio galima pristatyti lietuvišką 

virtuvę ir visus joje slypinčius skonius bei poskonius. 

ŠVentĖs

Svečiai vaišinami paprastu naminiu maistu. Viskas 
šviežia, sezoniška, neįmantru ir todėl  nebrangu. 
Dienos pietus galima užsisakyti darbo dienomis 
nuo 11.30 iki 15 val.

Dienos pietūsRestoranas įsikūręs vienoje gražiausių Vilniaus 

senamiesčio gatvių. Restorano pavadinimas išduoda, 

kad pasukę iš Pilies gatvės į siaurą vingiuotą Mykolo 

gatvelę rasite šį restoranąbistro. Nors jis yra pačioje 

sostinės širdyje, miesto triukšmas jo nepasiekia, tad 

šiltais pavasario ar vasaros vakarais gardžia vaka

riene galima mėgautis jaukiame restorano kiemelyje.

Vieta

Lietuviška 
virtuvė kitaip Restorano erdvės dvelkia senamiesčio prabanga ir 

autentika. Visi baldai  antikvariniai, kruopščiai ieškoti 
ir atrinkti. 

JaUKUMas

Ėriuko šonkauliai Morkų tartas

Jaučio žandai

Švelnios varškės desertas

MENiU

Restoranas „Mykolo 4“

Šv.Mykolo g.4, Vilnius, 

Tel. 370 688 22210 

www.mykolo4.lt
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Ar žinote, kad valgydami apelsinus ilgiau 
išsaugosite jaunystę? Kad prinokę apelsi-
nai būna žali? Ko gera, apie šiuos aroma-
tingus vaisius negirdėjote dar daug ko.

KaleidosKopas

Įdomūs faktai  
apie apelsinus

kitoks panaudojimas

l Pagaliukai iš apelsinmedžio yra 
naudojami darant manikiūrą ir pedi-
kiūrą. Šiems tikslams naudojamas bū-
tent apelsinmedis, nes jo mediena pagal 
struktūrą yra gana tanki, bet minkšta. 
Taigi pagaliukai nesisluoksniuoja ir ne-
traumuoja nagų. Be to, mediena pasižy-
mi antiseptinėmis savybėmis, o tai kaip 
tik labai naudinga darant manikiūrą.

l Apelsinai ir apelsinmedžio žiedai 
yra meilės simbolis. Jei norite įteikti ypa-
tingą dovaną jums svarbiam ar artimam 
žmogui, jai meniškai apipavidalinti 
naudokite apelsinus.

l Jamaikoje žmonės valo grindis apel-
sinų puselėmis. Mechanikai naudoja apel-
sinus įvairiems tepalams, alyvai ir naftai 
šalinti. Jei norite sumažinti patiekalo rie-
bumą, tiesiog įpilkite į jį truputį šviežiai 
spaustų apelsinų sulčių. Jos bus naudin-
gos ir plaunant riebaluotus indus - taip 
daroma, pavyzdžiui, Afganistane.

istorija

l Apelsinai buvo žinomi kaip dievų 
vaisiai. Kadaise jie buvo pavadinti „auk-
so obuoliais“, kuriuos pavogė Heraklis.

l Kristupas Kolumbas atvežė pir-
mąsias apelsino sėklas ir sodinukus į 
Naująjį pasaulį per savo antrąją kelionę 
1493 m. Jis taip pat nepamiršo pasiimti 
citrinos sėklų.

l Botanikai apelsinmedžio vaisius 
priskiria prie uogų. Apelsino minkšti-
mas paprastai dalijasi į dešimt skiltelių. 
Vaisių dydis ir saldumas gali skirtis pri-
klausomai nuo rūšies.

kuriozai

l Kalifornijoje valgyti apelsinus 
maudantis vonioje draudžiama. Pa-
sirodo, apelsino rūgšties mišinys su 
dažnai į vonią pilamais aliejais yra 
sprogus!

l Bobis Ličas (Bobby Leach), an-
trasis žmogus, nusileidęs Niagaros 
kriokliu statinėje, mirė paslydęs ant 
apelsino žievelės. Praėjus 15 metų po 
nuotykio Niagaroje, B.Ličas keliavo po 
Naująją Zelandiją, užlipo ant apelsino 
žievelės, pargriuvo, susižeidė koją ir po 
dviejų mėnesių mirė nuo gangrenos.

Rūšys

l Tropikų klimate apelsinai būna žali, 
o nuosaikiame, kur būna šaltų naktų, oran-
žiniai. Taigi oranžinė spalva nėra apelsinų 
sunokimo požymis.

l „Navel“ rūšies (bambiniai) apelsinai 
su ranteliu taip buvo pavadinti todėl, kad 
tokio vaisiaus apatinė dalis išties yra pana-
ši į bambą. Kuo didesnė apelsino bamba, 
tuo jis saldesnis. Specialistai mano, kad 

rumbelis - iš tiesų mažas vaisius, suaugęs 
su dideliu apelsinu. Pagrindinė šios rūšies 
apelsinų tiekėja yra Brazilija.

l Moro apelsinai taip pat vadinami 
raudonaisiais arba kruvinaisiais. Šios rū-
šies apelsinai taip buvo pavadinti dėl rau-
dono kaip kraujas minkštimo. Tokią spalvą 
jiems suteikia antocianai - pigmentai, gana 
dažnai pasitaikantys gėlėse ir vaisiuose, bet 
nebūdingi citrusiniams. Moro apelsinai yra 
labai saldūs.

savybės

l Apelsinų sultys - puikus vaistas 
nuo rėmens. Labai rūgščios sultys, pate-
kusios į skrandį graužiant rėmeniui, 
tampa šarminės.

l Apelsinai padeda pratęsti jaunys-
tę: vaisiuje gausu antioksidantų, neu-
tralizuojančių laisvųjų radikalų (nesta-
bilių deguonies molekulių) poveikį žmo-
gaus organizmui, dėl kurių pirma laiko 
senstama ir išsivysto kai kurios ligos.

l Įrodyta, kad apelsinai padeda ko-
voti su vėžiu. Valgyti apelsinus naudinga 
sergant odos, plaučių, krūties, skrandžio 
ir storosios žarnos vėžiu.

l Apelsinų aromatas po šokolado ir 
vanilės yra mėgstamiausias pasaulyje. 
Kas prilygs sultingam, saldžiam ir su-
nokusiam apelsinui!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

skaičiai

l 85 proc. užauginamų apelsinų su-
naudojami sultims spausti. Labai daug kas 
mėgsta pusryčiams gerti apelsinų sulčių.

l Apelsinai - ketvirti pagal populia-
rumą vaisiai, o apelsinų sultys populia-
riausios pasaulyje. Apelsinų derlius yra 
didžiausias iš visų citrusinių.

l Ispanijoje auga daugiau kaip 
35 000 000 apelsinmedžių. Pasaulyje yra 
daugiau nei 600 šio vaisiaus rūšių.
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Kartu su ryškiais pavasario žiedais, su 
pirmaisiais saulės spinduliais ir gražiau-
siomis pavasario šventėmis į viešbučio 
„Europa Royale Kaunas“ restorano me-
niu atbildėjo pavasaris. Šį kartą jis ne tik 
maistingas ir kupinas pirmųjų vitaminų, 
bet ir gurmaniškas!

Viešbutyje įsikūrusio „Europa Royale 
Kaunas“ restorano vadovė Loreta Sveikatienė 
džiaugiasi galėdama jus pakviesti pasimėgau-
ti restorano šefių sukurtais naujais patiekalais, 
kurie nuo balandžio mėnesio papildė viešbučio 
„Europa Royale Kaunas“ restorano meniu.

Pirmąsias pavasario gėrybes įtraukus į 

patiekalų sudėtį, rezultatas stebina ne tik val-
gių sveikumu ir vitaminais, bet ir sužadina 
visus skonio receptorius. Pavyzdžiui, tokie 
patiekalų ingredientai, kaip lęšiai, nuo seno 
yra žinomi kaip ypač maistingas produktas. 
Restoranas, puoselėjantis sveikos mitybos 
principus, bus puikus pasirinkimas ieškan-
tiems šviežio, sveiko ir skanaus maisto.

Viešbučio direktorė Neringa Tumasonė 
džiaugiasi galėdama jus pakviesti planuoti 
svarbiausias šventes - gimtadienius, vestu-
ves, krikštynas ir kitas sukaktis kartu su vieš-
bučiu „Europa Royale Kaunas“. „Mes ne tik 
pasirūpinsime jūsų šventės vieta, bet ir su-
teiksime specialias nuolaidas svečių ir jaunų-
jų apgyvendinimo paslaugoms“, - sako N.Tu-
masonė.

SezonaS

Pavasariu dvelkiantis 
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Su „Laisvalaikio” kortele

12% nuolaida apgyvendinimui,

10% nuolaida sąskaitai restorane iš „a La Carte“ meniu

10% nuolaida SPa kompleksui

Keletas pavasario naujienų

l Šalta špinatų sriuba

l Kininiai bastučiai su prancūzišku 

užpilu ir parmos kumpiu

l Lęšių salotos su mocarelos sūriu 

ir greipfrutu
l Itališki makaronai „Papardele“ su 

pavasarinėmis daržovėmis

„Laisvalaikio“ inf.

EUROPa ROYalE kaUnas

Miško g. 11,
LT-44321 Kaunas, Lietuva

Tel.: +370 37 407500, mob: +370 620 26946,  

faksas: +370 37 407501 

Lęšių salotos su mocarelos 
sūriu ir greipfrutu

viešbučio „Europa Royale Kaunas“ meniu
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Psichologijos kodas

Koks tavo
temperamentas?

Tyrinėtojų (nuotykių ieškotojų) tipas
Tai yra tie žmonės, kurių organizme aiš-

kiai dominuoja dopaminas. Šis hormonas 
atsakingas už žmogaus protines reakcijas, 
adrenaliną, energiją, greitų sprendimų priė-
mimą. 

išvaizda

Dažniausiai smulkaus sudėjimo (dopa-
minas skatina medžiagų apykaitą), nedidelio 
ūgio, smulkių veido bruožų, greitos eisenos, 
jeigu moteris, tai berniukiško kūno sudėji-
mo. Dauguma sportininkų, futbolininkų, al-
pinistų, formulės lenktynininkų yra dopami-
no turėtojai. 

lingvistiniai požymiai

Tyrinėtojų žodyne neretai aptiksime žo-
džius: nuotykiai, spontaniškas, energija, nau-
ja, aistra, greitis, siurprizas ir panašiai. 

asmenybės šviesioji pusė

Tyrinėtojai yra veiklūs, orientuoti į re-
zultatą, energingi, nenustygstantys vietoje. 
Dopaminas tyrinėtojus skatina nuolat ieško-

Už tai, kaip mes elgiamės, kaip reaguojame vienose ar kitose situacijose, bendrau-
jame su žmonėmis, atsakingas mūsų temperamento tipas. Tikriausiai visi yra gir-
dėję apie cholerikus ar sangvinikus, o gal tarp draugų turi ir ne vieną melancholiką 
ar flegmatiką. Tačiau viskas yra kur kas įdomiau. Apie tai, kokie hormonai lemia 
mūsų temperamentą, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologe EgLE PELiEnE. 

Ringailė Stulpinaitė

„Tradiciškai esame pripratę girdėti 
apie sangviniko, choleriko, flegmatiko ar 
melancholiko temperamento tipus. O ant
ropologė Helena Fišer (Helen Fisher) 
skyrė keturis temperamento tipus pagal 
mus labiausiai veikiančius hormonus, tai: 
tyrinėtojai, statytojai, direktoriai ir dery-
bininkai“,  intrigavo E.Pelienė. 

Pasak Eglės, paprastai žmogaus kūne 
vyrauja vienas iš keturių pagrindinių hormo-
nų: dopaminas, testosteronas, estrogenas, 
serotoninas. Ir būtent vyraujantis labiausiai 
veikia mūsų asmenybę, charakterį, tačiau 
beveik visi turime ir šalutinį, mažiau mus 
veikiantį hormoną. „Gryno temperamento 
žmonių  vienetai. Šie hormonai pradeda for-
muotis dar tuo metu, kol vaikas būna moti-
nos įsčiose. Viena vertus, tie hormonai turi 
didžiausią įtaką mūsų išvaizdai: veido bruo-
žams, sudėjimui, rankų struktūrai, kaulams, 
ūgiui ir panašiai. Tai formuoja ir aiškias cha-
rakterio savybes“,  tvirtino E.Pelienė.

Psichologė Eglė Pelienė
asmeninio albumo nuotr.

Ketrina Midlton
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Psichologijos kodas

Tyrinėtojų (nuotykių ieškotojų) tipas
ti naujovių, jie turi neįtikėtiną polinkį rizi-
kuoti, yra labai spontaniški, impulsyvūs, ne-
įtikėtinai kūrybiški, optimistiški, smalsūs, 
labai nepriklausomi.

asmenybės tamsioji pusė

Bendrauja lengvai, tačiau negeba ilgai 
išlaikyti santykio su kitais žmonėmis. Jiems 
būdingas cinizmas, kandumas, taisyklių ir 
tradicijų nepaisymas, nepunktualumas. Yra 
sakoma, kad, norint puikiai bendrauti su ki-
tais, reikia turėti tokias savybes kaip altru-
izmas, nuolaidumas, kuklumas, nuoširdu-
mas. Tyrinėtojų tipo žmonės tokių savybių 
neturi visiškai. 

suderinamumas poroje

Tyrinėtojų tipo asmenybei geriausiai į 
porą tiks toks pat tyrinėtojas. Tai yra tie 
žmonės, apie kuriuos sakoma, kad išėjo iš-
nešti šiukšlių, o grįžo po trijų dienų. Žinoma, 
jie gali kurti santykius ir su kitų tipų atsto-
vais, bet jei partneriui bus svarbu šeimos 
tradicijos ir taisyklės, tai tyrinėtojas vis tiek 
jų nesilaikys ir nenorės. 

Garsūs žmonės

Vieni geriausių pavyzdžių - Tomas Kru-
zas (Tom Cruise), Džonas Ficdžeraldas Ke-

nedis (John Fitzgerald Kennedy), Stivas 
Džobsas (Steve Jobs), Andželina Džoli (An-
gelina Jolie), Džonis Depas (Johnny Depp), 
Maili Sairus (Miley Cyrus).

Tai yra tie žmonės, kuriems rūpi turėti 
pamatus. Šie žmonės yra pagrindo, pamatų 
laikytojai. Statytojo organizme dominuoja se-
rotoninas, kuris dažnai įvardijamas kaip lai-
mės hormonas. Serotonino perteklius orga-
nizme skatina žmogų nuolat ieškoti saugumo, 
užtikrintumo. Juos gerai apibūdina posakiai: 
„Geriau fiksuotas atlyginimas, bet pastovus“, 
„Atostogas susiplanuokime iš anksto“, „Siur-
prizai labai gražu, bet gal apsieikime be jų.“

išvaizda

Statytojų tipo žmonės yra didžioji dau-
guma lietuvių. Čia jau žmonės gali būti 
aukštesni ar žemesni, gali būti gana spor-
tiški ar turėti net šiek tiek antsvorio. Veidas 
dažniau stačiakampio ar kvadrato formos. 

linGvistiniai požymiai

Šio temperamento tipo žmonių kalboje 
galima neretai išgirsti tokius pasikartojan-
čius, akcentuojamus žodžius kaip: šeima, 
sąžiningumas, ritualai, tradicijos, pasitikė-
jimas, vertybės, pagarba, neišsišokantis.  

asmenybės šviesioji pusė

Jie yra atsargesni, budresni, rizikuoja tik 
pamatuotai. Atkaklūs, kantrūs, ištikimi vi-
somis prasmėmis. Gali būti perdėtai tvar-
kingi, pedantiški. Jei kalbėtume apie emig-
raciją, tai pirmi išvažiuotų tyrinėtojai, o ti-
krai ne statytojai. Jiems svarbu tvarka, tai-
syklės, tradicijos, aiškumas. Jie labai tikslūs, 
dėmesingi detalėms, kartais net paranojiški. 
Jų mąstymas yra planingas, nuoseklus.

asmenybės tamsioji pusė

Jie gali tapti perdėtai teisuoliški, bandyti 
sustyguoti kitų gyvenimą. Mėgsta mokyti, mo-
ralizuoti, uzurpuoti. Gali būti šykštūs, mėgsta 
kaupti daiktus plačiąja prasme. Gali prisiminti 
poros metų senumo dialogus ar nuoskaudas.

suderinamumas poroje 

Statytojus ypač traukia statytojai ir 
atvirkščiai. Dažniausiai vengia tyrinėtojų 
dėl jų nepastovumo, nepatikimumo, kontro-
versiško elgesio, baimės įsipareigoti. Direk-
toriai paprastai jiems per daug autokratiški, 
valdingi, nepriklausomi ir pernelyg racio-
naliai tiesūs. Derybininkai dažnai būna per-
nelyg juslūs, teoretiški, giliai mąstantys ir 

kartais statytojams pernelyg socialūs, ne 
tokie konservatyvūs.

Garsūs žmonės

Ketrina Midlton (Catherine Middleton), 
Džordžas Vašingtonas (George Washing-
ton), Džordžas Bušas (George Bush), Džu-
lija Roberts (Julia Roberts). 

Statytojų tipas

Tomas Kruzas Andželina Džoli

Džulija Roberts
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Psichologijos kodas

Direktorių tipas
Šio temperamento tipo žmones valdo didelis 

kiekis testosterono. O šis hormonas skatina libido, 
vitalinę energiją, adrenalino kiekį. Tai daugiau 
vyriškas hormonas, bet jo turi ir nemažai moterų. 
Tokie žmonės, vadovai gali ką nors tiesiog pasa-
kyti, duoti nurodymą ir išeiti iš kabineto, nepa-
likdami jokių pasirinkimo galimybių.

išvaizda

Dažniausiai tai sportiškos išvaizdos žmonės, 
tvirto kūno sudėjimo, jų žandikauliai platūs, sma-
krai atsikišę, veido bruožai kampuoti. Tvirta 
kūno kalba, aiškūs, įsakmūs, autokratiški gestai. 

lingvistiniai požymiai

Šio temperamento tipo žmonių kalboje 
galima išgirsti pasikartojančius žodžius: re-
zultatas, intelektas, ambicingas, siekiantis, 
iššūkiai, debatai, protingas, struktūra, faktai, 
konkretika. Įsakmaus balso tembro.

asmenybės šviesioji pusė

Jie labai tiesmuki, ryžtingi, susikaupę, re-
alistiški, taiklūs, geba strategiškai, logiškai, 

analitiškai mąstyti, drąsūs, mėgsta konkuren-
cinę aplinką. Testosteronas skatina greitai 
perprasti mechanizmų sistemas, formules 
(nebūtinai matematines). Mažiau galvoja, kas 
bus, „o jeigu“. Tarp šio tipo žmonių yra daug 
medikų, chirurgų, mechanikų, inžinierių, di-
rigentų, nes jie itin gerai mąsto erdviškai.

asmenybės tamsioji pusė

Nėra lankstūs ar diplomatiški. Kur reikia 
paviršutiniško požiūrio - jie tinka puikiai, tačiau 
nėra empatiški, neperpranta kitų žmonių jaus-
mų ir emocijų. Iš principo jiems tiesiog nerūpi 
kiti žmonės. Jiems rūpi jų pačių valdoma struk-
tūra, todėl jie gali būti autokratiški ir tironiški. 
Pernelyg praktiški ir logiški, nepasitiki jaus-

mais ir emocijomis. Itin pagavūs pykčiui, įtū-
žiui. Bekompromisiai. Kartais turi polinkį į dis-
leksiją (kalbos sutrikimai - mikčiojimas).

suderinamumas poroje

Direktorių tipo asmenys labai dažnai į porą 
renkasi derybininkų tipo asmenybes. Vienas 
labiau linkęs vadovauti, o kitas ieškoti kompro-
misų. Tarpusavyje turėtų neblogai susikalbėti.   

garsūs žmonės 

Hilari Klinton (Hillary Clinton), Angela 
Merkel, Bilas Geitsas (Bill Gates), Arnoldas 
Švarcenegeris (Arnold Schwarzenegger), 
Martynas Liuteris (Martin Luther).

Derybininkų tipas
Šio temperamento tipo asmenybės organizme 

turi daug estrogeno. Šis hormonas atsakingas už 
mūsų emocijas, intuiciją, mintis. Trumpai tariant, 
derybininkai yra išminčiai. Direktorių tipo stipry-
bė - protas, derybininkų - išmintis. Išlavintos juslės.

išvaizda

Švelnūs veido bruožai, didesnės akys, 
ovalus veidas. Gležnesnis sudėjimas, gali 
būti kiek putlesni. Švelnesnis balso tonas.

lingvistiniai požymiai

Derybininkų mėgstami žodžiai: mokytis, 
tobulėti, empatija, suprasti, simpatiškas, šir-
dis, jautrumas. Jų kalba liejasi laisvai. Apie 
tokius žmones kartais sakoma, kad net ne-
svarbu, ką jie kalbėjo, svarbu - kaip. 

asmenybės šviesioji pusė 

Itin gerai mato bendrą vaizdą, visumą, su-
jungia pavienius faktus. Puikūs verbaliniai ir 
neverbaliniai gebėjimai. Labai gerai nuske-
nuoja žmones, aplinką. Puikūs kūno kalbos 
žinovai, neblogai išmano psichologines savy-
bes. Yra intuityvūs, lankstūs, malonūs, altru-
istiški. Turi gebėjimą surinkti daug duomenų, 
įžvelgti įvykių seką. Diplomatiški, simpatiški. 

asmenybės tamsioji pusė

Sunkiau pastebi detales, gali būti per daug 
emocingi. Gali būti perdėtas poreikis patikti 
kitiems. Jautriau reaguoja į kritiką. Turi polin-
kį į depresiją. Labai daug reikalauja iš savęs.  

suderinamumas poroje

Derybininkus vyrus ypač traukia moterys 
direktorės, paprastai moterims derybininkėms ir 

tyrinėtojoms nejaučia išskirtinės simpatijos. Sta-
tytojų vengia, pastarieji pernelyg nuobodūs, ne-
lankstūs ir konservatyvūs. Derybininkėms ypač 
patinka direktoriai. Vengia statytojų dėl anksčiau 
išvardytų savybių. Tyrinėtojai traukia, bet sten-
giasi neplanuoti su jais ilgalaikių santykių dėl per-
nelyg pasiutėliškų, neprognozuojamų savybių.

garsūs žmonės 

Denis Devitas (Danny DeVito), princesė 
Diana, Ketrina Heil (Katherine Heigl), Ketri-
na Zeta Džouns (Catherine Zeta-Jones), Šar-
lizė Teron (Charlize Theron), Bredas Pitas 
(Brad Pitt), Brižita Bardo (Brigitte Bardot), 
Sofija Loren (Sophia Loren).

Bilas Geitsas Angela Merkel

Ketrina Heil

Bredas Pitas
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rubriką pristato „Gaumina“
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Vietoj išVadų

Ar skėtis gali atsiųsti žinutę, priminda-
mas, kad jį palikote arba kad šiandien ly-
ja? Kuo gali pavirsti sena sofa? Ar šokdynė 
gebėtų ne tik skaičiuoti šuoliukus, bet ir 
realiuoju laiku juos rodyti jums prieš akis? 
Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

n Tereikia kasdienius daiktus paversti išmaniais 

ir sėkmė garantuota.

 El.reklama: kai paprasti daiktai tampa išmanieji
internetas

skėtis, draugaujantis su telefonu 

Kas? 
„Davek Accessories“.

Kokia situacija?
Skėčius labai lengva sulaužyti, tačiau dar lengviau pamesti. „Davek Accessories“ ėmėsi tobulinti šias abi sritis. Ilgaamžiškumui už-tenka rėmo patobulinimo ir kokybiškų me-džiagų, o antrajai problemai išspręsti prirei-kė gerokai pasukti galvas. Galiausiai į skė-čius integruotos specialios mikroschemos.

Ką padarė?
Kūrėjai tikina, kad pirma idėja buvo įsegti GPS siųstuvą. Tačiau tai būtų gerokai išauginę kainą, be to, dažnai reikėtų keisti bateriją. Tuo-met pasitelkta kita technologija, vadinama „Pro-ximity awareness“. Tereikia parsisiųsti aplika-ciją, įjungus ją telefoną prie skėčio palaikyti 30 sek. ir visas darbas padarytas. Kai abu įrengi-niai vienas nuo kito toliau nei per kelis metrus, gaunate žinutę-priminimą. Programėlėje taip pat integruota orų prognozė, tad lietingą rytą išlėkę be skėčio taip pat būsite informuoti.

rezultatai?
Kompanija pasiūlė išankstinius užsaky-mus, kuriuos atliko 464 internautai. Suneš-tas daugiau nei 52 tūkst. biudžetas leido pra-dėti masinę įrenginių gamybą.

http://goo.gl/Gul5Zt

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 0 31

išmanioji šokdynė 

Kas?
„Tangram“.

Kokia situacija?
Sportuojant būtina paversti šį užsiė-

mimą savotišku žaidimu. „Tangram“ ieš-
kojo būdų, kaip šokinėjimas su šokdyne 
galėtų tapti daug įdomesnis. Tam jiems 
prireikė didžiulės komandos, pavertusios 
įprastą šokdynę išmaniuoju įrenginiu.

Ką padarė?
Pirmiausia pasitelkus mikroschemas 

įrenginys susietas su telefonu. Antras 
darbas - visa virvė nusėta LED lempu-
tėmis. Kai šokinėjama, švieselės paišo 
skaičius ir prieš akis matomas progre-
sas - įskaičiuojamas kiekvienas naujas 
šuoliukas. Savo dienos laimėjimais ga-
lima pasidalyti socialiniuose tinkluose 
arba paprasčiausiai sekti, kaip sekėsi 
kiekvieną dieną.

Rezultatai?
Šį projektą jau dabar parėmė dau-

giau nei 2 tūkst. žmonių. Bendra jų su-
nešta suma siekia 200 tūkst. dolerių. 
Panašu, kad įrenginį greitu metu bus 
galima įsigyti ir sporto prekių parduo-
tuvėse.

http://goo.gl/2qiJ4z

 El.reklama: kai paprasti daiktai tampa išmanieji
inteRnetas

sena sofa atgimsta batelių 
pavidalu 

Kas? 
„Vittel“.

Kokia situacija?
Apklausų duomenimis, 2014-aisiais kiek-

vienas europietis ant savo sofos praleido vidu-

tiniškai po 4,5 valandos per dieną. Aišku, nie-

ko per daug naudingo neveikdamas. Geria-

mojo vandens gamintojai „Vittel“ propaguoja 

aktyvų gyvenimo būdą, tad iškart užsikabino 

už šio fakto ir nutarė pakeisti situaciją.

Ką padarė?
Sukūrė svetainę, kurioje galėjo užsiregis-

truoti kiekvienas Vokietijoje, Belgijoje ar 

Olandijoje gyvenantis internautas. Užpil-

džius formą iškart reikėjo čiupti žirkles, iš-

kirpti gerą gabalą sofos medžiagos ir išsiųsti 

paštu. Didžiulė dizainerių komanda per ke-

lias savaites iš siuntinio sukonstruodavo as-

meninius sportinius batelius ir pristatydavo 

siuntėjui. Taip net lakstydamas nepamirši 

savo numylėtosios sofos ir senų tingių laikų.

Rezultatai?
Susidomėjimas buvo toks didžiulis, kad 

akcija gana greit sustabdyta. Kol kas ofi-

cialūs skaičiai neskelbiami, tačiau tokių 

atnaujintų batelių turėtų būti begalė.

http://goo.gl/aZEsCi
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Šventė dalyviams ir žiūrovams

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VT-
DK) rūmuose vykusiame pirmajame „Muzikos 
talentų lygos“ konkurse, be Lietuvos talentų, var-
žėsi ir dalyviai iš Latvijos bei Jungtinės Karalystės.

Jaunieji dainininkai varžėsi 11-oje kategorijų 
pagal amžių ir žanrą, o juos vertino tarptautinė 
komisija, tarp kurios narių buvo ir nusipelnę Lie-
tuvos muzikos padangės atstovai: kompozitorius, 
įvairių televizijos projektų ir respublikinių kon-
kursų komisijų pirmininkas Gediminas Zujus, at-
likėjai Birutė Petrikytė, Česlovas Gabalis bei kiti.

Konkurso sumanytoja ir organizatorė Asta 
Bagdonavičienė sako, kad rengiant šį konkursą 
buvo keliami du pagrindiniai uždaviniai - kad 
vaikams pirmiausia tai būtų šventė, antra, kad 
būtų išlaikytas aukštas profesionalumo lygis. 
„Gyvo atlikimo pasirodymai specialiai „Muzikos 
talentų lygai“ įrengtoje scenoje su profesionalia 

scenografija ir įspūdingu apšvietimu tapo įsi-
mintina švente ne tik dalyviams, bet ir renginio 
svečiams“, - sakė A.Bagdonavičienė.

stebino profesionalumu

„Muzikos talentų lygos“ žiūrovai ir komi-
sijos nariai žavėjosi atlikėjų pasirengimu, 
meist riškumu ir charizma. Daugeliui net ir 
prieš atkreiptas televizijos kameras puikiai pa-
vyko nuslopinti neišvengiamai kirbantį jaudulį.

Komisijos ir žiūrovų širdis pavergė bei 
„Muzikos talentų lygos“ Didžiojo prizo taurę 
laimėjo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konser-
vatorijos auklėtinė Dominyka Mickutė. Mer-
gina virtuoziškai atliko džiazo kūrinį „Hello, 
Haven’t I Seen you Before“.

Unikali patirtis studentams

Geriausiai pasirodžiusiems „Muzikos ta-
lentų lygoje“ atiteko ne tik laimėtojų taurės. 
Konkursui įsteigti ir kiti vertingi prizai - die-
nos šviesą netrukus turėtų išvysti kompak-
tinis diskas su visomis nugalėtojų dainomis, 
o ateinančią savaitę paaiškės, kuriai iš kon-
kurse nuskambėjusių dainų VTDK studentai, 
padedami profesionalų, sukurs vaizdo klipą.

Tai, kad į renginio organizavimą visose 
srityse itin aktyviai įsitraukė VTDK studen-
tai, tapo dar vienu jo išskirtinumu. Studentai 
pasinaudojo puikia galimybe pritaikyti teori-
nes žinias praktikoje - jie kartu su dėstytojais 
kūrė renginio grafinį stilių, videoprojekcijas, 
rūpinosi techninės renginio pusės organiza-
vimu, surengė visų dalyvių fotosesijas.

 Scena

Jaunimas varžėsi konkurse 
„Muzikos talentų lyga 2015“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Koks jausmas apima pirmą kartą lipant ant ryškių prožektorių šviesa nutviekstos scenos? 
Kaip sutramdyti savo jaudulį ir gyvai uždainuoti prieš kameras bei pilną žiūrovų salę? 
Daugiau nei 400 įvairaus amžiaus jaunųjų muzikos talentų iš Lietuvos ir užsienio nese-
niai įvykusiame „Muzikos talentų lygos“ konkurse patyrė tai, ko nepamirš visą gyvenimą.

Scenoje - „Decima“ iš Utenos

Vaikai norėjo nusifotografuoti 

su renginyje dalyvavusiu garsiu 

krepšininku Kšištofu Lavrinovičiumi

Pasirodymus vertino autoritetinga komisija
Organizatorių nuotr.

Nugalėtojos laurai - Dominykai Mickutei
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Būdama vos dvidešimties glamūrinis mo-
delis S.Foks išleido savo pirmąjį singlą - „Touch 
Me“. Daina iš to paties pavadinimo albumo 
akimirksniu tapo populiariausia net penkioli-
koje valstybių, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. „Touch Me“ buvo tarsi žalioji korta, 
kuri jaunai merginai padėjo surinkti 30 000 
žmonių stadionus visame pasaulyje. Kolumbi-
joje jaunąją atlikėją pasitiko 50 000 gerbėjų 
minia, o Indijoje į koncertą susirinko daugiau 
kaip 70 000 Samantos muzikos gerbėjų. Per 
vienus metus mergina dainavo daugiau nei mi-
lijonui savo gerbėjų visame pasaulyje.

Dabar Samantai jau beveik penkiasde-
šimt, bet atlikėjos karjera nė trupučio nesu-
stojo, intensyvūs koncertai veja vienas kitą. 
2014 metų pabaigoje Londone S.Foks suren-
gė įspūdingą koncertą Trafalgaro aikštėje. 
„O taip... Aš vis dar labai labai užsiėmusi, 
koncertiniai turai neturi jokių pertraukų. 
Džiaugiuosi, kad mano dainų žmonės vis dar 
klausosi ir laukia galimybių ateiti išgirsti 

pamėgtas dainas. Su nekantrumu laukiu 
koncerto Vilniuje, apie Vilnių esu labai daug 

girdėjusi“, - kalbėjo jau spalio 24 d. į Lietu-
vą atvyksianti atlikėja. „Aš labai myliu savo 
gerbėjus, todėl dainuoju jiems daug ir įvai-
riausiomis sąlygomis, pavyzdžiui, kartą dai-
navau Transilvanijoje lauke, kai termometro 
stulpeliai rodė 18 laipsnių šalčio. Visi žiūro-
vai dėvėjo kailinius ir kailines kepures, o aš 
su šokėjomis vilkėjome tik savo koncerti-
nius drabužius. Aš tikrai myliu publiką, už-
lipus ant scenos jie didžiausi mano teisėjai, 
noriu, kad žmonėms būtų linksma.“

S.Foks lietuviai galės išgirsti kartu su dar 
trimis pasaulinėmis žvaigždėmis: „London 
Beat“, „Fancy“ ir „Savage“. Tai išskirtinė 
galimybė vieno vakaro metu išgirsti „Golden 
Disco“ atlikėjų legendinius hitus: „Touch 
Me“, „Nothing Gonna Stop Me Now“, „I’ve 
Been Thinking about You“, „You Bring on the 
Sun“, „Flames of Love“, „Bolero“, „Only 
You“, „Goodbye“ ir daugelį kitų.

„Laisvalaikio“ inf.

 Scena

Į Lietuvą atvyksta popmuzikos 
diva Samanta Foks
Rudenį į Vilniaus „Siemens“ arenoje vyksiantį renginį „Golden Disco“  
atvyksianti 9-ojo dešimtmečio žvaigždė Samanta FokS (Samantha Fox, 49) 
gali pasigirti puikiai susiklosčiusia karjera.

Su „Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida 2 bilietams

„Golden Disco“ koncertas - spalio 24 d. Vilniaus 

„Siemens“ arenoje. Bilietus platina TIKETA.

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 0

Samanta Foks (Samantha Fox) sako su nekantrumu laukianti koncerto Vilniuje
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Ką veikti savaitgalį?

KAS? Šiaurietiškojo ėjimo treniruotės.

Vilniečius jau drąsiai galima vadinti šiaurietiškojo ėjimo entuziastais. Vien per pasta-
ruosius metus nemokamus šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus ir renginius aplankė dau-
gybė šio ėjimo gerbėjų. Sostinės gatvėse, žaliosiose erdvėse kiekvieną dieną dabar galima 
išvysti ne tik bėgikus, dviratininkus, bet ir su šiaurietiškomis lazdomis vaikščiojančius 
žmones. Siekdami ir toliau plėsti šio sveikatingumo užsiėmimo šalininkų gretas, Vil-
niaus visuomenės sveikatos biuras ir viešoji įstaiga „Sveikas miestas“ gegužės pasku-
tinį savaitgalį pakvies visus į kasmetinį masinį šiaurietiškojo ėjimo žygį Vingio parke. 
Žygio metu lauks specialiai paruoštos 5 ir 12 kilometrų trasos, kurios drieksis Vingio 
parko takais ir gražiomis Vilniaus gatvėmis. 

Norint geriau pasiruošti žygiui organizuojamos nemokamos šiaurietiškojo ėjimo pamokos keliose 
sostinės vietose:

l iki gegužės 28 d. pamokos vyks Karoliniškėse, Pasakų parke (aikštelėje nuo Laisvės pr.), trečiadieniais 
17.30 val. ir Vingio parke (prie Vingio parko estrados) antradieniais ir ketvirtadieniais 17.30 val.
l iki gegužės 25 d. pamokos vyks Šeškinėje (Gelvonų g.35, prie prekybos centro „Maxima“) pirmadieniais 18 val. 
l iki gegužės 28 d. pamokos vyks Antakalnyje, Sapieginės parke (Žolyno g.36), pirmadieniais 17.30 val.
l iki gegužės 27 d. pamokos vyks Jeruzalėje (Kalvarijų g.331, stovėjimo aikštelė prie katalikiško vaikų darželio 
„Mažutėliams“) antradieniais 17.30 val.

KAS? Grupės „16 Hz“ tikro 
garso koncertas.
 
20-metį atšventusi kauniečių muzikos 
grupė „16 Hz“ dar kartą įrodys, kad ne 
tik patys moka šėlti scenoje, bet be iš-
imties išjudina visus, kurie jų klausosi. 
Grupės lyderis P.Jucevičius atviravo, 
kad grupė „16 Hz“ vis dar kupina jėgų, 
dega noru kurti, eksperimentuoti, links-
minti publiką. Todėl šis renginys skirtas 
tiems, kurie ieško tikrų linksmybių iki 
ryto.

KUR? Muzikos klubas „Combo“ (Rau-
dondvario pl.107, Kaunas). 
KADA? Gegužės 1 d. 21 val. 
UŽ KIEK? 7,59 Eur - 26,21 Lt. 

aktyviems

melomanams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Eimantė Juršėnaitė

KAS? „Bon Jovi Tribute“.

Viso pasaulio stadionuose atmintinai dainuojami hitai skambės daugiau nei valandos 
trukmės uždegančiame muzikiniame šou. šįkart kūrinius atliks ne merginų numylėti-
niai iš amerikos „Bon Jovi“, bet „Bon Jeans“ - vieni žinomiausių Kauno muzikantų: 
daugybės prestižinių muzikinių apdovanojimų pelnę buvusių grupių „Vitražas“ ir „an-
gelas“ įkūrėjai ramūnas Grybauskas (bosinė gitara, vokalas) ir Dalius Mintaučkis (kla-
višiniai, pritariantis vokalas) bei jaunosios kartos roko gitaristas Mr.Jumbo (Giedrius 
Balčiūnas). 

KUR? „Brodvėjus Pub“ (Mėsinių g.4, Vilnius). 
KADA? Gegužės 2 d. 22 val. 
UŽ KIEK? 5-6 Eur - 17,26-20,72 Lt.

KAS? „Barbora Radvilaitė“.

Dramatiškiausia Lietuvos meilės istori-
ja atgijo ir nacionalinio operos ir baleto 
teatro scenoje. Lietuvoje atsitikusi Bar-
boros ir Žygimanto augusto meilės isto-
rija yra vienintelė istorija pasaulyje apie 
karalių meilę - neišgalvota, graudi ir 
prieštaringai vertinama. „niekas tiksliai 
nežino šios istorijos veiksmo peripetijų, 
metraščiuose išlikusios tik nuotrupos, to-
dėl aš turėjau tam tikrą kūrybos laisvę. 
Buvo gera pajusti, kaip spektaklio tema 
sužadino artistų viduje patriotiškumą ir 
suvienijo visus prisidėjusius prie šio 
spektaklio sukūrimo. tikiu, kad šis ba-
letas sukels tokius pat jausmus ir žiūro-
vų širdyse ir kad neliks abejingų mūsų 
didžiai mažos šalies istorijai“, - sakė vie-
na spektaklio kūrėjų choreografė ir libre-
to autorė anželika Cholina.

KUR? Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras (A.Vienuolio g.1, Vilnius). 
KADA? Gegužės 2 d. 18.30 val. 
UŽ KIEK? 6,08-38,23 Eur - 20,99-132 Lt. 

Roko geRbėjams

PoRai

KAS? Koncertas „Tau, Mamyte“.

Viena gražiausių pavasario švenčių - Motinos diena. Jau daug 

metų šią dieną „Ąžuoliuko“ mažųjų chorai pasirodo svarbiau-

sioje Lietuvos koncertų salėje - nacionalinėje filharmonijoje. tai 

ne tik šventė mamytėms ir močiutėms, bet ir unikali proga nuo 

pat mažumės ugdyti jaunųjų artistų meninę atsakomybę. Vai-

kiška daina visuomet skamba iš pat širdies gelmių. Juoba kad 

šių metų koncertas „tau, Mamyte“ paženklintas „Ąžuoliuko“ 

55-mečiu.

KUR? Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g.5, 

Vilnius).
KADA? Gegužės 3 d. 12 val. 

UŽ KIEK? 3-6 Eur - 10,36-20,72 Lt.

mamytėms
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Netrukus jums sukaks 40 metų...
- Nesu iš tų žmonių, kurie bijo pasenti. Aš 

laimingas dėl savo gyvenimo. Turėjau pakanka-
mai sėkmingą karjerą. Turiu keturis nuostabius 
vaikus ir nuostabią žmoną. Dirbu su geromis 
kompanijomis. Prieš kokius aštuonerius metus 
pradėjau važinėti motociklais, taigi vidurio am-
žiaus krizė man, matyt, prasidėjo kiek anksčiau. 
Esu laimingas dėl to, kas šiandien esu, ir nekant-
raudamas laukiu savo gimtadienio. Tikiuosi, kad 
šventė manęs nenuvils.

- Ar labai skiriatės viešumoje ir pri-
vačioje erdvėje?

- Ne. Ką jūs matote, toks aš ir esu. Ne-
bandau nieko nuslėpti.

- Papasakokite, kaip atrodo jūsų 
įprasta dienotvarkė?

- Jūs nenorite žinoti. (Šypsosi.) Aš atsike-
liu be penkiolikos septynios, vaikai keliasi po 
septynių penkiolika. Pusryčiai jiems jau būna 
paruošti. Gaminu aš.

- Ar jie visi valgo tą patį?
- Oi, ne. Vyriausias sūnus mėgsta raguo-

lius su džemu, vidurinysis - vaisius, ypač 
mangus ir ananasus, o Kruzas (Cruz) valgo 
raguolius su šokoladiniu kremu. O aš... - vis-
ką, kas lieka nuo vaikų. Neturiu laiko pasiga-
minti pusryčių sau.

- Esate ne tik puikus tėvas, vyras, bet 
ir tituluojamas kaip seksualiausias vy-
ras. Ką jums tai reiškia?

- Nežinau. Niekada savęs tokiu nelaikiau. 
Man tai atrodo šiek tiek keista. Sutrinku, kai 
žmonės mane taip vadina.

- Atrodo, kad auginant keturis vaikus 
nelieka laiko sau. Ar pamenate kokį nors 
romantiškiausią dalyką, kurį esate pada-
ręs savo žmonai - dainininkei Viktorijai 
Bekhem (Victoria Beckham)?

- Romantiškiausias buvo, matyt, tuomet, 
kai mes atnaujinome santuokos įžadus. Tai 
buvo visiškas siurprizas. Viktorija nieko apie 
tai nežinojo. Viską suorganizavau pats. Pasa-
kiau jai, kad eisime vakarieniauti, o pats su-
kroviau lagaminą, paėmiau jai suknelę, kuria 
ji galėtų pasipuošti lėktuve. Kadangi tuo me-
tu gyvenome Madride, nuskridome į savo 
namus Anglijoje, kur ir vyko nedidelė cere-
monija su artimiausiais žmonėmis.

- Ar dažnai atrandate laiko pabūti 
dviese su žmona?

- Mes bandome atrasti to laiko, bet, pati-
kėkite, auginti keturis vaikus, suruošti juos 
iš ryto į mokyklą, paskui nuvežti į futbolo 
treniruotes, pamaitinti, paguldyti miegoti nė-
ra paprasta. Vakare būname išsekę, todėl ei-
name į lovą ir žiūrime televizorių. Tai yra tas 
laikas, kai galime pabūti dviese.

Iš tiesų futbolininkas DeIvIDas Bekhemas (David Beckham) įvertintas dar daugiau 
nei milijonu. Tačiau nors ir susikrovė turtus, jis, kaip žmonės sako, yra „mielas vaikinas“. 
kitą savaitę 40-metį minėsiantis sportininkas prisipažįsta, kad amžius jo negąsdina. 
atvirkščiai - jis nekantraudamas laukia savo jubiliejaus.

l Jo pilnas vardas yra Deividas Robertas Džozefas 
Bekhemas (David Robert Joseph Beckham).
l Jis gimė 1975 m. gegužės 2 d. Londone, Anglijoje.
l Mokykloje mėgstamiausia D.Bekhemo pamoka 
buvo menai.
l Kai jam buvo 11, jis laimėjo vienos futbolo mokyk
los nacionalinės atrankos konkursą ir buvo apdovano
tas kelione į Barseloną. Būtent ten jį pastebėjo 
„Manchester United“ komandos talentų medžiotojas.
l Būdamas 16os D.Bekhemas metė mokyklą ir 
pradėjo žaisti „Manchester United“ jaunuolių koman
doje. Čia ir prasidėjo jo kelias į futbolo olimpą.
l Nors jo, kaip futbolininko, karjera klostėsi puikiai, 
populiarumo jis sulaukė tuomet, kai 1997 m. pradėjo 
susitikinėti su dainininke Viktorija (Victoria), žinoma kaip 
Posh Spice. Pora puikavosi daugelyje žurnalų ir garsėjo 
kaip savo drabužius mėgstantys derinti mylimieji.
l Po dvejų metų draugystės jiedu susituokė. Sklido 
kalbos, kad jų vestuvės kainavo 800 tūkst. dolerių 
(747 tūkst. eurų).
l Pora savo vestuvių nuotraukas žurnalui „OK!“ 
pardavė už 2,2 mln. dolerių (2 mln. eurų).
l Iškart po vestuvių 1999 m. Deividas ir Viktorija 
nusipirko namus, kurių vertė 10 mln. eurų.
l 2003 m. D.Bekhemas pasirašė viso gyvenimo 
sutartį su „Adidas“, jos vertė buvo 160 mln. dolerių 
(150 mln. eurų).
l Pora susilaukė keturių vaikų  sūnų Bruklino 
(Brooklyn), Romeo ir Kruzo (Cruz) bei dukters Harper.
l D.Bekhemas yra 1,82 m ūgio. Jo svoris  74 kg.
l Futbolininkas kaip ir daugelis įžymybių yra 
tatui ruočių fanatikas. Jis turi mažiausiai 20 tatui
ruočių įvairiose kūno vietose.
l D.Bekhemas nuolatos yra tarp daugiausiai 
uždirbančių sportininkų. 2013 m. jis buvo įvardytas 
kaip daugiausiai apmokamas žaidėjas visame pasau
lyje, per pastaruosius metus jis uždirbo 50 mln. 
dolerių (47 mln. eurų).
l 2013 m. jis baigė futbolininko karjerą.
l Visas jo turtas vertinamas 350 mln. dolerių 
(327 mln. eurų).

Faktai

D.Bekhemas - vyras, vertas milijono

Deividas (David) ir Viktorija (Victoria)  
santuokoje gyvena daugiau nei 15 metų

EPA-Eltos nuotr.

Futbolininko kūną puošia 
daugiau nei 20 tatuiruočių

Natali Portman   
gyvenimo pokyčiai

Plačiau apie naują aktorės darbą - 39 p.

EPA-Eltos nuotr.

2015 m. balandžio 30 - gegužės 7 d.
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Dainininkė ir grožio salono savininkė 
Kristina ivanova (27) kitados net ban-
dė daryti eksperimentą - visą savaitę 
žiūrėjo televizorių, tačiau supratusi, kad 
negatyvių naujienų ten daug daugiau ne-
gu pozityvių, liovėsi. Dabar jei atlikėja ir 
įsijungia žydrąjį ekraną, žiūri muzikines 
laidas arba filmus.

Neigiamų NaujieNų  
perteklius 

Žiūriu žinias, bet man jose per daug ne-
gatyvių naujienų. Aš geriau pasiskaitysiu tai, 
kas man įdomu. Nesuprantu visų tų smurtinių 
laidų - kas kokiame kaime ką padarė. Pasi-
gendu pozityvumo ir šviečiamųjų laidų.

pokalbių laidos 

Ten matau per daug konfliktų. Dirbtinai 
generuojamas ginčas, o tai mane erzina. Ne-
matau prasmės žiūrėti. Aš noriu gyventi po-
zityviomis emocijomis.

gyvas atlikimas  
muzikiNėse laidose 

Džiugu, kad televizijos muzikiniuose pro-
jektuose jau grojama ir dainuojama gyvai. To-
kių projektų daugėja ir labai dėl to smagu. 
Šitaip atsisijoja kiti šou, kurie to padaryti taip 
profesionaliai negali.

muzikiNių projektų 
įvairiapusiškumas 

Pačiai su grupe „Magnit“ teko dalyvauti 
„Chorų karuose“. Džiugu, kad turėjome ga-
limybę ten atlikti įvairaus žanro kūrinius. Iki 
šiol gal daug kam mūsų grupę buvo keista 
girdėti dainuojant roką, pavyzdžiui, tokią dai-
ną kaip „Highway to Hell“. Nors koncertuo-
se atliekame tokio žanro kūrinius, ne visi tai 
žino. Šis projektas leido žiūrovams pažinti 
mus iš įvairių pusių.

laidos moterims 

Manau, gerai, kad yra tokių laidų, jos su-
pažindina moteris su naujovėmis grožio in-
dustrijoje. O naujovių tikrai daug. Be to, pa-
žiūrėję tokių laidų ir vyrai gali lengviau susio-
rientuoti. Juk vyrai dovanoja savo moterims 
visokių procedūrų, jiems reikia žinoti, kas 
geriausia.

Filmų ir serialų  
pasiriNkimas 

Dažniau filmus žiūriu kino teatruose. Ne-
praleidžiu gerų filmų. Tačiau tenkina filmai ir 
per televizorių. Pastebėjau, kad daugelis fil-
mų ten atsiranda netrukus po premjeros di-
džiuosiuose ekranuose. Labai smagu. Juk ne 
visi turi galimybių nueiti į kino teatrus.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumpai

TV3 projekto „Chorų karai“ pusfinalyje praėjusį 
sekmadienį virė ypatingos aistros. Dėl bilieto į 
finalą čia kovojo Šiaulių choras „Chameleonas“, 
panevėžiečių choras „Vanilinis dangus“, jonaviškių 
„Pavasario“ choras, Lietuvos aklųjų choras 
„Feniksas“ ir Kauno „Plieninis“ choras. Daugiausia 
komisijos balsų surinko Lietuvos aklųjų choras, 
vadovaujamas atlikėjo StaniSlovo Stavickio-
Stano, o mažiausiai - Jonavos ir Panevėžio chorai. 
Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus jonaviškiai 
išsiveržė į priekį, o projektą paliko panevėžiečiai.

Praėjusį sekmadienį LNK eteryje finišavo projektas 
„Lietuvos supermiestas“. Tiesioginės transliacijos 
metu paaiškėjo, kad po tris mėnesius trukusios kovos 
garbingą supermiesto titulą išsaugojo Klaipėda, 
superfinale laimėjusi prieš itin stiprią varžovę - 
Plungę. Klaipėda, kuriai vadovavo aktorius GiedriuS 
SavickaS, transliacijos metu sulaukė beveik 196 
tūkst. balsų, o Plungė su kapitonu Mantu Stonkumi -  
beveik 184 tūkst. Pirmą kartą Klaipėda Lietuvos super-
miestu buvo pripažinta prieš ketverius metus.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Kristiną Ivanovą
TV
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TV
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tv1 4,4 %
Lietuvos rytas tv 4,4 %
tv6 3,9 %
tv8 3,6 %
PBK 3,2 %

info tv 2,2 %
rEn Lietuva 1,7 %
Lrt Kultūra 0,8 %
video ir DvD 0,7 %
Liuks! 0,4 %

tv6 4,3 %
tv1 4,1 %
Lietuvos rytas tv 4 %
PBK 3,1 %
info tv 3 %

tv8 2,5 %
rEn Lietuva 1,8 %
Lrt Kultūra 1,1 %
Liuks! 0,8 %
video ir DvD 0,7 %

LnK 17,7 %

tv3 17,2 %

Lrt televizija 
9,6 %

Btv 7,3 %

LnK 21,3 %

tv3 17,6 %

Lrt televizija 
9,9 %

Btv 6,5 %

nr. Laida            tv     reitingas

1 LiEtUvos sUPErMiEstas LnK 9,7

2 nUo...iKi LnK 9,3

3 KK2 LnK 8,9

4 KK2 PEnKtaDiEnis LnK 8,6

5 vaLanDa sU rŪta LnK 8,6

6 CHorŲ Karai tv3 7,5

7 PaKartoK tv3 7,3

8 LnK Žinios LnK 7,2

9 PaGaLBos sKaMBUtis LnK 7,2

10 tv3 Žinios tv3 7,1

Duomenys: TNS LT, 2015 m. balandžio 20-26 d.

reitiNgai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 14,4 %

Kiti  
kanalai 17,7 % ntv Mir Lietuva 4,9 %ntv Mir Lietuva 4,9 %
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Praėjusiųjų metų įvykiai amerikiečių akto-
rei N.Portman išties neleido nuobodžiauti. Iš-
tekėjusi už ilgamečio širdies draugo choreogra-
fo Bendžamino Milepjė (Benjamin Millepied, 
37), ji persikėlė gyventi į Paryžių, kur kartu su 
vyru augina 3 metų sūnų. Holivudo žvaigždė 
prisipažino, kad vis dar bando perprasti pran-
cūzų gyvenimo būdą ir susigyventi su naujomis 
pareigomis - žmonos, mamos ir paryžietės.

- Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas per-
sikrausčius į Paryžių?

- Manau, kad čia mane atvedė likimas. Mano 
tėtis mane pavadino Natali dėl vienos prancūziš-
kos Žilbero Beko (Gilbert Becaud) dainos. Pir-
mąjį filmą, kuriame vaidinau, filmavo prancūzų 
režisierius Lukas Besonas (Luc Besson). O štai 
dabar gyvenu Paryžiuje su vyru prancūzu. Mane 
įkvepia Paryžius, čia jaučiuosi labai laiminga. Be 
to, įdomu įmesti save į kitokią kultūrą, kitokį gy-
venimo ritmą. Paryžius yra labai turtingas savo 
architektūra, knygynais - jų galima rasti ant kiek-
vieno kampo. Paryžiečiai labai gražiai rengiasi. 
Nė vienas Paryžiaus gyventojas neišeis į gatvę 
su šortais. Net vaikai čia rengiami prabangiai.

- O kaip jūsų prancūzų kalba?
- Jau geriau. Mokausi, kai tik galiu. Jaučiu, 

kad artėju prie to momento, kai vis labiau 
pasitikiu savimi kalbėdama prancūziškai. Ti-
kiuosi, kad vieną dieną galėsiu dirbti prancū-
zų filme ir atlikti prancūzės vaidmenį.

- Kaip virsmas mama pakeitė jūsų 
žvilgsnį į gyvenimą?

- Jaučiu didesnę atsakomybę, esu labiau 

subrendusi. Kai gimsta vaikas, prasideda nau-
jas gyvenimo etapas. Labai smagu matyti, kaip 
tavo vaikas auga ir kasdien mokosi. Man pa-
tinka būti mama. Nesuklysiu pasakydama, kad 
šis periodas laimingiausias mano gyvenime. 
Be to, daug labiau pasitikiu savimi. Gal dėl to 
ir nusprendžiau režisuoti savo pirmąjį filmą 
Izraelyje. Tai buvo didelis žingsnis į priekį ir 
jaučiu palaiminta, kad galiu pasauliui papasa-
koti tikrą istoriją apie gerbiamą Izraelio rašy-
toją ir žurnalistą Amosą Ozą. Tai ne politinis 
filmas, bet viliuosi, kad ši istorija paskatins 
supratimą ir padės išplėtoti dialogą, kurio šian-
dien pasauliui labai reikia, kad įsivyrautų taika.

- Kas jus paskatino imtis režisūros? 
Juk turite šeimą, auginate vaiką, o reži-

sūra reikalauja daug laiko ir atsidavimo...
- Šį filmą galiu pavadinti viso savo gyveni-

mo projektu, todėl laikas nebuvo kliūtis. Iš 
tiesų režisieriaus darbas atima labai daug laiko. 
Turi visiškai atsidėti projektui, kuris trunka 
maždaug dvejus metus. Šeimai - tai sunkus 
periodas, nes ne visuomet gali grįžti nakčiai 
namo. Reikia turėti partnerį, kuris norėtų pa-
dėti. Esu laiminga, kad aš tokį turiu.

- Filmavimo darbai vyko Izraelyje. 
Kokį įspūdį padarė šis miestas?

- Izraelį pasirinkau neatsitiktinai. Ten nuvy-
kusi iškart supratau, kad būtent čia noriu nufil-
muoti pirmąją savo kino istoriją. Nežinau žemė-
je kitos tokios vietos, kuri būtų tokia vizualiai 
patraukli, įdomi ir sietųsi su mano istorija.

TELEVIZIJAUŽ KADRO
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Nė vieNas 
Paryžiaus 
gyveNtojas 
Neišeis į gatvę su 
šortais. Net vaikai 
čia reNgiami 
PrabaNgiai

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

N.Portman režisūrinis debiutas
Gegužės 13 d. prasidėsiantis 68-asis Ka-
nų kino festivalis žada ne vieną staigme-
ną. Tarp jų - ir aktorės NaTali PorTmaN 
(Natalie Portman, 33) režisūrinis debiutas. 
Filmo „Juodoji gulbė“ žvaigždė pristatys 
pirmąjį savo filmą pagal amoso ozo (amos 
oz) autobio grafinę knygą „Pasakojimas apie 
meilę ir tamsą“. Joje pasakojama apie jo 
motinos kovą su proto liga. Jeruzalėje gi-
musi N.Portman pati vaidina a.ozo motiną.

l 68-asis Kanų kino festivalis šiemet vyks gegužės 

13-24 d.
l Konkursinėje programoje varžysis 20 filmų

l 47-ąjį kartą organizuojamoje nepriklausomoje 

paralelinėje programoje „Dvi režisierių savaitės“ 

pasirodys ir Šarūno Barto filmas „Peace to Us in 

Our Dreams“

apie kanų kino festivalį
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 12.20  „Marionečių 
 šokiai“

 21.05  „Vagnerių klanas“ 21.00  Duokim garo! 12.00  „Keistas 
 penktadienis“

 13.50   „Šarlotės 
 voratinklis“

 TV8
7.55 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.45 „Agata Kristi. 
Tomis ir Tapensė“ (N-7). 9.50 „Linksmieji 
draugai“. 10.20 Senoji animacija. 11.00 Kome-
dija „Jis arba niekas“ (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). 21.05 Romantinė ko-
medija „Žydras Meksikos dangus“ (N-7). 22.55 
„Medikai“ (N-7). 23.50 Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 0.40 Apie 
žūklę. 11.05, 1.10 Tauro ragas (N-7). 11.30, 1.35 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 11.55 24 
valandos (N-7). 13.05, 0.05, 3.45 Nuo... Iki. 13.40, 
15.25, 20.05, 23.10, 3.15 Dviračio šou. 14.10, 
22.00, 2.05, 4.20 24 valandos (N-7). 15.55 Arčiau 
mūsų. 16.25 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 17.25, 20.35 
Ne vienas kelyje. 17.50 Autopilotas. 18.20 Yra kaip 
yra (N-7). 19.30, 5.25 Pagalbos skambutis (N-7). 
21.00 Alchemija. Švietimo amžius. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 23.40 Mes pačios. 

 PBK
6.30, 9.50 Naujienos. 6.40 „Jaunieji“. 8.15 „Trem-
bita“. 10.00 Gegužės 1-osios demonstracija Rau-
donojoje aikštėje. 11.15 Kol visi namie. 12.00 
Naujienos (su subtitrais). 12.20 „Šok!“ 15.15 
„Benzino kolonėlės karalienė“. 16.45 „Šamanė“. 
20.00 Laikas. 20.25 Stebuklų laukas. 21.25 Ju-
biliejinis koncertas „Fonografas“. 23.10 Šiandien 
vakare. 0.40 „Grigorijus Lepsas ir jo draugai“. 

 REn
7.00-13.40 „Apaštalas“. 17.05 „Devidas Koper-
fildas: meilė, šnipinėjimas ir kiti pokštai“. 18.55 
Michailo Zadornovo koncertas „Stebėjimai ir 
apmąstymai“. 20.40 Michailo Zadornovo kon-
certas „Atrodo, kad ne viskas taip blogai, kaip 
atrodo“. 22.30 Mums net ir nesisapnavo. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 „Senis 
Šaltis per prievartą“. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 11.25 „Žvalgybos paslaptys“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Ga-
lutinis sprendimas. 14.30 „Grąžinti tolimesniam 
tyrimui“. 18.25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės 
kronikos“. 19.30 „Mokestis pagal skaitiklį“. 23.20 
Nacionalinė premija „2015 metų šansonas“. 

 TV PolonIa
7.20, 17.20 A la show. 8.00 KucinAlina. 8.30 
Sveikatos ir grožio alchemija. 8.45 „Sugrįžimas 
į Žilvičių įlanką“. 9.10 Pramoginė laida. 10.25 
„Medžiotojas - paskutinis susirėmimas“. 12.00 
Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 2.05 „Viskas 
prieš mus“. 13.05 „Pagalbos signalas“. 13.25, 
18.50, 21.45, 1.55 Galvosūkis. 13.35 Pramoginė 
laida. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45, 23.00 Rinki-
mų laida. 15.00 „Defektas“. 16.10 „Lenkija erelio 
akimis“. 16.45 Tyrėjų TV. 18.20, 22.50, 5.10 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Pramoginė laida. 19.55, 4.45 „Pagalbos signa-
las“. 20.25 „Cafe historia“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.20, 5.20 „Kodėl 
gi ne!“ 1.05 Pramoginė laida. 2.30 Reportažas. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.00 „Riterio žvaigždė“ (N-7). 8.15 „Gladi-
atorius“. 10.00 „Panikos kambarys“ (N-14). 
12.00 „Vieniša baltoji moteris“. 13.50 „Žmo-
gus be šešėlio“ (N-14). 15.50 „Riterio žvaigž-
dė“ (N-7). 18.05 „Panikos kambarys“ (N-14). 
20.00 „Diana“. 22.00 „Tobulas jausmas“. 23.35 
„Stounas“. 1.30 „Vieniša baltoji moteris“. 3.30 
„Žmogus be šešėlio“ (N-14). 

 DIscoVERy 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 
Karai dėl bagažo. 8.45, 20.00 Kaip tai pagamin-
ta? 9.10 Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite 
pakartoti. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso 
karštligė. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 14.30 
Išgyvenimo menas. 15.25 Išgyventi. 19.05 
Penktoji pavara. 21.00 Karbonaro efektas. 22.00 
Ar išgyventum? 23.00 Antžmogiškas mokslas. 
24.00 Diletantas prieš ekspertą. 

 TRaVEl
8.30, 13.30 Neįtikėtinos vilos. 9.00, 17.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.00, 15.00 Išgelbėkite 
mano verslą! Ginkluoti ir pavojingi. 11.00, 
16.00 Muziejų mįslės. 12.00, 18.00, 24.00 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 14.00 Naujo būsto 
paieška. Londonas; Meksika. 19.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Atlanta. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Pirmoji kelionė į Australiją; Vokieti-
ja. 21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 Beprotiškas 
maratonas su Robu Belu. 23.00 Brangenybių 
paieškos: Kambodža: žydrasis safyras ir cirko-
nis. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

8.55 Animacinis f. 
„Šaunuolis  
Džokas“.

10.30 Animacinis f. 
„Trys didvyriai ir 
Šamachando  
princesė“.

12.05 Komedija 
„Išdykėlis 
Danstonas“.

13.50 Komedija 
„Šarlotės  
voratinklis“.

15.45 „Gražios būtybės“ 
(N-7).

18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Animacinis f. 
„Ratai“.

21.55 Trileris „Sakalo akis“ 
(N-7).

0.15 Kriminalinė 
drama „Klajūnas“ 
(N-14).

2.15 Romantinė 
komedija 
„Vidurnaktis 
Paryžiuje“ (N-7).

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. „Šegis 

ir Skūbis Dū“.
6.50 „Linksmuolis Baris ir 

disko kirminai“.
8.15 „Betmenas prieš 

Raudonveidį“ (N-7).
9.35 „Na, palauk!“
10.25 Nuotykių komedija 

„Denis - grės-
mė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“.

12.00 Komedija šeimai 
„Keistas penktadienis“.

13.55 Nuotykių filmas 
šeimai „Auksinis 
kompasas“.

16.10 Komedija „Aukštyn 
kojom“ (N-7).

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.30 KK2 penktadienis. 
Speciali laida 
skirta Motinos 
dienai. Vedėjai: 
U.Skonsmanaitė, 
I.Puzaraitė, 
T.Ališauskas, 
Ž.Stakėnas (N-7).

21.40 Veiksmo f. „Pašėlę 
vyrukai 2“ (N-7).

0.40 Trileris „Kambariokė“.
2.25 Kriminalinė komedija 

„Nuotykiai su Diku ir 
Džeine“ (N-7).

4.05 Programos pabaiga.
4.10 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 TV serialas „Giminės 

po 20 metų“.
6.50 Bėdų turgus.
7.35 Gyvenimas.
8.25 Stilius.
9.15 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.40 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.50 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.05 „Aviukas Šonas 4“.
10.15 Brolių Grimų pasakos. 

2 s. „Stebuklingas 
stalelis“.

11.15 „Paslaptingas šunų 
pasaulis“.

12.05 „Šerloko Holmso 
nuotykiai. Ketverto 
ženklas“ (N-7).

13.50 Koncertuoja Stasys 
Povilaitis ir „Žuvėdra“.

16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Kaip mes žaidėme 

revoliuciją“.
17.30 Istorinė drama 

„Vagnerių klanas“.
19.30 „Forsaitų saga“ (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Istorinė drama 

„Robas Rojus“ .
1.00 Koncertas 

„Pavasariniai žiedai“.

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

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

9.00 Nuotykių filmas šei-
mai „Piteris Penas“.

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

17.55 Dokumentinis f. 
„Slaptieji Putino 
turtai“.

19.00 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

21.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Smogiamoji jėga“ 
(N-14).

23.20 TV serialas „Sostų 
karai“ (N-14).

0.25 TV serialas „Sostų 
karai“ (N-14).

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

2.35 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
8.05 Siurprizas Mamai.
8.10 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

10.20 Dokumentinis f. 
„Amazonės  
džiunglės“.

12.20 „Marionečių šokiai“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Marionečių šokiai“.
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.40 Siurprizas Mamai.
18.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
19.50 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
K.Marčiulynas (N-7).

20.50 Pasaulis X. „Mamos 
ir vaiko bioenergeti-
nis ryšys“ (N-7).

21.50, 3.00 Komedija 
„Kartu!“ (N-7).

0.10 Siurprizas Mamai.
0.15 Humoro vakaras. 

Orlauskas ir draugai 
(N-14).

2.15 „Merdoko paslaptys“ 
(N-7).

4.45 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai. 
N-14.

6.20 Šeima - jėga! 2.

8.05 „Namelis prerijose“.
8.55 Lietuvos įstojimui 

į Europos Sąjungą. 
Renginys Klaipėdoje. 
2004 m.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Vaikų klubas.
12.45 „Strazdanota vasara“.
13.50 Operos solistės 

Elenos Čiudakovos 
90-osioms gimimo 
metinėms. 

14.40 Koncertas „Atsiliepk 
dainoj“. 2003 m.

16.20  „Birštonas. Tarp 
Nemuno kilpų“.

16.50 „Atgal į žemėlapį“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 V.Jakubėno baletas 

„Vaivos juosta“. 
19.40 Aktorė Nijolė 

Gelžinytė. 1999 m.
20.15 Dainuoja Elena 

Čiudakova.
20.30 Labanaktukas. 
21.05 Istorinė drama 

„Vagnerių klanas“.
23.00 Lietuvių kinas trum-

pai. „Aš, veteranė“.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.30 Legendos.
1.15 Koncertuoja Irena 

Milkevičiūtė, Asmik 
Grigorian ir LVSO. 
Dir. G.Rinkevičius.

 9.00  „Piteris Penas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“

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

Tenas prieš  
ateivius“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

10.00 „iKarli“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

(N-7).
13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Būrėja“.
15.05 Magiškasis Rio.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Vyriausiasis 

inspektorius 
Benksas. Nekaltų“ 
(N-14).

22.55 Drama 
„Nematoma pusė“ 
(N-7).

1.25 „Mentalistas“ 
(N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

13.30 „Dvi merginos be 
cento“ (N-7).

15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Krovinių karai 

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Rude Tube (1).
22.00 Rizikingiausi 

policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

23.00 Trileris „Kaukolės“ 
(N-7).

1.10 IIHF pasaulio 
ledo ritulio  
čempionatas. Čekija -  
Švedija. Vaizdo 
įrašas.

2.00 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Komisaras 

Manara“ (N-7).
11.00 „Kūno kalba“ 

(N-7).
12.50 „Mūsų 

kaimynai  
Žemėje“.

13.50 „Departamentas“ (1) 
(N-7).

14.50 Miestų skoniai.
15.20 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

16.20 „Pabaisa“.
18.00 „80 traukinių 

aplink  
pasaulį“.

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

19.00 „Trauma“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis!  
„Nei su tavim,  
nei be tavęs“ (1) 
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Išsiskyrimo 
miestas“ (N-14).

„PAŠĖLĘ VYRUKAI 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius M.Bėjus.
Vaidina V.Smitas, M.Lorensas, 
Dž.Pantolianas.

Majamio narkotikų skyriaus detek-
tyvai Maikas Lorėjus ir Markas Bur-
netas paskiriami įvykdyti sudėtingą 
užduotį. Jie turi sustabdyti narkotikų 
srautą Majamyje. Detektyvai suma-
niai atskleidžia pavojingą sąmokslą. 

„KLAJŪNAS“
kriminalinė drama. Australija, 
JAV. 2013.
Režisierius D.Mičodas.
Vaidina G.Pirsas, R.Patinsonas.

Prabėgus 10 metų nuo ekonomi-
nės krizės, Australijos rajonai virtę 
nykiomis dykvietėmis, kuriose ne-
galioja įstatymai, o stepėse baugiau 
nei vėjas siaučia neviltis. Vienišas 
klajūnas Erikas stebi visuomenės 
irimą keliaudamas per šalį. 

gegužės 1 d.

 20.00  Balticum TV 
žinios

 16.00  Krovinių karai 15.40  „Mentalistas“ 

 ANImAL PLANet
7.00, 9.10 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 
Pragaro katė. 8.15, 11.55, 15.35 Gyvenimas 
laisvėje. 10.05, 14.40, 19.15, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 12.50 Dideli ir baisūs. 
16.30 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 20.10, 1.40 
Akvariumų verslas. 18.20 Upių pabaisos. 21.05, 
2.35, 5.49 Afrikoje. Kenija. 22.00, 0.45, 3.25 
Upių pabaisos. 5.02 Pažintis su tinginiais.

 SPoRt1
7.00, 12.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 7.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 30 turo apž-
valga. Premjera. 8.00, 20.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Unicaja“. 2015 
04 30. 12.15 NBA krepšinio lyga. San Antonio 
„Spurs“ - Los Andželo „Clippers“. 4 susitikimas. 
Atkrentamosios varžybos. 2015 04 26. 14.25 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Munich. Vyrų 
tenisas. Ketvirtfinaliai. 18.30 Čempionai LT. „Atei-
tis“. Futbolo ateitis auga čia. 4 laida. 19.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 30 turo apž-
valga. Premjera. 21.50 ATP 250 Bucharest. Vyrų 
tenisas. Finalas. 23.40 KOK World series. Bušido 
kovos. 3.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Portugalija. 1 etapas. 2015 04 26. 5.00 Tiesioginė 
transliacija. NBA krepšinio lyga. Atkrentamosios 
varžybos. 

 VIASAt SPoRt BALtIc
7.00 Rankinis. Europos čempionatas. Bosnija 
ir Hercegovina - Lietuva. 8.30 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Pusfinalis. 10.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Pusfinalis. 12.40 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
13.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arse-
nal“ - „Chelsea“. 15.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Finalas. 17.10 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Kanada - Latvija. Tiesio-
ginė transliacija. 19.45 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. JAV - Suomija. 21.10 Ledo ri-
tulys. Pasaulio čempionatas. Čekija - Švedija. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Rusija - Norvegija. 1.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 2.05 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 2.35 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada - Latvija. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV - 
Suomija. 

 eURoSPoRt
9.30 Sporto linksmybės. 10.00 Motociklai. Di-
dysis Ispanijos prizas. 12.45, 16.30 Angliškas 
biliardas. Pasaulio čempionatas. 15.00 Dviračių 
sportas. Turkijos turas. 24.00 Jojimas su kliūti-
mis. Nacijų taurė. 1.00 Stalo tenisas. Pasaulio 
čempionatas. 

„NemAtomA PUSĖ“
drama. JAV. 2009.
Režisierius Dž.L.Henkokas.
Vaidina S.Bulok, K.Aronas, Dž.Hedas.

Tikra istorija apie amerikiečių futbolo komandos Maiklo žaidėją. Likęs 
be pastogės, jaunuolis patenka į pasiturinčią amerikiečių šeimą. Gyve-
nimas naujoje aplinkoje kardinaliai keičia uždaro jaunuolio likimą. Čia 
atsiranda galimybės realizuoti savo potencialą. Įstojęs į Misisipės uni-
versitetą Maiklas pradeda žaisti studentų komandoje. O vėliau patenka 
į profesionalų lygą...

„KAUKoLĖS“
Trileris. JAV. 2000.
Režisierius R.Koenas.
Vaidina Dž.Džeksonas, 
P.Volkeris, H.Harperis.

Koledžo studentas Lukas Makna-
mara prisijungia prie elitinės ko-
ledžo brolijos, pavadinimu „Kau-
kolės“. Vaikinui ši organizacija - tai 
tramplinas į prestižinę Harvardo 
teisės mokyklą. 

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

nuotykiai“.
7.50 „S dalelių paslaptys“ 

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

balansas.
11.00 Diagnozė. Viltis 

(N-7).
11.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

12.00 Komedija „Ziusas ir 
Roksana“.

14.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas. TV3 
orai.

19.00 Nuotykių f. „Karibų 
piratai. Ant keistų 
bangų“ (N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.50 Kriminalinis trileris 
„88 minutės“ (N-14).

0.05 Trileris 
„Pasitikėjimas“ 
(N-14).

2.05 Drama „Atsiskyrėlis“ 
(N-14).

6.30 „Pinkis, Elmira ir 
Makaulė“.

6.55 „Mano draugė bež-
džionėlė“.

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

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Startas. Verslo realy-
bės dokumentika.

9.30 „Karlsonas sugrįžo“.
10.00 Nuotykių f. 

„Skūbis Dū“.
11.40 Filmas šeimai 

„Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą“.

13.20 Komedija „Sugalvok 
norą“ (N-7).

15.05 „Čiauškutė“ (N-7).
17.15  „Moterys, pakeitu-

sios pasaulį. Žana 
d’Ark“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Nuotykių komedija „Tė-

čio dienos stovykla“.
20.50 Romantinė komedija 

„Kvailių auksas“.
23.10 Veiksmo trileris „V - 

tai Vendeta“ (N-14).
1.40 Veiksmo f. „Pašėlę 

vyrukai 2“ (N-7).
4.15 Programos pabaiga.
4.20 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR  himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Emigrantai.
7.45 Specialus tyrimas.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Mūsų kaimynai 

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

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

išradimai“. 2 d. 
12.55 „Inspektorius 

Luisas 5“ (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
15.00 Mūsų laisvės metai. 

2003 m.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Dainų daina“.
23.15 „Da Vinčio demonai 2“.
1.00 Džiaze tik mer-

ginos. Dalyvauja 
Rūta Ščiogolevaitė, 
Evelina Sašenko ir 
Karina Krysko.

 16.15  Sveikinimų 
 koncertas

 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„MANO MOTINOS PRAKEIKIMAS“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius A.Flečer.
Vaidina B.Straizand, S.Rodženas, Dž.Renė.

Chemikas ir išradėjas Endriu siekia parduoti savo naują išradimą. Pakeliui 
į Las Vegasą vaikinas sustoja aplankyti mamos. Jiedu išsikalba ir Endriu 
sužino, kad jis buvo pavadintas ne šiaip sau, o mamos senos meilės 
garbei. Vaikinas išsiaiškina, kad jos kažkada mylėtas Endriu Margolis vis 
dar gyvas ir nevedęs. Tad jis pasiūlo mamai keliauti kartu į Las Vegasą, 
neva daugiau pasibūti kartu.

rekomenduoja

„KVAILIŲ AUKSAS“
Romantinė Komedija. JAV. 2008.
Režisierius E.Tenantas.
Vaidina M.Makonahis, 
K.Hadson, D.Saterlandas.

Nardytojas ir lobių ieškotojas Be-
nas Fineganas yra apsėstas idėjos 
surasti legendinius karališkus lo-
bius. Daug laiko ir jėgų paskyręs 
šių lobių paieškai, Benas prarado 
brangiausia, ką turi gyvenime, - 
žmoną Tesę ir mylimą laivą. Atsi-
gavusi po skyrybų Tesė pradeda 
naują gyvenimą ir susiranda darbą 
milijardieriaus Naidželo jachtoje.

„ATSITRAUKIMAS“
Fantastinis veiKsmo Filmas.
JAV, Liuksemburgas, Italija, 
Jungtinė Karalystė. 2004.
Režisierius K.Kulikovskis.
Vaidina D.Lundgrenas, 
S.de Santis, Dž.Montana.

Žemės planeta. Kelis amžius siau-
čiantis maras tuoj pražudys žmo-
niją. Pasinaudojęs mokslo laimė-
jimais, specialus būrys vyksta į 
praeitį, kad galėtų paveikti beuž-
gimstančią epidemiją. Nesutari-
mai tarp ekipažo narių pakore-
guoja kelionės tikslus.

„PASITIKĖJIMAS“
tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius D.Švimeris.
Vaidina K.Ovenas, K.Kiner, 
L.Liberato.

Filmas apie sugriautą merginos 
ir jos šeimos gyvenimą. Ketu-
riolikmetė Anė gyvena Čikagos 
priemiestyje. Gimtadienio proga 
gavusi nešiojamąjį kompiuterį, 
ji pradeda susirašinėti su Čarliu. 
Mergina įsitikinusi, kad tai jos pir-
moji meilė. 

LNK
20.50

 TV8
9.30 Kultūra +. 10.00 Menų sala. 10.30 „To-
bula kopija“ (N-7). 11.30 Mankštinkitės. 12.00 
„Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-
7). 15.00 Kriminalinė drama „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 16.00 Kriminalinė drama „Tai daroma su 
veidrodžiais“ (N-7). 18.05 „Agata Kristi. Tomis 
ir Tapensė“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Drama „8 valandos 28 minutės“ 
(N-7). 22.50 Romantinė komedija „Žydras Mek-
sikos dangus“ (N-7). 0.40 Kriminalinė drama 
„Tai daroma su veidrodžiais“ (N-7). 

 INfO TV
6.00, 7.30, 9.10, 19.10 Dviračio šou. 6.25 
Arčiau mūsų. 6.55 Pagalbos skambutis (N-7). 
8.00, 2.30 24 valandos (N-7). 9.40, 17.00 Mes 
pačios. 10.05, 5.25 Nuo... Iki. 10.40, 23.00 Yra 
kaip yra (N-7). 11.50, 4.50 Pagalbos skambutis 
(N-7). 12.25 Apie žūklę. 12.50 Tauro ragas (N-
7). 13.20, 17.25 KK2 (N-7). 14.00 Teleparduotu-
vė. 14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 
Padėkime augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 
21.00 „Svajonių kruizai“. 22.00 „Ufologų pa-
sakojimai“. 

 PBK
7.55 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.15 
Gudrutės ir gudručiai. 9.00, 12.00 Naujienos. 
9.10, 11.45 „Gazoon“. 9.30 „Ganytojo žodis“. 
9.45 „Apie meilę“. 12.20 „Šalis 03“. 14.20 
„Dryžuotas reisas“. 16.00 „Jūrmala“. Humoro 
festivalis. 16.35 „Šamanė“. 20.00 Laikas. 20.25 
Pasverti ir laimingi 3. 23.05 Šiandien vakare.  

 REN
7.40-11.20 Kviestinė vakarienė. 12.15 „Repor-
terių istorijos“. 13.05 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 14.00 A.Čapman ir jos vyrai. 14.55 
Slaptosios teritorijos. 16.45 „Dieviškoji tra-
gedija“. 17.40 „Visatos kerštas“. 18.35 Žiūrėti 
visiems! 19.30 Michailo Zadornovo koncertas 
„Kūrybos rinkiniai“. 22.25 „Rinkimų diena“. 

  NTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.20 
„Jų papročiai“. 8.50 Rusiškas įdaras. 9.25 Gami-
name su Aleksėjumi Ziminu. 10.25 „Pagrindinis 
kelias“. 11.05 Važiuosime, pavalgysime! 11.55 
Buto klausimas. 13.25 „Grąžinti tolimesniam 
tyrimui“. 17.55 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės 
kronikos“. 19.30 „Inspektorius Kuperis“. 23.25 
„Antrasis Pasaulinis. Didysis Tėvynės karas“. 

BTV
21.00

 9.30  „Karlsonas 
 sugrįžo“

TV6
19.00

TV3
0.05
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas 

rekomenduoja.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato IV eta-
pas. 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 „Dainuok mano 

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

21.00 Fantastinis 
veiksmo f. 
„Atsitraukimas“ 
(N-14).

23.00 Siaubo f. „Iltys“ (S).
0.50 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
1.45 Bamba TV (S).

7.29 TV parduotuvė.
7.45 Siurprizas Mamai.
7.50 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.55 Siurprizas Mamai.
9.00 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
K.Marčiulynas (N-7).

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.00 Vestuvių kovos.
13.50 Siurprizas Mamai.
13.55 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“.
16.55 Siurprizas Mamai.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30  „Laukinis pasaulis“.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Siurprizas Mamai.
21.35 „Kruvina žinutė“.
23.35, 3.50 Siaubo kome-

dija „Prekiautojas 
mirtimi“ (S).

1.35 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.25 „Kruvina žinutė“.
5.15 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
5.40 Vestuvių kovos.

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
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 Muzikos talentų lyga. 
14.00 Kultūra +.
14.30 TV spektaklis 

„Žarckai“. 1988 m.
16.30 Kernavė. 
16.45 Lietuvių dokumentikos 

meistrai. Kazimieras 
Musnickas. 

18.00 Žinios. Orai.
18.15 Legendos.
19.00 Kauno miesto 

simfoninio orkestro 
dešimtojo gimtadie-
nio koncertas. 

20.25 „Monika Bičiūnienė. 
Tapyba - man visas 
gyvenimas“. 2011 m.

21.00 Istorinė drama 
„Robas Rojus“.

23.15 Panorama. 
23.45 Koncertas „Je t’aime - 

Aš tave myliu“. Dai-
nuoja: V.Kazlauskas, 
E.Sašenko, L.Secco.

1.00 Dokumentinis f. 
„Atgal į žemėlapį“. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji 
keturkojai“.

12.00 Naidželo Sleiterio 
patiekalai.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Pasaulio 

burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Akloji“.
18.05 Goko stiliaus 

paslaptys.
19.05 Rosamunde Pilcher. 

Romantinė drama 
„Užimtos širdys“ 
(N-7).

21.00 Nemarus kinas. 
Komedija „Angelai 
sargai“ (N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Ateinu su lietumi“ 
(N-14).

1.40 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų 

gaudytojo  
dienoraštis“ (N-7).

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

13.00 Taupome su 
Džeimiu.

14.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.00 Ledo kelias 
(N-7).

16.00 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

17.00 Jokių kliūčių! 
(N-7).

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

motinos prakeiki-
mas“ (N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

22.00 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

23.00 „Pats baisiausias 
filmas 5“ (N-14).

0.35 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
Latvija - Čekija. 
Vaizdo įrašas.

2.30 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

11.30 „Piktoji 
planeta“.

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“ (1).

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Širdies 

muzika“ (N-7).
17.15 „Kvartetas“.
19.00 „Departamentas“ 

(N-7).
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės  
įvykių apžvalga.

20.30 „Vienos 
šeimos istorija“ 
(N-7).

21.30 Steve Vai 
koncertas  
„Where the wild 
things are“.

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

23.35 „Mis nevykėlės“ 
(N-14).

 21.00  „Robas Rojus“. 11.00  Drąsūs. Stiprūs.
 Vikrūs

 10.30  Šefas 
 rekomenduoja

 21.30  Steve Vai 
 koncertas

 13.00  Taupome su 
 Džeimiu

 11.30  „Šaunieji 
 keturkojai“

TV PROGRAMAgegužės 2 d.

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signa-
las“. 9.50 Ežerų gyvenimas. 10.05 Kultūros 
laida. 10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, 
ir margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 
Tyrėjų TV. 12.00 „Janosikas“. 13.00 Regio-
nų legendos. 12.10, 17.25, 0.45 Galvosūkis. 
12.20, 19.25, 4.20 Sveikinimų koncertas. 12.40 
„Tėvas Mateušas“. 13.30 KucinAlina. 14.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 14.55 „Erelis ir chrizantema“. 
16.00 Kultūringieji PL. 17.00, 0.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 17.30 TV ekspresas. 17.55 Už 
nuopelnus lenkams ir Lenkijai už šalies sienų. 
18.35, 0.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Labanak-
tukas. 20.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
20.45, 2.40 Už nuopelnus lenkams ir Lenkijai 
už šalies sienų. Koncertas. 22.00, 4.40 Lenkai 
čia ir ten. 22.40, 5.20 „C. K. dezertyrai“ (1). 1.45 
Animacinis f. 2.00 Žinios. 

 TV1000
 5.30 „Gataka . 7.15 „Mažosios moterys“. 
9.15 „Kada atvyksime?“ 10.50 „Žmogus be 
šešėlio“ . 12.50 „Gataka“ . 14.40 „Turėti Tave“. 
16.20 „12 vergovės metų“. 18.30 „Šefas“. 20.00 
„Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 21.35 
„Džesmina“. 23.10 „Blicas“ . 0.45 „Aiškiaregė“ 
. 2.40 „Mažosios moterys“. 

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

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Antarktida. 8.00 
Naujo būsto paieška. Danija: pradėti viską iš 
naujo; Montevidėjas. 9.00, 15.30 Turto gelbė-
tojai. 10.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 11.00 
Gelbėtoja: lenktynės su laiku. 12.00, 23.00 
Lėktuvų paroda. 13.00 Nepaprasti namai ant 
vandens. 14.00 Naujo būsto paieška. Lenkija; 
Meno sala; jaunystės svajonės Paryžiuje. 15.00 
Nepaprasti užmiesčio namai. 16.00 Statyba 
Aliaskoje. 17.00 Kelionė traukiniu į pasaulio 
kraštą. Indija. 18.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. Detroitas. 19.00 Geriausias šašlyko meis-
tras PAR. 20.00 Gurmano ekspresas. Iš Perto 
į Sidnėjų. 21.00 Neįprasti namai ant vandens. 
22.00 Išgelbėkite mano verslą! 24.00 Pamesto 
bagažo aukcionai. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00 Pažintis su tinginiais. 7.25, 21.05 Akva-
riumų verslas. 11.00 Laukinėje gamtoje su 
Niku Beikeriu: pingvinai. 11.55, 22.00 Pažintis 
su orangutangais. 12.50, 17.25 Afrikoje: Keni-
ja. 13.45, 18.20 Laukinės gamtos gangsteriai. 
14.40, 16.30 Gyvenimas laisvėje. 15.35, 19.15, 
1.40, 5.02 Drakonų urve. 20.10 Tikra istorija: 
„Išlaisvinkite Vilį“. 22.55 Dideli ir baisūs. 23.50 
Mirtinos salos. 0.45, 4.15 Vilkai-žmogėdros. 
2.35, 5.49 Upių pabaisos. 3.25 Akvariumų 
verslas. 6.36 Pažintis su tinginiais. 

 sPorT1
9.00 NBA krepšinio lyga. Atkrentamosios var-
žybos. 2015 05 02. 11.15 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 2015 05 01. 14.25 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Munich. Vyrų 
tenisas. Pusfinaliai. 18.30 Čempionai LT. Euro-
pos grapplingo imtynių taurės turnyras. 20.00 
NBA krepšinio lyga. Atkrentamosios varžybos. 
2015 05 02. 22.00 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao 
Basket“ - „Joventut“. 23.50 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 3.00 KOK World se-
ries. Bušido kovos. 6.15 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija 
- Švedija. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. 10.50 Fut-
bolas. Premier lygos apžvalga. 11.20 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurė. „Bayern“ - „Borussia“. 
13.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slo-
vakija - Danija. Tiesioginė transliacija. 15.45 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija 
- Austrija. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - QPR. Tiesioginė translia-
cija. 19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „West Bromwich“. 
Tiesioginė transliacija. 21.25 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Latvija - Čekija. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. Norvegija - JAV. 1.45 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Baltarusija - Slovėnija. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pran-
cūzija - Vokietija. 

 eurosPorT
9.30 Sporto linksmybės. 10.00 Motociklai. 
Ispanijos didysis prizas. 17.00, 21.45, 1.00 An-
gliškas biliardas. Pasaulio čempionatas. 20.30 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. 24.00 
Dviračių sportas. Turkijos turas. 1.45 Stalo 
tenisas. Pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  Koncertas 
   „Tau, Mama“

 21.10  Edmundas 
   Kučinskas

 22.50  „Hercogienė“ 13.55  „Ponas Bynas“ 19.30  Chorų karai

 TV8
8.30 Svajonių nuotaka (N-7). 9.30 Svajonių 
sodai. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mamyčių klubas. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 16.00 „Agata Kristi. Puaro. Mįslin-
gas nutikimas Stailze“ (N-7). 18.00 Kriminalinė 
drama „Agata Kristi. Tomis ir Tapensė“ (N-7). 
19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama 
„Mano paveldėta šeima“ (N-7). 22.45 Menų 
sala. 23.15 Drama „8 valandos 28 minutės“ 
(N-7). 1.00 „Agata Kristi. Puaro. Mįslingas 
nutikimas Stailze“ (N-7). 

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

 PBK
6.20, 0.45 „EURONEWS“. 7.05 Tarnauju Tėvynei! 
7.30 „Juokingi kamuoliukai. Pin kodas“. 7.50, 9.00, 
11.55 „Gazoon“. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 
10.00, 12.00 Naujienos. 10.15 Fazenda. 10.45 Nau-
jasis „Jeralašas“. 11.20 Skanėstas. 12.15 „Šalis 03“. 
14.15 „Sendaikčių turgus“. 15.00 Jūrmala. 15.40 
„Pirmojo kanalo kolekcija“. 18.20 „Šamanė“. 20.00 
Laikas. 20.25 „Vienas prie vieno!“ 23.20 Šiandien va-
kare. 1.15 „Idealus vyras“. 2.40 Pasverti ir laimingi 3.

 REn
7.25 „Rinkimų diena“. 10.25 „Radijo diena“. 
12.10 „Auksinė medūza“. 16.00 Kam tau alibi? 
19.35 M.Zadornovo humoro programa. 22.35 
M.Zadornovo koncertas „Atrodo, kad ne viskas 
taip blogai, kaip atrodo“. 0.20 „Devidas Koper-
fildas: meilė, šnipinėjimas ir kiti pokštai“. 

 nTV MIR
7.50 „Bet kuriuo metu“. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 8.50 Būna gi taip! 9.25 
Valgome namie. 10.25 „Pirmoji pavara“. 11.05 
„Technikos stebuklas“. 11.55 Sodininkų atsakas. 
13.25 Grąžinti tolimesniam tyrimui. 19.30 „Ins-
pektorius Kuperis“. 23.25 „Namas šalikelėje“. 1.25 
„Muzikinis NTV ringas. „Lesopoval“ - „Vorovaiki“. 

 TV PolonIa
7.45 Pramoginė laida. 8.50 Gyvenimo menas. 
9.20 Lenkai čia ir ten. 9.55, 18.25, 1.45 Galvo-
sūkis. 10.00 Už nuopelnus lenkams ir Lenkijai 
už šalies sienų. 10.40 Grūdas. 11.10, 24.00 
„Janas Širdis“. 12.20, 22.40, 4.30 Sveikinimų 
koncertas. 12.40 Konstitucijos šventės iškil-
mės. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.10 Prie 
Tatrų. 15.30 Už nuopelnus lenkams ir Lenkijai 
už šalies sienų. Koncertas. 16.40 Okrasa laužo 
taisykles. 17.10 Sveikatos ir grožio alchemija. 
17.30, 6.55 „Girios skaitymas“ (1). 17.55 
Made in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Pramoginė laida. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Blondinė“. 23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 1.10 
Petersburski Music Show.

 TV1000
7.50 „Nublokšti“ (N-14). 9.20 „Aiškiaregė“ 
(N-14). 11.15 „Begalinis Niko ir Noros groja-
raštis“. 12.50 „Ir čia priėjo Poli“ (N-7). 14.20 
„Tobulas jausmas“. 15.55 „Džobsas“ (N-7). 
18.05 „Išlikimo eksperimentas“ (N-14). 20.00 
„Divergentė“. 22.15 „Šefas“. 23.40 „Niujorko 
šešėlyje“ (N-14). 2.00 „Stounas“. 3.45 „Nu-
blokšti“ (N-14). 5.15 „Laisvieji menai“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25 Puošyba. 8.15 Greiti 
ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Didelės 
statybos. 10.55 Sandėliai. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai. 13.35 Relikvijų medžiotojai. 14.30 Nekilnoja-
mojo turto agentai. 15.25 Apgavikai. 17.15 Namai 
medžiuose. 18.10, 6.10 Akvariumų verslas. 19.05 
Svarbiausia - lėktuvai. 20.00 Sunkiausi pasaulyje 
darbai. 21.00, 2.50 Aukso karštligė. 22.00, 3.40 
Išbandymas baime. 23.00, 4.30 Sala. 24.00, 5.20 
Išgyventi kartu. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Nigerija. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Italijos pietūs; sugrįžimas prie 
šeimos šaknų. D.Britanija. 9.00 Turto gelbė-
tojai. 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. Salų rojus; Botsva-
na; Briuselis; Škotija. 15.00 Geriausios kelionės 
motociklu. Škotija; Anglija. 17.00 Lėktuvų paro-
da. 18.00 Gamybos paslaptys. 18.30 Pagaminta 
Amerikoje. 19.00 Beprotiškas maratonas su 
Robu Belu. 20.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
20.30 Europos geležinkeliai. 21.00 Akmeniniai 
labirintai. 22.00 Pilių paslaptys. 23.00 Muziejų 
mįslės. 24.00 Pamesto bagažo aukcionai.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 „Mažieji išdykėliai“.
8.00 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).
8.35 „Marsui reikia 

mamų“.
10.20 Filmas šeimai 

„Į paskaitas  
su tėvais“.

12.10 Filmas šeimai 
„Skaityti, rašyti  
ir mylėti“ (N-7).

14.00 Romantinė komedija 
„Tobulas vyras“ 
(N-7).

16.05 Romantinė drama 
„Muzika, suradusi 
mus“ (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai. 

Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Chorų karai. 
Didysis sekmadienio 
projektas - 
dainų konkursas, 
2015. Vedėjai 
I.Kavaliauskaitė 
ir M.Stasiulis. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.30 Drama 
„Dvi motinos“.

0.50 Drama „Triušio 
urvas“ (N-7).

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 
televitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių komedija 

„Skūbis Dū 2. 
Monstrai išlaisvinti“ 
(N-7).

11.50 Komedija „Sutrikęs 
gangsteris“ (N-7).

13.55 „Ponas Bynas“ (N-7).
15.00 „Čiauškutė“ (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Veiksmo f. „Trans-

formeriai. Išnykimo 
amžius“ (N-7).

22.50 Veiksmo trileris 
„Žudymo sezonas“ 
(N-14).

0.40 Veiksmo trileris „V - 
tai Vendeta“ (N-14).

3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 2“.
12.00 „Musonų viešpatija“. 
13.00 Koncertas Motinos dienai.
14.45 Auksinis protas.
16.00 Žinios.
16.15 LKL čempionatas. 

Ketvirtfinalio rungtynės. 
Alytaus „Dzūkija“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija. 
Pertraukoje - Kam reikia?

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 „Žvaigždės motinoms“.
22.50 Istorinė drama 

„Hercogienė“ (N-14).
0.40 Auksinis protas.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas 
su žvaigžde.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 „FAILAI X. Slap to sios 

draugijos. Iliuminatų 
kodeksas“ (N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Žuvys monstrai“ (N-7).
13.00 Sveikinimų koncertas.
16.00 „Muchtaro sugrįži-

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

(N-7).
19.00 Koncertas „Tau, Mama“. 

Vedėjai: U.Skons -
manaitė ir R.Vil  končius. 
Daly vau  ja: V.Genytė, 
V.Vyš niaus kas, A.Iva-
nauskas ir „Rondo“, 
„Božolė“ choras, Šorena, 
J.Ba rei  kis ir S.Bareikis, 
E. ir J.Didžiuliai, V. ir 
V.Tarasovai, Č.Gabalis, 
K.Nemycko ir kt.

21.20 „Kortų namelis“ (N-14).
23.20 Erotinė drama 

„Plačiai užmerktos 
akys“ (N-14).

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

3.15 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Siurprizas Mamai.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

8.25 Siurprizas Mamai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Gamink sveikiau!
11.40 Siurprizas Mamai.
11.45 Nacionalinė loterija.
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.45 „Klounas“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
16.55 Siurprizas Mamai.
17.30 Šeima - jėga! 2.
18.55 Siurprizas Mamai.
19.30, 5.35 

Viskas. Aišku  
(N-7).

21.30, 1.30, 4.25 
24/7.

22.30, 2.15 
„Daktaras Monro“ 
(N-14).

23.30, 3.00 
Trileris „Džiunglės“.

5.10 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

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

rungtynės. Europos 2 
B diviziono čempiona-
tas. Lietuva - Latvija. 

10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
Doloresa Kazragytė.

11.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.00 Muzikos talentų lyga. 
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 „Carmen“. Baletas 

pagal G.Bizet muzi-
ką. 2004 m.

16.05 Nostalgija. Nelė 
Paltinienė ir Eugenijus 
Ivanauskas. 1998 m.

17.05 Lietuvių kinas trum-
pai. „Aš, veteranė“ 
(N-7).

17.30 Septynios Kauno 
dienos.

18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 ...formatas. Poetas 

M.Nastaravičius.
19.00 Eurovizija 2015. 

Nacionalinė atranka.
20.40 Kultūros savanoriai.
21.10 Nostalgija. Edmundas 

Kučinskas. 1998 m.
22.00 LRT OPUS ORE. 

Markas Palubenka.
23.00 Panorama.
23.30 Džiazo muzikos vakaras.
0.40 „ZUZI fiesta“.

 17.30  Šeima - jėga! 2

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  3 0 45

„V - TAI VENDETA“
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija. 2006.
Režisierius Dž.Maktigas.
Vaidina N.Portman, H.Vivingas, S.Frajus.

Trečiasis pasaulinis karas atėjo ir praėjo. Po jo liko baisus chaosas. Jame 
labai greitai įsitvirtino mažos maištaujančios grupelės. Pasinaudodamos 
baime, jėga ir tikėjimu „Naująja Britanija“, jos pavergė visą tautą. Šiame 
visiškai naujame pasaulyje pasirodo paslaptinga, kaukėta ir revoliucin
ga asmenybė V.

„KODAS L.O.B.I.A.I. 
PASLAPČIŲ KNYGA“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius J.Turteltaubas.
Vaidina N.Keidžas, Dž.Voitas,
 H.Miren.

Lobių ieškotojas Bendžaminas 
Franklinas Geitsas stengiasi at
skleisti paslaptis, gaubiančias JAV 
prezidento Abraomo Linkolno 
nužudymą...

„GALUTINIS TIKSLAS“
siaubo trileris. JAV. 2000.
Režisierius Dž.Vongas.
Vaidina D.Sava, K.Smitas, K.Klouk.

Aleksas kartu su visais klasės drau
gais rengėsi keliauti į Paryžių. Tačiau 
prieš pat skrydį jis išvysta keistą 
viziją  lėktuvas, nespėjęs pakilti, 
susprogsta. Susijaudinusį Aleksą iš
veda iš lėktuvo. Drauge su juo išlipa 
ir keli klasės draugai. Netikėtai vis
kas įvyksta taip, kaip matė Aleksas...

„MANO PAVELDĖTA ŠEIMA“
Drama. Vokietija. 2010.
Režisierė K.Kabiš.
Vaidina D.Zich, H.Durinas, 
H.Hiopner.

Izabelei iki visiškos laimės nieko ne
trūksta. Ji patenkinta darbu ir santy
kiais su mylimuoju. Bet staiga avari
joje žūsta tėvai. Izabelė ima gilintis 
į savo giminės likimą ir sužino, kad 
visai mažutę ją paliko tikrasis tėvas...

gegužės 3 d.

 21.00  „Tai bent 
 mamytė!“

 21.30  „Klyvlendo šou“ 21.00  „Volanderis. Atsi- 
 tikimas rudenį“

 ANIMAL PLANET
7.25 Aligatorių tramdytojai. 11.00 Tikra istorija: 
„Išlaisvinkite Vilį“. 11.55 Pažintis su orangutan-
gais. 12.50 Upių pabaisos. 13.45, 19.15 Dideli 
ir baisūs. 14.40 Nežinomos salos. 15.35 Šiaurės 
Amerika. 16.30 Nežinomi miestai. 17.25 Nežinoma 
Indokinija. 18.20 Mutantų planeta. Madagaskaras. 
20.10 Išsigelbėjimas iš žvėries nasrų. 21.05, 3.25 
Akvariumų verslas. 22.00 Upių pabaisos. 22.55, 
5.49 Dideli ir baisūs. 23.50, 4.15 Grobis - žmo-
gus: savanos žudikai. 0.45 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 1.40, 5.02 Afrikoje: Kenija.

 SPOrT1
7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Bas-
ket“ - „Joventut“. 2015 05 03. 8.30 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 2015 05 02. 11.30 Tiesio-
ginė transliacija. Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Vokietija. 2 etapas. 13.30 Rusijos „Premier League“. 
25 turo apžvalga. 14.15 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Munich. Vyrų tenisas. Finalas. 16.15 KOK World 
series. Bušido kovos. 19.15 Pasaulio Rali-kroso 
čempionatas. Vokietija. 2 etapas. 2015 05 03. 21.15 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 22.00 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 22.30 Tiesioginė 
transliacija. NBA krepšinio lyga. Atkrentamosios var-
žybos. 1.00 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Finalas. 
2.45 KOK World series. Bušido kovos. 

 VIASAT SPOrT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - 
Čekija. 9.00 Premier lygos apžvalga. 10.00 Ledo ri-
tulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija - Latvija. 11.30 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 11.55 
Motosportas. Ispanijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Rusija - Slovėnija. Tiesioginė transliaci-
ja. 15.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Crystal Palace“. Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbo-
las. Anglijos Premier lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Manchester 
City“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Baltarusija - Slovakija. 21.10 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija - 
Šveicarija. Tiesioginė transliacija. 23.45 Motosportas. 
Ispanijos MotoGP Moto2 lenktynės. 0.55 Motospor-
tas. Ispanijos MotoGP lenktynės. 2.15 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Danija - Suomija. 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Austrija - Švedija. 

 EUrOSPOrT
9.30 Motociklai. Didysis Ispanijos turas. 16.00, 
21.00 Angliškas biliardas. Pasaulio čempionatas. 
19.30 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 
24.00 Dviračių sportas. Turkijos turas. 1.00 Mo-
tosportas. Savaitgalio apžvalga. 1.15 Stalo tenisas. 
Pasaulio čempionatas. 

6.45 „Šeimynėlė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji 
keturkojai“.

12.00 Naidželo Sleiterio 
patiekalai.

12.30 Penki 
ingredientai.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“ 
(N-7).

15.00 „Pasaulio 
burtininkai“.

16.00 „Būrėja“.
17.10 Nustebink mane.
18.25 Kas aprengs 

nuotaką?
19.45 Magai (1).
21.00 „Volanderis. 

Atsitikimas rudenį“ 
(N-14).

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

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

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis (1) (N-7).
12.00 Adrenalinas 

(N-7).
12.30 „Simpsonai“ (N-7).
13.00 Taupome su 

Džeimiu.
14.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Gyvenimas iš 

naujo (1) (N-7).
17.00 Jokių kliūčių! 

(N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Nuotykių f. 

„Kodas L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga“ 
(N-7).

21.30 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

22.00 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Veiksmo drama 

„Dingęs be žinios“ 
(N-14).

0.55 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
Rusija - Slovėnija. 
Vaizdo įrašas.

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“ (1).

10.30 Miestų skoniai.
11.00 Reidas. Eismo

 įvykių kronika  
(N-7).

11.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

12.30 „Vienos šeimos 
istorija“  
(N-7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Mano mama“ 

(1, 2) (N-7).
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Tai bent mamytė!“ 
(N-7).

22.40 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

LNK
0.40

rekomenduoja

TV6
19.00

TV8
21.00

TV1
22.55



6.25 Teleparduotuvė.
6.40 „Mažieji išdykėliai“.
6.50 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
7.20 „Trys didvyriai ir 

Ša machando princesė“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 Romantinė komedija 

„Tobulas vyras“ (N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

kambarinės“ (N-14).
23.10 „Privati praktika“.
0.10 „Daktaras Hausas“.
1.10 „CSI kriminalistai“ (1).
2.00 „Tėvynė“.
3.05 „Ryšys“.
3.55 „Žmogžudystė“.

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Romantinė komedija 

„Kvailių auksas“ (N-7).
11.05 Komedija „Sugalvok 

norą“ (N-7).
12.50 Animacinis f. „Tomo 

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

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Suvilioti nepažįsta-
mąjį“ (N-14).

0.25 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

1.20 „Havajai 5.0“ (N-7).
2.15  „Taikinys“ (N-7).
3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

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

išradimai“. 2 d. 
„Automobiliai“.

12.35 „Musonų viešpatija“. 
1 d. „Liūčių belau-
kiant“ (subtitruota).

13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“.
17.15 „Didysis Gregas 2“.
18.10 Kam reikia? Apie 

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

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 „Kitoks Černobylis“.
23.20 Vakaro žinios. 
23.50 „Didysis Gregas 2“.
0.40 Stilius.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.30 Teisė žinoti.

 19.30  Nacionalinė
 paieškų tarnyba

 19.30  „Puolusių angelų 
 miestas“

 14.10  „Bėgantis laikas“

Pirmadienis

 TV8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.50 „Nanomei-
lė“ (N-7). 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 Drama „Mano pavel-
dėta šeima“ (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 „Vestuvės 
Hardingsholme“ (N-7). 22.45 „Medikai“ (N-7). 
23.40 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 
„Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 10.25 
Pasaulis X (N-7). 11.20 24 valandos (N-7). 
12.30 Valanda su Rūta. 13.40 Padėkime augti. 
14.10 Yra kaip yra (N-7). 15.25 „Alfa“ savaitė. 
Savaitės įvykių apžvalga. 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
6.30, 10.00 Naujienos. 6.40 „Nindziago“. 7.00 
Šiandien vakare. 10.15 Idealus remontas. 11.25 
Jūrmala. 12.00 Naujienos. 12.20 Fazenda. 12.45 
Kol visi namie. 13.40 Sąmokslo teorija. 14.45 
„Afonia“. 16.30 Jūrmala. 18.10 „Vėjas į veidą“. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 „Vėjas 
į veidą“. Tęsinys. 22.50 Lietuvos laikas.  23.00 
„Ešelonai į Berlyną“. 

 REn
7.35 „Provincialai“. 15.00 Kviestinė vakarienė. 
15.55 Žiūrėti visiems! 17.05 Michailo Zadornovo 
koncertas „Kūrybos rinkiniai“. 19.15 Žinios. 19.25 
Michailo Zadornovo koncertas „Kūrybos rinkiniai“. 
Tęsinys. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Pasverti 
ir laimingi 3. 22.30 Žiūrėti visiems! 23.30 „Kariai“.  

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 „Už 
tuos, kurie jūroje“. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 11.25 Rusiškas įdaras. 11.55 Prisiekusiųjų 
teismas.. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galu-
tinis sprendimas. 14.30 „Jegoruška“. 16.25 
A.Žurbino melodijos. 17.05 „Pasaulių karas“. 
18.05 „Tyrimą atliko...“ 19.30 „Leningradas 46“. 
21.30 „Mentų karai 3“. 23.30 „Grobikai“. 

„VESTUVĖS HARDInGSHoLME“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina A.Jung, F.Vėberis, J.Rainhart.

Laisvę dievinanti Helena Reslo, palikusi lakūnės darbą Kanados oro linijų 
kompanijoje, grįžta į Švediją. Čia ji įsidarbina nedidelėje įmonėje, kuri 
teikia įvairias skraidinimo paslaugas. Vienas pirmųjų užsakymų tikrai 
gana netikėtas - Helena turi nuskraidinti vestuvinę suknelę. Vykdydama 
šį darbą ji susipažįsta su dviem labai skirtingais broliais.

TV8
21.00

„JUoDoS KATĖS“
TV serialas. Lietuva. 2015.
Režisierius E.Kalėda.
Vaidina V.Bičkutė, K.Stungytė, 
E.Latėnaitė.

Tai serialas hibridas: melodrama 
čia susipins su trileriu, trileris - su 
humoru, humoras - su skaudžio-
mis socialinėmis problemomis. 
Policija, karštos meilės scenos 
- irgi šios istorijos dalis. Vienas 
geriausių šalies scenaristų įvelia 
mus į juodus įtampos labirintus, 
po kuriuos šmirinėja fatališkos 
moterys.

„SUVILIoTI 
nEPAŽĮSTAMĄJĮ“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2007.
Režisierius Dž.Folis.
Vaidina B.Vilisas, H.Beri, 
Dž.Ribisis.

Niujorko laikraščio žurnalistė Ro-
vena niekaip negali pamiršti ge-
riausios vaikystės draugės žmog-
žudystės ir trokšta sužinoti tiesą. 
Ambicingoji ir drąsioji reporterė 
ryžtasi patikrinti keletą svarių įkal-
čių, išsiaiškinti nužudymo moty-
vus ir pasidomėti vieno pagrindi-
nio įtariamojo gyvenimu...

„LEMTInGAS PoSŪKIS 2. 
AKLAVIETĖ“
siaubo Trileris. JAV, Kanada. 2007.
Režisierius Dž.Linčas.
Vaidina E.Lerhesen, H.Rolinsas, 
S.Braunas.

Į atsargą išėjęs pulkininkas Dei-
las Merfis - ekstremalaus realy-
bės šou vedėjas. Šios televizijos 
programos dalyviai bando išgy-
venti atokioje Vakarų Virdžinijos 
dykynėje. Tačiau nuotykis virsta 
košmaru...

LnK
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja

LnK
22.10
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

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

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

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

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Juodasis 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“.

0.05 TV serialas „Strėlė“.
1.00 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“.
1.55 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

3.00 Bamba TV (S).

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

ir vaiko bioenergeti-
nis ryšys“ (N-7).

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

„Išgyventi Afrikoje“. 
Dokumentinis f.

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

Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“.
20.25 „Moterų daktaras“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
K.Marčiulynas  
(N-7).

1.20, 3.45 Reporteris.
2.00, 4.20, 6.05 Lietuva 

tiesiogiai.
2.35, 4.55 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
3.20, 5.40 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.

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

I.Milkevičiūtė, 
A.Grigorian ir LVSO. 

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.30 Koncertas. ZUZI fiesta.
15.30 Gimtoji žemė.
16.00 „Animalija“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Koncertuoja 

I.Milkevičiūtė, 
V.Vyšniauskas ir 
LVSO. 

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Eurovizija 2015. 
20.05 Dokumentinis f. 

„Degantis žmogus“.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 „Da Vinčio demonai 

2“ (subtitruota, N-14).
23.15 Kernavė. 1990 m.
23.30 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

24.00 Panorama. Verslas. 
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Koncertuoja 

I.Milkevičiūtė, 
V.Vyšniauskas ir 
LVSO. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas 

Tenas prieš  
ateivius. Lemiama 
kova“ (1).

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

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

patiekalai.
11.30 Penki ingredientai.
12.00 „Karadajus“ (N-7).
13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Akloji“.
14.35 „Pasaulio burtinin-

kai“ (N-7).
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis amžius“ 

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

komedija  
„Žvėrelių maištas“ 
(N-7).

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

23.50 „Mentalistas“ (N-7).
0.45 „Specialioji Los 

Andželo policija“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
13.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Nepaprasti 

rusiški kadrai  
(N-7).

22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Siaubo trileris 

„Lemtingas  
posūkis 2.  
Aklavietė“ (S).

1.00 IIHF pasaulio 
ledo ritulio  
čempionatas. Vaizdo 
įrašas.

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

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

Žemėje“.
11.30 „Nei su tavim, 

nei be tavęs“ (1) 
(N-7).

13.25 „Senovės 
civilizacijų paslap-
tys“ (1).

14.25 „Piktoji planeta“.
14.55 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.25 „Tėvai už borto“.
16.05 „Beieškant 

Marsupilamio“.
18.00 Miestų skoniai.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00, 22.55 Balticum TV 
žinios.

20.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

21.00 Kinomano 
užrašai.

21.15 Kino akademija. 
„Meilės pabaiga“ 
(N-7).

23.25 „Trauma“ (N-7).
0.25 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).

 17.15  Koncertuoja
 I.Milkevičiūtė

 18.30  Lietuva tiesiogiai 18.00  Žinios  21.15  „Meilės pabaiga“ 19.00  „CSI Majamis“ 10.00  „iKarli“

TV PROGRAMAgegužės 4 d. 

 TV Polonia
12.40, 17.55 „Viskas prieš mus“. 13.05, 19.5 
„Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45 Galvo-
sūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „Blondinė“. 14.45 
Savaitraštis.pl. 15.40 Rinkimų laida. 15.55 Kul-
tūringieji PL. 16.55 „Notacijos. Iga Cembžynska. 
Kiekvienas turi savo pasaulį“. 17.05 Kas yra tai 
Europai? 17.35 Libera - meno gidas. 18.20, 22.45 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
XX amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 20.25 
Prie Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 20.30 Žinios. 
21.50 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 

 TV1000
12.20 „Riterio žvaigždė“. 14.30 „Išlikimo eks-
perimentas“. 16.20 „Superbombonešis: naikinti 
viską“. 18.20 „Mano didysis O!“ 20.00 „Teresės 
nuodėmė“. 21.50 „Kivirčas“. 23.10 „Džesmina“. 

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

 TraVel
8.30, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 
Gelbėtojai: lenktynės su laiku. 10.00, 20.00 Iš-
gelbėkite mano verslą! Probleminis palikimas. 
11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios paslap-
tys. 13.30 Nepaprasti užmiesčio namai. 14.00 
Naujo būsto paieška. Australija; Vokietija. 14.30 
Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 Įdomiausios ke-
lionės motociklu. Nuo svajonės iki realybės. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Švedija; iš Teksaso į Trinidadą. 21.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. Australija. 22.00 
Pagaminta Amerikoje. 22.30 Gamybos paslaptys.

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Pragaro katė. 8.15 Afrikos tankmėje. 
9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05 Namai me-
džiuose. 11.55 Afrikos tankmėje. 12.50 Pavo-
jingiausios gyvatės. 13.45 Upių pabaisos. 14.40 
Aligatorių tramdytojai. 15.35 Afrikos tankmėje. 
16.30 Pavojingiausios gyvatės. 17.25 Akvariu-
mų verslas. 18.20 Veterinaras. 19.15 Namai me-
džiuose. 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 21.05 
Laukinės gamtos gangsteriai. 22.00 Veterinaras. 
22.55 Nakties priedangoje. 23.50 Žvėrių žemė. 
0.45, 3.25 Veterinaras. 2.35, 5.49 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 4.15 Nakties priedangoje. 

 sPorT1
7.00 „Road To Glory“. Kovinio sporto žurna-
las. Premjera. 7.30 „NBA Pasaulis“. Speci-
ali krepšinio laida. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Atkrintamosios varžybos. 2015-05-03. 10.10 
ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Ketvirtfina-
lis. 2015-05-01. 12.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lyga. 30 turo apžvalga. 13.00 Rusijos 
„Premier League“.“Spartak“ - „Zenit“. 2015-
05-02. 15.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Bilbao Basket“ - „Joventut“. 2015 05 
02. 16.45 KOK World series. Bušido kovos. 
18.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier 
League“. CSKA - „Ural“ (pertraukoje „Spor-
tas“. Dienos naujienos). 20.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios varžybos. 2015-05-03. 
21.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Atkrintamosios varžybos. 2015-
05-03. 22.10 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 2015-05-01. 23.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 23.10 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 2015-05-01. 0.10 
KOK World series. Bušido kovos. 3.20 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - 
„Joventut“. 2015-05-02. 5.10 Rusijos „Premier 
League“. „Spartak“ - „Zenit“. 2015-05-02. 

 ViasaT sPorT BalTic
9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kana-
da - Vokietija. 11.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 11.30 Motosportas. Ispanijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 12.40 Motosportas. 
Ispanijos MotoGP Moto2 lenktynės. 13.50 Mo-
tosportas. Ispanijos MotoGP lenktynės. 15.10 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 16.10 Premier lygos apžvalga. 17.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija - JAV. 
Tiesioginė transliacija. 19.45 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Latvija - Švedija. 21.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada - Čekija. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Hull“ - „Arsenal“. 1.35 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Norvegija - Suomija. 

 eurosPorT
9.30 Motosporto apžvalga. 9.45 Motosportas. 
FIA pasaulio čempionatas. 11.00 Lengvoji atle-
tika. Pasaulio čempionatas. Estafetės. 13.00 
Kanojos. Europos čempionatas. Sprintas. 14.00 
Angliškas biliardas. Pasaulio čempionatas. 
19.00 Futbolo apžvalga. 19.45 Sporto linksmy-
bės. 20.00 Angliškas biliardas. Pasaulio čem-
pionatas. 24.00 Motociklai. Ispanijos didysis 
prizas. 1.00 Futbolo apžvalga. 1.45 Lengvoji 
atletika. Pasaulio čempionatas. Estafetės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.25  „Juodasis 
 sąrašas“

 20.25  „Moterų daktaras“  15.00  Markas
 Palubenka

 21.30  Specialus tyrimas 19.30  KK2 15.30  „Laukinė
 Esmeralda“

 TV8
9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji anima-
cija. 10.55 Drama „Vestuvės Hardingsholme“. 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Lau-
kinis angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 17.00 Pasikeisk!  18.00 „Medikai“. 19.00 
„Laukinis angelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 Drama „Lemtinga 
vasara“. 22.45 „Medikai“. 23.40 Pasikeisk! 

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

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.15 Gyvenk sveikai! 11.30 
Jūrmala. 12.00, 15.00 Naujienos. 12.15 Jūrma-
la. 13.35, 15.20 „Karas ir mitai“. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 
„Jaunoji gvardija“. 23.15 Lietuvos laikas. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.25 „Meilė 911“. 9.25 
Žiūrėti visiems! 10.15 „Reporterių istorijos“. 
10.45 „Pėdsekiai“. 11.10 Pasverti ir laimingi 3. 
12.05 „Kariai“. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė“. 13.55 „Visata“. 14.50 Kviestinė 
vakarienė. 15.50 Informacinė laida 112. 16.20 
„Šeimos dramos“. 17.15 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Tinkama priemonė. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.25 „Didžiosios vandens pa-
slaptys“. 22.25 „Didžiosios paslaptys. Gyvybė 
visatoje“. 23.25 „Kariai“. 0.15 Informacinė laida 
112. 0.40 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Išlaisvintojai“ su 
S.Machavikovu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.25 Medicinos paslaptys. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 „Pagrindi-
nis kelias“. 17.05 „Pasaulių karas“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. L.Zakošanskio pokalbių laida. 
19.40 „Leningradas 46“. 21.40 „Mentų karai 3“. 
23.40 „Grobikai“. 1.35 „Taigos šeimininkė 2. 
Prie jūros“. 3.30 „Dangus ugnyje“. 

 TV PolonIa
7.05 Kultūros savaitraštis. 7.55 Lenkų@lenkų 
žodynas. 8.25 „Nenuorama Rozalytė“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 Lenkijos re-
porteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.40, 4.50 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.15, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50 Pramoginė laida. 14.55 „Girios 
skaitymai. Dideli medžiai“. 15.30 Rinkimų laida. 
15.45 Didysis testas - lenkų brandos egzaminas. 
17.30 Palenkės gyventojų pėdomis: Florida. 
17.55 „Viskas prieš mus“. 18.20, 2.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
amžiaus sensacijos. 19.25 Kultūros informacija. 
20.15 Labanaktukas. 20.30 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.25, 6.00 Prezidento rinkimai 2015. 
Kandidatų debatai. 23.00, 5.20 Sveika, Polonija. 
23.40, 4.35 Rinkimų laida. 23.55, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.45 „Sąžinės įsakymas“. 1.10 Made 
in Poland. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
7.10 „Bėgiai ir ryšiai“. 8.50 „Laisvieji menai“. 
10.30 „Superbombonešis: naikinti viską“. 12.30 
„Kada atvyksime?“ 14.10 „Basomis per šliužus“. 
16.00 „Divergentė“. 18.15 „Išsiskyrimas“. 20.00 
„12 vergovės metų“. 22.15 „Diana“. 0.10 „Advo-
katas iš Linkolno“ (N-14). 

  DIscoVERy 
7.25 Sandėliai. 7.50 Sandėlių medžiotojai. 8.15 
Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 
Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakar-
toti. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštli-
gė. 12.40 Didysis apgavikas. 13.35 Vairuotojai. 
14.30 Sibiro ruletė. 15.25 Sandėliai. 18.10 Karai 
dėl bagažo. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05 
Penktoji pavara. 20.00 Kaip tai pagaminta? 
21.00, 2.50 Bristolio įlanka. 22.00, 3.40 Ledinio 
ežero maištininkai. 23.00, 4.30 Aliaska: pasku-
tinė riba. 24.00, 5.20 Pragaro motociklininkai. 
1.00 Kovotojai. 1.55 Rajonų mafija.

 TRaVEl
9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 
Gelbėtojai. Šiaurinė pusė. 10.00, 20.00 Išgelbė-
kite mano verslą! Miegas darbe. 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Švedija; iš Teksaso į Trinidadą; 
Meksika. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. 17.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Naujasis Orleanas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Nuotykiai prasideda Airijoje; saulėta Australija. 
21.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 22.00 
Gurmanų ekspresas. Iš Perto į Sidnėjų. 23.00 
Neįprastas Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 

5.50 Teleparduotuvė.
6.10 Animacinis f. 

„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 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30  „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (1).
15.30 TV serialas „Laukinė 

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

kas (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

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

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

praktika“ (N-7).
0.10 „Daktaras Hausas“.
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.05 „Tėvynė“ (N-14).
3.00 „Las Vegasas“ (1).
3.55 „Žmogžudystė“.

6.30 Animacinis f. „Šegis 
ir Skūbis Dū“.

6.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 Komedija „Sutrikęs 
gangsteris“ (N-7).

10.55 Veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Išnykimo amžius“.

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. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Miestas“ (N-14).
0.40 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.35 TV serialas 

„Havajai 5.0“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
3.25 Programos pabaiga.
3.30 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Miestelio ligoninė 8“.
10.55 „Nuodėminga meilė“.
11.45 „Kitoks Černobylis“.
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 2“.
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien.
18.25 Krepšinis. 

Ketvirtfinalio rungty-
nės. Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ - Utenos 
„Juventus“. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 2“.
0.35 Teisė žinoti.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.40 Istorijos detektyvai. 
4.30 Specialus tyrimas.
5.15 Tautos balsas.
5.40 Klausimėlis.lt.

6.00 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (1) (N-7).

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

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

9.00 TV serialas „Spąstai“.
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 

„Vendelio Beikerio 
istorija“ (N-7).

23.20 TV serialas „Strėlė“.
0.15 TV serialas „Juodasis 

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

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

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Miestelio patruliai“.
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Čiapajevas. Aistra 

gyventi“ (1) (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“.
12.00 Nuoga tiesa (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.20, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

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

Lietuva. Orai.
23.20 Pasaulis X. „Mamos 

ir vaiko bioenergeti-
nis ryšys“ (N-7).

1.20, 3.45 Reporteris.
2.35, 4.55 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
3.20, 5.40 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.

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

žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Afrika.LT.
13.30 V.Jakubėno baletas 

„Vaivos juosta“.
15.00 LRT OPUS ORE. 

Markas Palubenka.
16.00 „Džeronimas 2“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Merūnas 
Vitulskis.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.20 „Kai gandras nuvilia“. 
19.00 Leonido Donskio 

pašnekesys su 
„Global Economic 
Symposium“ įkūrėju 
ir prezidentu prof. 
D.Snoweriu.

19.45 ARTi. Metalas.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Istorinė drama 

„Hercogienė“.
23.20 Dainuoja Eduardas 

Kaniava.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
1.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
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gegužės 5 d.

 21.00  „Transporteris“  20.00  „Dvi merginos 
 be cento“

 21.00  „Velvet“

 AnimAl PlAnet
8.15, 11.55, 15.35 Laukinės gamtos gangsteriai. 
9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 
Namai medžiuose. 11.00 Pragaro katė. 12.50 Nak-
ties priedangoje. 13.45 Veterinaras. 16.30 Nakties 
priedangoje. 17.25, 20.10 Akvariumų verslas. 
18.20, 22.00 Žydrosios Bahamos. 21.05, 21.35 
Gyvenimas laisvėje. 22.55 Pražūtingos salos. 
23.50 Laimikis - žmogus. 

 SPort1
8.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios var-
žybos. 10.15 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 12.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 
12.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
13.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios var-
žybos. 15.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Vokietija. 2 etapas. 2015-05-03. 17.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 19.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 19.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 32 turo apžvalga. 20.00 NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios varžybos. 2015-05-02. 
21.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Atkrintamosios varžybos. 2015-
05-02. 22.10 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. Ke-
tvirtfinalis. 2015-05-01. 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 23.10 ATP 250 Munich. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. 2015-05-01. 

 ViASAt SPort BAltic
9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija 
- Švedija. 11.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Hull“ - „Arsenal“. 12.50 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 13.20 Žiedinės lenktynės. 
Vokietija. 15.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Crystal Palace“. 17.10 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Vokietija. 
Tiesioginė transliacija. 19.45 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Danija - Baltarusija. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ 
- „Real“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Slovakija - Slovėnija. 
1.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Aus-
trija - Prancūzija. 3.45 Premier lygos apžvalga. 

 euroSPort
9.30 Futbolo apžvalga. 10.15, 17.00 Angliškas 
biliardas. Pasaulio čempionatas. 13.00, 23.15, 
2.15 Sporto linksmybės. 14.00 Lengvoji atle-
tika. Pasaulio čempionatas. Estafetės. 16.00 
Dviračių sportas. Apžvalga. 21.00 Tenisas. 
„French Open“. Pasiruošimas. 21.15 Boksas. 
WBA versija. J.Brahmer - R.Krasniqi. 23.30 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. 24.00 Mo-
tosporto apžvalga. 0.30 Motosportas. „Porsche 
Supercup“. 0.45 „Formulė-3“. FIA Europos 
čempionatas. 1.15 Dviračių sportas. Apžvalga. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ 

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

Tenas prieš  
ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

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

Sleiterio  
patiekalai.

11.30 Penki ingredientai.
12.00 „Karadajus“ 

(N-7).
13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Akloji“.
14.35 „Pasaulio 

burtininkai“ (N-7).
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis amžius“ 

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

Vilnius (N-7).
23.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
0.35 „Klientų sąrašas“ (1) 

(N-7).

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

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
13.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Krovinių karai“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

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

23.40 Trileris 
„Slaptas  
reikalas“  
(N-14).

1.25 IIHF pasaulio 
ledo ritulio  
čempionatas.  
Vaizdo įrašas.

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
10.00 „Niagaros magija“ 

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

užrašai.
11.55 Miestų skoniai.
12.25 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

13.25 „Vienos šeimos isto-
rija“ (N-7).

14.25 „Trauma“ (N-7).
15.25 „Neatrastieji“ 

(N-7).
17.15 Kinomano užrašai.
17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“ (1).

19.00 „Departamentas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

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

21.00 „Transporteris“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 Kinomano užrašai.
22.45 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
23.45 „Niagaros magija“ 

(N-7).

„lemtinGA VASArA“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius E.Nisneris.
Vaidina S.Valensija, F.Breninkmejeris, D.Mataušas.

Advokatė Valeri gauna pasiūlymą dirbti advokatų kontoroje užmiestyje. 
Tai senos svajonės išsipildymas, nes ilgai Stokholme gyvenusi vieniša 
dešimtmečio sūnaus mama jau seniai norėjo pokyčių. Nuvykusi į vietą, 
Valeri išsinuomoja namą iš alaus daryklos savininko Olafo Vilanderio, 
net nenutuokdama, kad ką tik sutiko savo tikrą tėvą. Olafas nėra pa-
tenkintas savo nesantuokinės dukters vizitu.

tV8
21.00

„mieStAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2010.
Režisierius B.Aflekas.
Vaidina B.Aflekas, R.Hol, 
Dž.Hamas.

Mieste savo darbelį planuojantis 
užkietėjęs vagis bando išlaviruoti 
tarp santykių su banko vadybininku, 
kuris susijęs su vienu iš ankstesnių jo 
apiplėšimų, taip pat ir su FTB agen-
tu, siekiančiu sugauti jį ir jo gaują. 

„HAVAJAi 5.0“
tV serialas. JAV. 2012.
Režisierius S.Bojumas.
Vaidina A.Olaflinas, S.Kaanas, 
G.Park.

Rinktinio specialiojo būrio misija - 
užkirsti kelią nusikaltimams, tem-
dantiems saulėtus salos paplūdi-
mius. Detektyvas Stivas Magaretas, 
nusipelnęs jūrų karininkas, pradė-
jęs tarnauti policijai, grįžta į Oahu 
tirti savo tėvo nužudymo bylos. 

„SlAPtAS reiKAlAS“
trileris. Kanada. 2001.
Režisierius M.S.Grenjė.
Vaidina D.Lundgrenas, M.Rojus, 
B.Paket.

Buvęs vyriausybės agentas Džei-
sonas Praisas nesutaria su FTB. Jis 
supranta, kad nebegali niekuo pa-
sitikėti, ypač po to, kai svarbus liu-
dininkas žūsta nuo snaiperio kulkos 
per patį teismo proceso įkarštį. 

lnK
22.10

tV6
23.40

lnK
1.35

rekomenduoja
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5.55 Teleparduotuvė.
6.10 „Mažieji išdykėliai“.
6.55 „Simpsonai“ 

(1) (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

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

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

(N-7).
13.30 „Madagaskaro

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

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

„Laukinė Esmeralda“ 
(N-7).

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

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

„Išminuotojų būrys“ 
(N-14).

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

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

(N-14).
3.40 „Žmogžudystė“ 

(N-14).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

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

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Juodos katės“ 
(N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Moteris-katė“ (N-7).
0.20 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.15 TV serialas 

„Havajai 5.0“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Grubus žaidimas“ 
(1) (N-14).

3.25 Programos pabaiga.
3.30 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Miestelio ligoninė 8“.
10.55 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
11.45 Specialus tyrimas.
12.35 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
18.15 Šiandien.
18.25 Krepšinis. LKL čem-

pionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Alytaus 
„Dzūkija“. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Tautos balsas.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 2“ 

(N-7).
0.35 Istorijos detektyvai. 
1.30 Laba diena, Lietuva.

   

Trečiadienis

„MENTALISTAS“
Detektyvinis serialas. JAV. 2008.
Režisieriai M.Mičel, N.Barba.
Vaidina R.Tanis, O.Jeomenas, S.Beikeris.

Patrikas Džeinas - nepriklausomas Kalifornijos tyrimų biuro konsultantas, dėl 
ypatingo pastabumo sėkmingai atskleidžiantis sunkiausius nusikaltimus. Tarp 
darbuotojų Džeinas garsėja atsainiu požiūriu į darbo taisykles ir garsenybės 
praeitimi - kadaise jis buvo žinomas TV aiškiaregis. Patrikas yra šiuolaikinis 
Šerlokas Holmsas, žmogžudystes tiriantis su polėkiu ir šelmiška dvasia.

rekomenduoja

TV1
0.20

„ŽIEMOS SAULĖGRĮŽA“
romantinė Drama. Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2003.
Režisierius M.Frendas.
Vaidina J.Niklasas, Ž.Šaplen, 
Š.Kjuzak.

Elfrida Fips iš Londono persikrausto į 
ramų Diptono kaimelį Anglijos pro-
vincijoje. Ji įsikuria greitai - turi jaukų 
namelį, kaimynai ją atpažįsta ir sveiki-
nasi. Tačiau Elfridai ramybę sutrikdo 
nelaimė Škotijoje. Ji čia atkeliauja į 
paslaptingą namą ir susipažįsta su 
keliais visiškai skirtingais, tačiau vie-
nos nelaimės sujungtais žmonėmis.

„MOTERIS-KATĖ“
veiksmo filmas. JAV, Australija. 
2004.
Režisierius Ž.K.Komaras.
Vaidina H.Beri, Š.Stoun, B.Bretas.

Po Moters-katės kauke slepiasi 
buvusi kosmetikos firmos kon-
sultantė Patiencė Filips, kuri atsi-
tiktinai išsiaiškino savo darbdavių 
paslaptis. Grožio imperijos vado-
vai pasmerkė per daug žinojusią 
merginą mirčiai. Patiencės gyvy-
bę išgelbėjo egiptietiškos veislės 
katinas, todėl mergina įgavo nau-
joviškų įpročių ir elgesio normų.

„MULAS“
trileris. JAV. 2012.
Režisierė G.Taljavini.
Vaidina Š.Stoun, M.Kardona, 
B.Zeinas.

Tikrais įvykiais paremtame filme 
amerikietė žurnalistė ieško dingusio 
brolio. Sužinojusi, kad jis galėtų būti 
Meksikoje, Sofi keliauja į šią šalį ir at-
skleidžia realybę, kaip žmonės rizi-
kuoja savo gyvybe siekdami patekti 
į JAV. Tačiau ar surinkta informacija 
bus kam nors įdomi Amerikoje?

TV8
21.00

LNK
22.10

TV6
23.40

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50, 10.20 Senoji 
animacija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.55 Drama 
„Lemtinga vasara“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.40 Pasikeisk! 
18.00, 22.45 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Romantinė drama „Žiemos saulėgrįža“.

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

 PBK
5.50, 20.40, 23.10 Lietuvos laikas. 6.00, 0.20 
„EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.15 Gyvenk sveikai! 11.30 „Jaunoji gvar-
dija“. 13.35, 15.20 „Karas ir mitai“. 15.55 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Jaunoji gvardija“. 
23.20 „Pergalės maršalai“. 0.50 Vakaro nau-
jienos. 1.05 „Didysis karas“. 1.55 „Paprastas 
žmogus“. 3.30 Mados nuosprendis. 5.10 Muzika. 

 REN
7.05, 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 7.30 Kviestinė vakarienė. 8.25 „Didžiosios 
vandens paslaptys“. 9.20 „Didžiosios paslaptys. 
Gyvenimas visatoje“. 10.20 „Reporterių istorijos“. 
10.50, 0.35 „Pėdsekiai“. 11.15 Tinkama priemonė. 
12.10, 23.20 „Kariai“. 13.55 „Išgelbėjimo paslap-
tis“. 14.50, 20.20 Kviestinė vakarienė. 15.45, 0.10 
112. 16.20 „Šeimos dramos“. 17.20 Nemeluok 
man! 19.15 Žinios. 19.25 Tinkama priemonė. 
21.20 „Tolimųjų pasaulių šnipai“. 22.20 „Mirtinas 
kontaktas“.

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Išlaisvintojai“ su 
S.Machavikovu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Gaminame su A.Ziminu. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 16.20 Technikos stebu-
klai. 17.05 „Pasaulių karas“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. L.Zakošanskio pokalbių laida. 19.40 
„Leningradas 46“. 21.40 „Mentų karai 3“. 23.40 
„Grobikai“. 1.35 „Taigos šeimininkė 2. Prie 
jūros“. 3.30 „Dangus ugnyje“. 5.30 „Vyriškas 
pasididžiavimas“. 

 18.15  Šiandien 21.00  „Tobula kopija“  20.20   Paskutinis šansas
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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 TV serialas 

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

(N-7).
12.00 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro 

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

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

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

„Mūsų meilės  
istorija“.

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

(N-7).
1.25 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.30 Bamba TV (S).

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

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

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

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

(N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00, 22.30 

Reporteris.
18.30, 2.00, 4.20, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija. 
Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.20, 3.45 Reporteris.
2.35, 4.55 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

3.20, 5.40 
„Išgyventi Afrikoje“.

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 L.Donskio pašnekesys 

su „Global Economic 
Symposium“ įkūrėju ir 
prezidentu, Kylio eko-
nomikos instituto vado-
vu prof. D.Snoweriu.

13.30 „Carmen“ (baletas 
pagal G.Bizet muziką).

15.00 „Atgal į žemėlapį“.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Koncertuoja Kauno 

miesto simfoninis 
orkestras.

17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Trembita.
18.15 Lietuvių dokumenti-

ka. „Lietuvos lenkų 
kultūra“.

19.10 Istorijos detektyvai. 
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Drama „Ka -

rališkas romanas“ (N-7).
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Panorama.
1.15 ARTi. Metalas.
1.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.

6.45 „Šeimynėlė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
10.00 „iKarli“.
10.30 Soriukas 

(N-7).
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

(N-7).
13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Būrėja“.
14.35 Keksiukų karai (1).
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Pagrobti ir  
perduoti“  
(N-14).

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

0.20 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.15 „Klientų sąrašas“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

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

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

(N-7).
13.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
15.00 72 valandos (1) 

(N-7).
16.00 Krovinių karai 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

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

23.40 Trileris „Mulas“ 
(N-14).

1.25 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“ (1).

11.00 Kinomano 
užrašai.

11.15 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

12.15 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.15 „12 kalėdinių norų“.
14.55 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
15.25 „Niagaros magija“ 

(N-7).
16.25 „Nei su tavim, 

nei be tavęs“  
(1) (N-7).

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Miestų 

skoniai.
21.00 „Širdies muzika“ 

(N-7).
22.45 Balticum TV 

žinios.
23.15 „Transporteris“ 

(N-7).
0.15 „Departamentas“ 

(N-7).

TV PROGRAMAgegužės 6 d.

 TV Polonia
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 Galvosū-
kis. 13.35, 20.30, 3.00 Žinios. 13.50 „Gyvenimas prie 
užliejamos pievos“. 14.45 Rinkimų laida. 15.05, 21.50, 
5.30 Spektaklis „Rotmistro Pileckio mirtis“. 16.35 
Gyvenimo menas. 17.05 Laukimo salė. 18.20, 23.30 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX 
a.sensacijos. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilno-
teka“. 20.45 Labanaktukas. 23.40, 5.15 Rinkimų laida.

 TV1000
7.30 „Kada atvyksime?“ 9.05 „Pažinti Foresterį“. 11.20 
„Amerikos numylėtiniai“. 13.05 „Išsiskyrimas“. 14.50 
„Panikos kambarys“. 16.45 „Šefas“. 18.15 „Stounas“. 
20.00 „Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 
22.00 „Dvi motinos“. 23.55 „Žmogus be šešėlio“.

 DiscoVery 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai 
pagaminta? 9.10 Greiti ir triukšmingi. 10.05 Nemėgin-
kite pakartoti. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karš-
tligė. 13.35 Automobilių pogrindis. 14.30 Maištingas 
garažas. 15.25 Relikvijų medžiotojai. 19.05 Penktoji 
pavara. 21.00, 2.50 Namai medžiuose. 22.00, 3.40 
Akvariumų verslas. 23.00 Baseinų meistras. 

 TraVel
8.00 Naujo būsto paieška. Hondūras. 9.00, 16.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. Ne-
įtikėtinas radinys. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios 
paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. Hondūras; 
Švedija. Nuotykiai prasideda Airijoje; saulėta Aus-
tralija. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. Juta: atgal kelio nėra. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 19.00 Naujo 
būsto paieška. Ispanija; Stokholmo sėkmė. 21.00 
Neįprasti furgonai. 22.00 Lėktuvų paroda. 23.00 
Neįprastas maistas. Miestai dvyniai. 24.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. Juta: atgal kelio nėra.

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Pragaro katė. 8.15 Gyvenimas lais-
vėje. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05 Namai 
medžiuose. 11.55 Gyvenimas laisvėje. 12.50 
Pražūtingos salos. 13.45 Žydrosios Bahamos. 
14.40 Namai medžiuose. 15.35 Gyvenimas lais-
vėje. 16.30 Pražūtingos salos. 17.25 Akvariumų 
verslas. 18.20 Šunų gelbėjimas. 19.15 Namai 
medžiuose. 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 
21.05 Išgelbėti raganosį. 22.00 Šunų gelbėjimas. 
22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi. 0.45, 3.25 
Šunų gelbėjimas. 2.35, 5.45 Išgelbėti raganosį. 

 sPorT1
 7.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 7.15 Rusijos 
„Premier League“. 26 turo apžvalga. Premjera. 
8.00 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Vo-
kietija. 2 etapas. 2015-05-03. 10.00 ATP 250 
Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-05-02. 
12.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 12.15 „NBA 
Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 13.00 NBA 
krepšinio lyga. Atkrintamosios varžybos. 2015-
05-02. 15.00 Rusijos „Premier League“. CSKA 
- „Ural“. 2015-05-04. 17.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.00 „Sportas“. Dienos naujie-
nos. 19.15 Rusijos „Premier League“. 26 turo 
apžvalga. Premjera. 20.00 Pasaulio Rali - kroso 
čempionatas. Vokietija. 2 etapas. 2015-05-
03. 21.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 21.10 
Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Vokietija. 2 
etapas. 2015-05-03. 22.10 ATP 250 Munich. 
Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-05-02. 23.00 
„Sportas“. Dienos naujienos. 23.10 ATP 250 
Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-05-02. 
0.10 KOK World series. Bušido kovos. 3.15 
ATP 250 Montpellier. Vyrų tenisas. Richard 
Gasquet - Gael Monfils. 2014 m. 5.00 Rusijos 
„Premier League“. CSKA - „Ural“. 2015-05-04. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Danija - Bal-
tarusija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slo-
vakija - Slovėnija. 11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onatas. Austrija - Prancūzija. 13.00 UEFA Čempionų 
lyga. „Juventus“ - „Real“. 14.50 Anglijos Premier lyga. 
„Hull“ - „Arsenal“. 16.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Šveicarija - Latvija. Tiesioginė transliacija. 19.45 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija - Danija. 
21.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija 
- Kanada. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Slovakija - Norvegija. 1.45 
UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Bayern“.

 eurosPorT
9.30 Motosportas. „Porsche Supercup“. 10.15, 18.15 
Sporto linksmybės. 10.30 Lengvoji atletika. 12.30 Ka-
nojos. Europos čempionatas. Sprintas. 13.30 Dviračių 
sportas. Apžvalga. 14.30 Dviračių lenktynės. Lježas-
Bastonė-Lježas. 16.15 Daugiadienės dviračių lenk-
tynės „Keturios Diunkerko dienos“. 18.00 Tenisas. 
„French Open“. Pasiruošimas. 18.45 Futbolas. U17 
Europos čempionatas. Belgija - Vokietija. 20.45 Tre-
čiadienio sporto įvykių apžvalga. 20.50, 0.20 Mėnesio 
sporto įvykių apžvalga. 20.55 Jojimas. „Rolex Grand 
Slam“. 21.55 Dailusis jojimas. Pasaulio taurės finalas. 
22.55 Jojimas su kliūtimis. Pasaulio taurės finalas.

 19.10  Istorijos detektyvai 16.20  „Tigrų sala“ 19.25   „Policija ir Ko“  13.15  „12 kalėdinių 
  norų“

 15.00  72 valandos 14.35  Keksiukų karai
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 17.00  „Muchtaro 
   sugrįžimas“

 9.55  „Čiapajevas. 
 Aistra gyventi“

 19.00  Legendos 19.30  Pinigų karta 13.15   „Džonis Testas“ 24.00  „Daktaras Hausas“

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40 „Rutos Ren-
del detektyvai“. 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 
Senoji animacija. 11.00 Romantinė drama „Žie-
mos saulėgrįža“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.45 Pasikeisk!  
18.00, 22.50 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 Romantinė drama „Žiemos saulėgrįža“.

 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
5.50, 20.40, 23.15 Lietuvos laikas. 6.00, 0.25 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Naujienos. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 10.15 Gyvenk sveikai! 11.30, 
12.10 „Jaunoji gvardija“ 13.35 T.Samoilova. „Mano 
ašarų niekas nematė“. 14.35 „Karas ir mitai“. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Jaunoji gvardija“. 23.25 
„Pergalės maršalai“. 0.55 Vakarinės naujienos.

 REn
7.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.30 „Tolimųjų pasaulių šnipai“. 
9.25 „Mirtinas kontaktas“. 10.20 „Reporterių istori-
jos“. 10.45 „Pėdsekiai“. 11.15 Tinkama priemonė. 
12.10 „Kariai“. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi 
šeimynėlė“. 13.55 „Žemė. Kūrėjo beieškant“. 14.50 
Kviestinė vakarienė. 15.50 Informacinė laida 112. 
16.20 Šeimos dramos. 17.20 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Tinkama priemonė. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.25 Pasaulio paslaptys su Anna Čapman. 
22.30 Anna Čapman ir jos vyrai. 23.25 „Kariai“. 0.20 
Informacinė laida 112. 0.45 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Išlaisvintojai“ su 
S.Machavikovu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
11.25 Valgome namie! 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 16.20 Važiuosime, 
pavalgysime! 17.05 „Pasaulių karas“. 18.00 
Kalbame ir rodome. L.Zakošanskio pokalbių 
laida. 19.55 „Leningradas 46“. 21.55 „Mentų 
karai 3“. 24.00 „Grobikai“. 1.55 „Taigos šei-
mininkė 2. Prie jūros“. 3.50 „Dangus ugnyje“. 
5.45 „Apie tuos, kuriuos prisimenam ir mylim“. 

 TV PolonIa
8.00 „Tarasevičiaus kodas“. 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, 5.05 „Laimės spal-
vos“. 13.30, 18.45, 21.45 Galvosūkis. 13.35, 
20.30, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 
Rinkimų laida. 15.00 „Gyvenimo egzaminas“. 
15.50 „Vilnoteka“. 16.10 „Savanoris ponas Vla-
dečekas“. 17.00 Esminiai pokalbiai. 17.35 Isto-
rijos aktualijos. 18.20 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX a.sensacijos. 
19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.55, 3.45 „Defektas“. 
23.00, 5.35 Sveika, Polonija. 23.40, 4.50 Rin-
kimų laida. 23.55 „Pitbulis“. 0.50, 6.15 „Lenkų 
vilčių generolas - Vladislavas Andersas“ (1).  

 TV1000
7.15 „Žmogus be šešėlio“ (N-14). 9.15 „Tris-
tanas ir Izolda“. 11.20 „Gyvūnas“. 12.45 „Kivir-
čas“. 14.10 „Teresės nuodėmė“. 16.05 „Aiškia-
regė“ (N-14). 18.00 „Šokis hip-hopo ritmu. Vis-
kas arba nieko“. 20.00 „Mums reikia pasikalbėti 
apie Keviną“. 22.00 „Divergentė“. 0.15 „Diana“. 
2.05 „Gyvūnas“. 3.30 „Tristanas ir Izolda“. 

 DIscoVERy 
7.25, 21.00, 2.50 Sandėliai. 7.50, 15.25, 18.40, 22, 3.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 
8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti ir 
triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 Išgy-
venti kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 Miestas. 14.30 
Didelės statybos. 19.05 Penktoji pavara. 23.00, 4.30 
Brangenybės iš podėlio. 24.00, 5.20 Ieškant klasikos.

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. Blogos 
permainos. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! 
11.00 Muziejų mįslės. 14.30 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 21.00 Pilių paslaptys. 
22.00 Akmens labirintai. 23.00 Amerikos maistas.  

 anIMal PlanET
7.25, 11.00 Pragaro katė. 8.15, 11.55, 15.35 Iš-
gelbėti raganosį. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 12.50, 16.30 
Ryklys iš tamsos. 13.45 Šunų gelbėjimas. 17.25, 
20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 0.45, 
3.25 Dideli ir baisūs. 21.05, 2.35, 5.49 Gyvenimas 
laisvėje. 23.50 Nasrai. 6.36 Pažintis su tinginiais. 

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

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

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

(N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Aš tikrai myliu 

Lietuvą. Išskirtinis 
projektas, vedėjas 
M.Mikutavičius.

21.00 „Tobula kopija“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Veiksmo f. „Meteorų 

audra“ (N-14).
24.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
1.55 „Tėvynė“ (N-14).
2.55 „Las Vegasas“ (N-14).
3.45 „Žmogžudystė“ 

(N-14).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

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

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

Plačiakelnis“.
14.10 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 TV serialas „Juodos 

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

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

menanti“ (N-7).
1.10 TV serialas 

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

2.05 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.35 Programos pabaiga.
2.40 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Miestelio ligoninė 8“.
10.55 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 Vyriausybės metinė 

veiklos ataskaita. 
Pranešėjas Ministras 
Pirmininkas A.But-
ke vičius. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo.

13.00 Tautos balsas.
13.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
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“.
17.15 „Didysis Gregas 2“.
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
18.15 Šiandien.
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 TV serialas „Tanba-

chas - vieno kaimo 
likimas“ 1 s. (N-14).

23.10 Vakaro žinios.
23.40 TV serialas „Didysis 

Gregas 2“ (N-7).

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

mas“ (N-7).
8.00 „Policija ir Ko“ (1) 

(N-7).
9.00 Dainuok mano 

dainą 2.
11.00 Kalbame ir rodome 

(N-7).
12.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
13.10 „Muchtaro sugrįži-

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

(N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(1) (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Kapitonas 
Zumas“.

23.10 „Strėlė“ (N-7).
0.05 „Juodasis sąrašas“ 

(1) (N-7).
1.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.05 Bamba TV (S).

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

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

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

(N-7).
12.00 Sąmokslo teorija 

(N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.20, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 

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

20.25 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

22.30 Reporteris.
23.20 Patriotai (N-7).
1.20, 3.45 Reporteris.
2.35, 4.55 

„Miestelio patruliai“.
3.20, 5.40 

„Išgyventi Afrikoje“.

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 TV spektaklis „Žarckai“.
14.50 „Monika Bičiūnienė. 

Tapyba - man visas 
gyvenimas“. 2011 m.

15.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
Augu skaitydamas.

16.10 Menora.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Pianisto P.Jaramino 

jubiliejinis vakaras.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Lietuva skaito! Tie-

sioginė transliacija.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas.
20.40 „Džiunglių knyga 1“.
20.53 „Aviukas Šonas“.
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Formatas. Poetė 

Giedrė Maybe.
21.45 LRT aukso fondas. 

„Čia mūsų namai“.
22.50 „Nėra pasaulyje mie-

liau, kaip Lietuvoj“. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 Elito kinas. Drama 

„Karališkas romanas“ 
(N-7).
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 19.00  „Komisaras
  Manara“

 17.00  „Kobra 11“ 16.40   „Mano puikioji
   auklė“

6.45 „Šeimynėlė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
10.00 „iKarli“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės 
I.Parašyta krauju“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(1) (N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
13.30 „Dvi merginos 

be cento“  
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 Krovinių karai 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Rytoj, kai prasidėjo 
karas“ (N-14).

23.35 Kriminalinė drama 
„Ženklelis“  
(N-14).

1.35 IIHF pasaulio 
ledo ritulio  
čempionatas.  
Vaizdo įrašas.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų 
skoniai.

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Vienos šeimos 
istorija“  
(N-7).

12.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

12.30 „Niagaros magija“ 
(N-7).

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

14.00 „Tėvai už 
borto“.

14.40 „Įvaikis“.
16.20 „Arkadija“.
18.00 „Mūsų 

kaimynai  
Žemėje“.

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 „Širdies muzika“ 

(N-7).
0.15 „Tėvai už 

borto“.

„VEDĘS IR TURI VAIKŲ“
Situacijų komedija. JAV. 1990.
Režisieriai B.Levantas, Z.Bazbi, L.Dei.
Vaidina E.O’Nilas, K.Seigal, K.Eplgeit.

Elas Bandis prieš vedybas negalvojo, koks gali būti sunkus gyvenimas 
susituokus. Žmona ir vaikai siurbia viską, o kažkur šalia gyvena pakvaišę 
kaimynai. Pasaulis apsisuko kitu kampu. Batų parduotuvė, sofa, televi-
zorius ir mylimas Dodžas, ko gi daugiau reikia Elui Bandžiui? Elas Bandis 
tapo Amerikos herojumi ir tipiško amerikiečio prototipu.

rekomenduoja

„RYTOJ, KAI  
PRASIDĖJO KARAS“
VeikSmo filmaS. Australija. 2010.
Režisierius S.Bitis.
Vaidina K.Steisi, L.Liuisas, 
R.Herd-Vud.

Karas užklumpa netikėčiausiose 
situacijose. Kokia ta akimirka, kai 
viskas pasikeičia? Septyni nedide-
lio Australijos miestelio paaugliai, 
kaip įprasta, išsiruošia stovyklauti...

„MEDIKAI“
SerialaS. Lenkija. 2015.
Režisierės D.Chamčik,
J.Stefaniak.
Vaidina M.Ručka, D.Stenka, 
K.Bujakevič.

Serialas apie medikų darbo kasdie-
nybę, iššūkius, asmenines dramas. 
Serialo centre - jauna chirurgė Alicija 
Šimanska. Išsiskyrusi su mylimuoju, 
taip pat mediku, Kristoferiu, ji nu-
sprendžia pradėti naują gyvenimą...

„Į SAULĘ“
VeikSmo filmaS. JAV. 2005.
Režisierius K.V.Morisonas.
Vaidina S.Sigalas, M.Deivisas, 
E.Džordžas.

Paslaptingomis aplinkybėmis To-
kijuje nužudomas vyriausybės 
pareigūnas. Nužudymo bylos pa-
kviečiamas tirti kvalifikuotas bu-
vęs FTB agentas, turintis patirties 
jakudzų kultūroje...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV8
22.50

 SPORT1
7.00 „Sportas“. 7.10 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 7.40 „NBA Pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. Premjera. 8.00 Pirmyn į praeitį. FBK 
Kaunas - Glazo „Rangers“. Atranka į UEFA Čempi-
onų lygą. 2008 mm. 10.00 ATP 250 Munich. Vyrų 
tenisas. Pusfinalis. 2015-05-02. 12.00 „Sportas“. 
Dienos naujienos. 12.15 Rusijos „Premier League“. 
26 turo apžvalga. 13.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„AFC Ajax“ - „NAC Breda“. 2015-04-19. 15.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- „Unicaja“. 2015-04-30. 17.00 ATP 250 Malaysia 
Open. Vyrų tenisas. Kei Nishikori - Julien Benneteu. 
Finalas. 2014 m. 19.00 „Sportas“. Dienos naujie-
nos. 19.15 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. Premjera. 20.00 Pirmyn į praeitį. FBK Kaunas 
- Glazo „Rangers“. Atranka į UEFA Čempionų lygą. 
2008 mm. 21.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 21.10 
Pirmyn į praeitį. FBK Kaunas - Glazo „Rangers“. At-
ranka į UEFA Čempionų lygą. 2008 mm. 22.10 ATP 
250 Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-05-02. 
23.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 23.10 ATP 250 
Munich. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2015-05-02. 1.00 
KOK World series. Bušido kovos. 3.00 NBA krep-
šinio lyga. Atkrintamosios varžybos. 2015-05-03. 
5.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Joventut“ 
- „Valencia Basket“. 2015-04-19. 

 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 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija -
Latvija. 11.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Švedija - Kanada. 13.30 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. „Juventus“ - „Real“. 15.20 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Bayern“. 17.10 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija - Prancūzija. 
Tiesioginė transliacija. 19.45 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. JAV - Baltarusija. 21.10 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Švedija - Vokietija. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. Europos lyga. „Napoli“ -
„Dnipro“. 1.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Suomija - Slovėnija. 3.35 Golfas. PGA turo apžvalga. 

 EUROSPORT
9.30 Daugiadienės dviračių lenktynės „Keturios 
Diunkerko dienos“. 11.00, 18.00 Futbolas. U17 
Europos čempionatas. Belgija - Vokietija. 12.30 Len-
gvoji atletika. Pasaulio čempionatas. Estafetės. 14.00 
Dviračių sportas. Apžvalga. 15.00 Daugiadienės dvi-
račių lenktynės „Keturios Diunkerko dienos“. 18.45 
Futbolas. U17 Europos čempionatas. Italija - Anglija. 
20.45 Tenisas. „French Open“. Pasiruošimas. 21.00 
Daugiadienės dviračių lenktynės „Keturios Diun-
kerko dienos“. 22.00 Kovinis sportas. „Fight Club“.

BTV
20.25
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Kinas

Jau anksčiau buvo apskaičiuota, kad „Sos-
tų karai“ yra „mėgstamiausias“ interneto pi-
ratų serialas, tačiau artėjant naujo sezono pra-
džiai, per tris mėnesius nelegalių parsisiun-
timų kiekis padaugėjo 45 procentais.

2014 metais tuo pačiu metu buvo parsiųsta 
daug mažiau serijų - 4,9 milijono. Per pirmuosius 
šių metų mėnesius surinkti duomenys rodo, kad 
šis serialas turi daugiau gerbėjų nei „Vikingai“, 
„Kortų namelis“ ar „Vaikščiojantys numirėliai“.

Pagal nelegalių atsiuntimų skaičių, pirmo-
je vietoje atsidūrė Brazilija, antroje - Prancū-
zija, trečioje - JAV. Remiantis duomenų dali-
jimosi naujienų puslapiu „TorrentFreak“, per-
nai ketvirtojo sezono paskutinė serija buvo 
parsiųsta net 8 milijonus kartų.

Labiausiai vagiamas serialas - „Sostų karai“
Dar prieš prasidedant serialo „Sostų karai“ („Game Of Thrones“) penktajam sezonui, 
buvo užfiksuotas neregėtas piratavimo atvejis. Šiais metais per tris mėnesius iš nelega-
lių internetinių puslapių atsisiųsta daugiau nei 7 milijonai serijų.

l „Sostų žaidimas“ (angl. „Game of Thrones“), 
lietuviškai dar išverstas kaip „Sostų karai“ - vidu-
ramžiškos maginės fantastikos serialas, sukurtas 
JAV kabelinės televizijos HBO. Serialas kuriamas 
remiantis Džordžo R.R.Martino knygų serija „Ledo ir 
ugnies giesmė“, o pavadintas pagal pirmąją serijos 
knygą - „Sostų žaidimas“.
l Serialas filmuotas daugiausiai Šiaurės Airijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje, kai kurie epizodai filmuoti ir 
Islandijoje, Kroatijoje bei Maltoje. Vaidina daugiau-
siai britų ir airių aktoriai.
l Pirmajam sezonui filmuoti išleista apie 60 mln. JAV 
dolerių. Televizijoje debiutavo 2011 m. balandžio 17 d., 
kai pirmąją seriją parodė HBO kanalas. Lietuvoje pir-
mąjį sezoną pradėjo rodyti BTV 2012 m. sausio 17 d.

apie serialą

„Laisvalaikio“ inf.

Britų aktorė Sofi Terner (Sophie 
Turner) penktojo „Sostų karų“ 
sezono pristatyme Londone

Hana Murej 
(Hannah Murray)

EPA-Eltos nuotr.

Gvendolina Kristi 
(Gwendoline Christie)
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 15, 18.10, 21.20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 11.45, 20.10 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.50, 11.30, 
15.50 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 13.40, 18 val.
„Adelainos amžius“(romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 12.15, 15.20, 16.40, 19.10, 21.40 val.
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 1-7 d. 12.40, 15.25, 18.20, 21.10 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 
7 d. 18.30 val. (5 Braškės premjera).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 
12, 15.10, 18.30, 21.30 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 
14.40, 17.40, 19.50, 21.50 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 1-7 d. 13.10, 18.40 val.
„Numeris 44“ (drama, Čekijos Respublika, JAV, 
D.Britanija, Rumunija, N-16) - 1-7 d. 15.40, 21 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 12.30, 
20.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 1-7 d. 
10.40, 15.30 val.

„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 1-7 d. 13 val.
„Vaiduoklis“ (nuotykių komedija, Rusija, N-7) - 1-3 d. 
17.30 val.
„Moterys prieš vyrus“ (komedija, Rusija, N-16) - 
4, 6 d. 17.50 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.20 val.
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 1-3 d. 10.10 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 11.30, 14.40, 18, 21.20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 16.50, 20.10 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 11.15, 13.30, 
15.45, 18 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 12.15, 
14.30, 16.45 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 13.30, 16, 19, 20, 21.30 val. 
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 1-7 d. 12.15, 15, 17.30, 20.40 val.  
(12.15 val. seansas vyks 1-3 d.).
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 
7 d. 18.30 val. (5 Braškės premjera).

„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 
12, 15.15, 18.15, 21.15 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
1-7 d. 12, 16.30, 18.30, 20.30 val. (7 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 1-7 d. 14.15, 18.30, 20.45 val. (5 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 11, 
20.15 val. (11 val. seansas vyks 1-3 d.)
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 1-7 d. 
11, 15.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
1-7 d. 13.15, 17.45 val.
„Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“ (komedija, JAV, 
N-16) - 1-7 d. 13.45, 19 val. (4 d. 13.45 val. seansas 
nevyks).
„Numeris 44“ (drama, Čekijos Respublika, JAV, 
D.Britanija, Rumunija, N-16) - 1-7 d. 13.45,  
21.40 val.
„Vaiduoklis“ (nuotykių komedija, Rusija, N-7) - 
1-7 d. 12.45, 18.20 val. (12.45 val. seansas vyks 1-3 d.;  
7 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Ex Machina“ (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 1-7 d. 
15.20, 20.40 val. (7 d. 15.20 val. seansas nevyks).
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1-3 d. 11.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-3 d. 11.15 val.

„Adelainos amžius“
„Age of Adaline“

Adelaina, kurią įkūnija Bleik Laivli (Blake Lively), gimė 1908 m. 
sausio pirmą dieną. Kai jai buvo 29-eri, moteris pateko į autoka-
tastrofą, pakeitusią jos gyvenimą amžiams. Tą lemtingąjį vakarą 
visagalis laikas užmiršo Adelainą. Kai pasaulis aplink ją keitėsi, 
moteris, bėgant metams, išliko tokia pat. Kad niekas nesužinotų 
jos paslapties, Adelaina pasirinko vienatvę, apie savo nemirtingu-
mą papasakojusi tik mylimai dukrai. Beveik aštuoniasdešimt me-
tų moteris bėgo nuo visų ir nuo visko: atstumdavo tuos, kurie 
jausdavo jai simpatiją, nesileisdavo į draugystes ir niekur neapsi-
stodavo ilgam. Tačiau vieną dieną Adelaina susipažįsta su chariz-
matišku filantropu Eliu Džonsu. Pamažu įsiliepsnoję abipusiai 
jausmai prasiskverbia pro Adelainos šarvus. Moteris ryžtasi spren-
dimui, dar kartą pakeisiančiam jos gyvenimą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo  
gegužės 1 d.

n Romantinė drama, 
JAV, 2015
n Režisierius: Lee Toland 
Krieger
n Prodiuseris: Gary Lucchesi, 
Sidney Kimmel
n Scenarijus: Tom Rosenberg, 
J.Mills Goodloe,  
Salvador Paskowitz
n Vaidina: Ellen Burstyn, 
Harrison Ford, Blake Lively,  
Kathy Baker, Michiel Huisman 
ir kiti
n IMDB: 7,5/10

Filmo žvaigždė -  
Bleik Laivli (Blake Lively)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Daugelis tai gali interpretuoti kaip tam 
tikrą paradoksą. Tačiau šiame spektaklyje 
paradoksas įgyja ypatingą reikšmę, nes jis 
yra Pjero Šoderlo de Laklo (Pierre Cho-
derlos de Laclos) laiškų interpretacijos 
raktas ar net hiperbolizuota meninė prie-
monė, pasakojanti apie prabangoje ir bega-
liniame nuobodulyje gyvenančius baroki-
nės Prancūzijos aristokratus. Kalbant tiks-
liau, tai - baroko epochos sandūra su kla-
sicizmo periodu.

Barokas - tai nepastovumo, prieštarin-
gų žmogaus aistrų išraiškos, efemeriškumo 
epocha. Visa tai atsispindi spektaklyje „Pa-
vojingi ryšiai“. Tai aistros ir išdavystės žai-
dimų vizualizacija, pasakojanti apie klastin-
gos našlės ir intrigantės Markizės de Mer-
tėj ir jos meilužio Vikonto de Valmonto la-
žybas. Pastarųjų objektas - ištekėti besiren-
gianti nekalta mergelė Sesilė, kurią nepai-
sant visko privalu suvilioti. Juk tokiu būdu 
Markizė patenkintų savo savimeilę, atker-
šydama Sesilės būsimam vyrui, o ir Vikon-
tas Valmontas neliktų neapdovanotas. Šiuos 
lengvai atpažįstamus klasikinius persona-
žus įkūnija aktorės Larisa Kalpokaitė, Mar-
garita Žiemelytė, jaunosios aktorių kartos 
atstovė Laura Jakštytė, nuostabaus balso 
savininkas aktorius Markas Palubenka, o 
taip pat aktoriai Simona Jasiškytė, Povilas 
Adomaitis, Rimantė Spėčiūtė, Laima Stri-
maitytė ir Paulius Tamolė.

Parengė Dangira Buzytė                                                                                                                               

KINAS/teAtrAS

Baroko epochos interpretacija 
„Pavojinguose ryšiuose“
Užupio dramos teatro režisierės Ritos Urbonavičiūtės spektaklis „Pavojingi ryšiai“ - be galo 
kontroversiškas, trikdantis ir laužantis įprastinius spektaklio statymo stereotipus kūrinys. 
Kita vertus, tai kartu ir liudijantis naują klasikinio žanro bei jo problematikos suvokimą.

Premjera

Su „Laisvalaikio” 
kortele

40%
nuolaida 2 bilietams

Teatro archyvo nuotr.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Gilyn į mišką“ (fantastinė komedija, JAV, Kanada) - 
1 d. 14.20 val.
„Žmogus-paukštis“ (komiška drama, JAV, Prancūzija) - 
1 d. 16.40 val. 2 d. 20.50 val. 6 d. 16.50 val. 7 d. 19 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 1 d. 19 val. 2 d. 16.30 val. 3 
d. 20.50 val. 4 d. 19.30 val. 5 d. 17.10 val.  6 d. 21 val. 7 d. 17 val.
„2015 m. „Oskarui“ nominuoti trumpametražiai 
vaidybiniai filmai“ (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
1 d. 21 val. 2 d. 18.30 val. 4 d. 17.10 val.
„Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (vaidybinis f., 
Prancūzija, Australija, Kanada) - 2 d. 14.30 val.
„Mažieji padaužos“ (vaidybinis f., Vokietija) - 3 d. 13 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada, Prancūzija) - 3 d. 15 val.
„2001 metų kosminė odisėja“ (mistinė drama, JAV) - 
3 d. 17.30 val.
„Septintas veiksmas“(drama, JAV) - 4 d. 15 val. 5 d. 21 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 6 d. 19 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 7 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
1-3, 5-7 d. 11, 14.15, 20.15 val. 4 d. 11, 14.15 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-5 d. 10.30, 12.45, 15,  
17.15 val. 6 d. 15, 17.15 val. 7 d. 12.45, 15, 17.15 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 1-3, 5-7 d. 11.30, 13.45, 16, 
18.15 val. 4 d. 11.30, 13.45, 16 val.
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 1-7 d. 19.30, 22 val.

„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 14, 16.30, 19.15, 21.45 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 13, 15.45 val.
„Numeris 44“ (drama, Čekijos Respublika, JAV, 
D.Britanija, Rumunija, N-16) - 1-7 d. 18.30 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ 
(komedija, JAV, N-7) - 1, 3, 5, 7 d. 22 val. 2, 4, 6 d. 19 val.
„Ilgiausia kelionė“ (drama, JAV, N-13) - 1, 3, 5, 7 d. 
19 val. 2, 4, 6 d. 21.15 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 
17.15, 21.30 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 1, 3-7 d. 11 val. 2 d. 12 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1, 3-6 d. 10, 12 val.  
2 d. 10 val. 7 d. 12.15 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 
18.30, 21.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 1-7 d. 10.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 1-6 d. 
11.45, 14, 16.15 val. 7 d. 10, 11.45, 14, 16.15 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, Prancūzija, V) - 2 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
6 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 11.40, 14.50, 18, 21.10, 23.10 val.  
(23.10 val. seansas vyks 1-2 d.).

„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 20 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.20, 11.20, 15.40 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 13.30, 17.50 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 10.40, 13.10, 15.50, 18.20, 20.50, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 1-7 d. 18.10 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 
7 d. 19.10 val. (5 Braškės premjera).
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 12, 
14, 16, 19.10, 21.20, 23.20 val. (7 d. 19.10 val. seansas 
nevyks; 23.20 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23 val. (23 val. seansas  
vyks 1-2 d.).
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 12.40, 
17.40 val. (5 d. 17.40 val. seansas nevyks).
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 1-7 d. 15.20, 20.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
1-3 d. 10.10 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 1-7 d. 14.30 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 17 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 12.20 val.
„Numeris 44“ (drama, Čekijos Respublika, JAV, 
D.Britanija, Rumunija, N-16) - 1-7 d. 21, 23.55 val.  
(23.55 val. seansas vyks 1-2 d.).
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„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.30 val.

CINAMON
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 7 d. 20 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Keršytojai: Altrono amžius„ (trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 20.45 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 12, 14, 16, 18 val.  
(1-3 d. 18 val. seansas nevyks).
„Didysis skrydis“ (dubliuotas lietuviškai) - 1-7 d. 11.15, 
15.15, 17.15 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 18.30, 20 val. (7 d. 20 val. seansas nevyks).
„Numeris 44“ (drama, Čekijos Respublika, JAV, 
D.Britanija, Rumunija, N-16) - 2, 4, 6 d. 21.35 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 13 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 1-7 d. 14.45, 19.30 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 18, 
22.15 val. (18 val. seansas vyks 1-3 d.).
„Ilgiausia kelionė“ (drama, JAV, N-13) - 1, 3, 5, 7 d. 
21.35 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 16.30 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 12.30, 14.30 val.
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 1-7 d. 
16.45, 19.15, 22 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 1-7 d. 
10.45, 13.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 12.45 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 11.40, 15, 18.10, 21.20 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.30, 14.50 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 12.40, 17.10 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 13.50, 15.50, 19.20, 21.50 val.
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 1-7 d. 15.15, 18, 20.50 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 7 d. 
18.30 val. (5 Braškės premjera).
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
1-7 d. 11.50, 16.20, 19, 21.40 val. (5 d. 19 val. seansas 
nevyks).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 12.50, 18.30, 21 val. (7 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 12.30, 
18.20 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 1-7 d. 16.45, 21.10 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
1-7 d. 14.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
1-7 d. 10.10 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.20, 12.20 val.  
(10.20 val. seansas vyks 1-3 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 10.40 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 1-7 d. 11.40, 15, 18.30, 21.45 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 10.10, 14.35 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 1-7 d. 12.40, 17.10 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 16.45, 19.15, 21.50 val.
„Mūšis dėl Sevastopolio“ (karinė drama, Rusija, 
Ukraina, N-13) - 1-7 d. 21 val.
„Karštos gaudynės“ (komedija, JAV, N-13) - 7 d. 
19.30 val. (5 Braškės premjera).
„Greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
1-7 d. 12.50, 17.50, 20.50 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo f., JAV, N-16) - 1-7 d. 
15.50, 19.30, 21.30 val. (7 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 1-7 d. 11, 13.20 val. (11 val. 
seansas vyks 1-3 d.).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
1-7 d. 10.20, 14.50 val. (10.20 val. seansas vyks 1-3 d.).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
1-7 d. 12.20 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-3 d. 10.30 val.
„Gilyn į mišką“ (komedija, JAV, N-7) - 1-7 d. 
15.30 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (komedija, 
JAV, N-7) - 1-4, 6-7 d. 18.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Sakoma, viena paklausiausių profesijų 
šiandien - vestuvių fotografas, brangiau-
sia suknelė - vestuvinė, o prašmatniausia 
šventė, žinoma, - vestuvės. Per ironijos 
prizmę į tai pažvelgęs žymus režisierius, 
Estijos rusų teatro vadovas Igoris Lysovas 
savo vizija pasidalys ir su žiūrovais Vilniu-
je. Pagal Nikolajų Gogolį Taline jo sukur-
tas spektaklis „Vedybos“ bus rodomas Lie-
tuvos rusų dramos teatre.

Režisieriaus dėmesio centre - beviltiškai 
ištekėti norinti jaunoji. „Noriu apie jus, mo-
terys, papasakoti. Apie tai, kad jums visa tai 
atrodo labai rimta. O mums, vyrams, tai, šiaip 
ar taip, yra pokštas. Juokingai man skamba 
ir dažno jaunuolio mąstymas „arba nesituok-
siu dar dešimtį metų, arba reikia vesti tuojau 
pat“. Lyg vedybos ką nors pakeistų“, - ko-
mentuoja I.Lysovas. N.Gogolio pjesė „Vedy-
bos“ scenoje dažnai virsta komišku pasako-
jimu, išjuokiančiu visą šutvę savotiškų per-
sonažų: jaunąjį Ivaną Podkoliosiną, paniškai 
bijantį vesti, virtinę keistuolių jaunikių bei 
nuotaką Agafją Tichonovną, kuri renkasi vie-
no jaunikio lūpas, o kito nosį. Tačiau I.Lyso-
vas žvelgia giliau ir rodo bet kada prie alto-

riaus pasiryžusią pulti moterį, kurios siela 
jaunikiams nė kiek nerūpi - jiems svarbi tik 
jos materialinė padėtis ir kūno formos. 

Neįprastas šiame spektaklyje ir sceno-
grafės sprendimas. Dailininkė Izabella Ko-
zinskaja išdėliojo scenoje keletą kabinų, 
primenančių ir išpažinties klausyklas, ir te-
lefonų būdeles, ir narvus. „Jose veikėjai 
gali atsiverti, bet išėję tampa labai suvar-

žyti. Tą ir turėjau omenyje - kiekvienas jau-
nikis ir Agafja turi po nuosavą būdelę, ku-
rioje jie puikiai jaučiasi, gali šokti ir pana-
šiai, bet už jos ribų tampa visiškai kitais 
žmonėmis“, - sako režisierius.

LRDT ir ERT inf.

Estų teatralai Vilniuje kels vestuves
Jelenos Vilt nuotr.

Spektaklis „Vedybos“, kuriame vaidina Estijos rusų 

dramos teatro aktoriai, bus rodomas Lietuvos rusų 

dramos teatre gegužės 3 dieną (spektaklis rusų kalba)
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
2 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
2 d. 15 ir 19 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 19 val. Studijoje - „Poetė“ (Salomėjos Nėries dieno-
raščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R.Garuolytė.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
2 d. 21 val.; 4 d. 18 val. - Premjera! „Durys“. 
Rež. K.Glušajevas (Teatras „Kitas kampas“).
7 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“. 
Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
2 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“. Rež. V.Kuklytė.
6 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.
7 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
2 d. 18.30 val. - F.Veberio „Kvailių vakarienė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. M.Poliščiuk.
3 d. 12 val. Mažojoje salėje - A.Smedbergo „Berniukas, 
kuris nieko nebijojo“. Rež. P.Stružkova (Estijos rusų teatras).
3 d. 18.30 val. - N.Gogolio „Vedybos“. Rež. I.Lysov 
(Estijos rusų teatras).
7 d. 18.30 val. - M.Bulgakovo „Zoikos butas“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGANIUKĖS TEATRAS
2 d. 12 val. - „Bjaurusis ančiukas“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
3 d. 12 val. - „Raudonkepurė ir Vilkas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Mažojoje salėje

2 d. 12 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
7 d. 18.30 val. - „Vilis“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.

„DOMINO“ TEATRAS
3 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.

MENŲ SPAUSTUVĖ
2 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. 
Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
5, 6, 7 d. 18 val. - Naujasis Baltijos šokis’15.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
3 d. 13 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
1 d. 19 val. - „Vasarotojai“ (pagal M.Gorkio kūrybą). 
Rež. A.Giniotis.
2 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
3 d. 12 val. - „Mykolas žvejas“. Rež. A.Giniotis.
6 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre -
Atsisveikinimo turas! „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. 
Rež. A.Giniotis.
7 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS  
TEATRAS

2 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. A.Areima.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
6 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyras 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
7 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Mariaus von Mayenburgo 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
1 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
2 d. 12 val. - „Metų laikai“. Choreogr. ir rež. Ž.Baikštytė.
2 d. 18 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Dir. V.Visockis.
3 d. 12 val. - „Metų laikai“. Choreogr. ir rež. Ž.Baikštytė.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
6 d. 18 val. - Dž.Bokačio „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
7 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
3 d. 12 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
2, 3 d. 12 val. - Premjera! „Ąžuolo vaikas“. Rež. O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

4 d. 18 val. - „Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikovas 
(„Domino“ teatras).
5 d. 18 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis. 
(„Domino“ teatras).
6 d. 18 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras.)
7 d. 18 val. - „Durys“ (Improvizacijų teatras „Kitas 
kampas“).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
2 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Romeo ir Džiuljeta“. 
2 d. tragedija. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. T.Tvorkovskis 
(Lenkija).
7 d. 18.30 val. - Z.Liepinš „Adata“. 2 d. muzikinė 
drama (pagal fonogramą). Rež. R.Kaubrys. Choreogr. 
A.Liškauskas.

„Tylos!“ programoje - trys 
premjeros ir keturi jau įvertinti 
jaunųjų spektakliai. Šiemet festi-
valyje dalyvauja teatro kūrėjai iš 
Lietuvos, Latvijos, Rusijos bei Ita-
lijos ir Didžiosios Britanijos jung-
tinis projektas.

Gegužės 12 d. 19 val. festiva-
lis „Tylos!“ atidaromas teatro 
maištininkų iš Romos spektakliu 
„La Merda“. Kraują kaitinantis 
italų spektaklis Lietuvoje žymi-
mas N-18 ženklu. „Teatro Valle“ 
(1727) - seniausias vis dar vei-
kiantis Italijos teatras Romoje. 
2010 metais Italijos valdžiai nu-
sprendus šį teatrą privatizuoti, 
daugiau nei šimtas aktorių, reži-
sierių ir scenos darbuotojų aki-
vaizdžiai tam pasipriešino - per-
ėmė teatrą į savo rankas jį oku-
puodami ir ten apsigyveno. Taip 

„Teatro Valle“ tapo absoliučiai kritinės meno 
situacijos simboliu visoje Europoje. Trejus 
metus pastato nepalikę aktoriai ir toliau kū-
rė aukšto meninio lygio spektaklius. „La 
Merda“ - pirmasis dramaturgo Kristiano Če-
resolio (Cristian Ceresoli) kūrinys teatrui, 
pelnęs šešis svarius apdovanojimus jo auto-
riui, vienas jų - „The Fringe First Award“.

Gegužės 12 d. festivalyje „Tylos!“ rodo-
mame spektaklyje „La Merda“ vaidinanti gar-
si italų aktorė Silvija Galerano (Silvia Galle-
rano) 2012-aisiais už vaidmenį spektaklyje 
sulaukė tarptautinės šlovės: laimėjo „The Sta-
ge Award“ už geriausią pasirodymą, „The 
Fringe First Award“, „The Arches Brick 
Award“, „The Premio della Critica“, buvo no-
minuota „The Total Theatre“ apdovanojimui.

„La Merda“ - tai istorija apie vienos mo-
ters kelionę po visuomenės nukrypimus ir 
kaip ji dorojasi su nesąžiningais nutikimais bei 
žmonėmis, kuriuos tame kelyje sutinka. Čia 
mažai moralizavimo apie tai, kas yra blogai ar 
kas gerai. Iš tiesų, viskas, kas nutinka mūsų 
bevardei veikėjai, atrodo taip siaubingai žiau-
ru, kad jos naivūs bandymai siekti pasisekimo 
gyvenime, taip pat ir aktorės karjeroje, gali 
vesti nebent tik į tolesnę kankynę. Liūdni 

Tarptautinį teatro festivalį „Tylos!“ atidarys sensacinga „La Merda“
Gegužės 12-18 dienomis Vilniuje vyks Tarptautinis teatro debiutų festivalis „Tylos!“ Jau 
aštuntus metus laukiamiausias gegužės mėnesio festivalis ištikimas savo misijai - į teat-
rą pritraukti naują ambicingiausių ir drąsiausių scenos menų kūrėjų bei žiūrovų kartą.

Silvija Galerano (Silvia Gallerano) 
scenoje pasirodys nuoga

Organizatorių nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KONCERTŲ SALĖ
3 d. 12 val. - „Brėmeno muzikantai“ (Sankt Peterburgo 
operetės teatras).
3 d. 18 val. - „Bobų maištas“. Rež.: S.Šalagin, 
S.Mozgavoi (Sankt Peterburgo operetės teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ  
TEATRAS

2 d. 12 val. - „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
3 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
5 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Madagaskaras“. Rež. R.Tuminas (Valstybinis Vilniaus 
mažasis teatras).
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Turgenevo „Įnamis“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS  
TEATRAS

7 d. 18 val. - Atsisveikinimo turas! 
„Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis 
(Keistuolių teatras).

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS  
TEATRAS

2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - E.Žukovskaja ir 
M.Astrachan „Pifo nuotykiai“. Rež: V.Blėdis. Atnaujinto 
spektaklio rež. R.Urvinis.
2 d. 18 val. Mažojoje salėje - M.Zalytės „Margarita“. 
Rež. A.Kėleris.
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Grekovo „Hanana, kelkis 
ir eik“ (N-16). Rež. R.Augustinas A.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Tau, Mamyte“. „Ąžuoliuko“ 55-mečio programa „Tu, 
ąžuolėli šimtašaki“. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos moky-
klos jaunučių choras (vadovės: E.Čigriejūtė-Strolienė, 
R.Kuncienė, D.Leipuvienė, E.Narmontienė). Vilniaus 
mokytojų namų „Ąžuoliuko“ mažylių choras (vado-
vės: E.Jauniškienė, G.Trimirkaitė). Koncertmeisterės: 
L.Kuliešiuvienė, S.Skučienė. Meno vadovas V.Miškinis. 
Dalyvauja aktorė V.Klimčiauskaitė.
5 d. 19 val.  Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Paukščių choras“. Vilniaus kultūros centro Lietuvos radijo 
ir televizijos vaikų choro 35-mečiui. Choro meno vadovė 
R.Maleckaitė. Vadovės: E.Ganusauskienė, S.Kriščiūnaitė, 
E.Liaukevičienė, A.Rauktytė, N.Sinkevičiūtė.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
7 d. 19 val. - Algirdo Martinaičio autorinis vakaras. 
Solistės: R.Lipinaitytė (smuikas), I.Baikštytė (fortepijonas), 
J.Gedmintaitė (sopranas). Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
3 d. 17 val. - Orkestro sezono baigiamasis koncer-
tas, skirtas Motinos dienai. Kauno miesto simfoninis 
orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija). Vadovas 
A.Treikauskas. Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir 
vyr. dir. P.Bingelis). Dir. P.Bingelis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Tarptautinį teatro festivalį „Tylos!“ atidarys sensacinga „La Merda“

vaikystės prisiminimai, fanatiškas nacionalis-
tas tėvas, zoologinės analogijos ir jaunos ak-
torės ambicijas žudanti mačistinė visuomenė 
yra tik dalis temų ir istorijų, pasakojamų spek-
taklio metu.

Šis kūrinys - tai šiurkšti ir ypač unikali 
moderniosios visuomenės kritika, visuome-
nės, kurioje žmonės arba yra išnaudojami, 
arba neturi jokios naudos, o individo jausmai 
paliekami nuošalyje, kol pradeda po truputį 
veržtis, o gal ir visiškai plūsti į paviršių, tačiau 
ir tada yra sutrypiami ir paliekami nykti.

Teatro kritikų reziumė: „Kai kurios spek-
taklio vietos yra tokios politiškai nekorek-
tiškos, kad smogia iš netikėčiausių kampų. 
Viena aišku - visas kūrinys tikrų tikriausiai 
stumia teatro ribas į naujas erdves. O kad jos 
ten atsirastų, aktorė teturi vos kiek daugiau 
nei didelę burną, įrėžtą ryškiai raudonu lūp-
dažiu, ir mikrofoną, ir abu ji naudoja su ne-
paprasta technika, kurdama pribloškiantį 
efektą. Jos inkščiantis, graudus balsas apima 
tokią vokalo spalvų paletę, kad gali priversti 
jus atšokti ir prilipti prie kėdės atlošo.“

Festivalio renginiai

l Gegužės 12 d. 19 val. Festivalio atidarymas. 
Vilniaus mažajame teatre
C.Ceresoli „La Merda“ („Teatro Valle“, „Frida 
Kahlo Productions“, „Richard Jordan Productions 
& Produzioni Fuorivia“, Italija ir Didžioji Britanija, 
spektaklis vyks anglų kalba)
l Gegužės 13 d. 19 val. Vilniaus mažajame 
teatre
„Antišou. Likučiai po Dievo“ (Apeirono teatras, rež. 
G.Kazlauskaitė ir E.Kazickaitė, Lietuva)
l Gegužės 14 d. 19 val. Šiuolaikiniame meno 
centre
Pagal F.Richter ir V.Pelevin „Dievas yra DJ“ (LMTA, 
rež. K.Gudmonaitė, kurso vadovas G.Varnas, 
Lietuva)
l Gegužės 15 d. 18.30 val. Rusų dramos teatre
D.Gieselmann „Ponas Kolpertas“ (Panevėžio J.Miltinio 
dramos teatras. LMTA diplomantai, kurso vadovai ir 
spektaklio režisieriai - V. ir V.Anužiai, Lietuva)
l Gegužės 16 d. 16 val. LMTA Teatro ceche.
Spektaklis nemokamas, vietų skaičius ribotas.
J.Rainis „Aukso žirgas“ (Latvijos kultūros akademija 
ir LMTA, rež. G.Aleksa, kurso vadovas A.Giniotis, 
Latvija ir Lietuva)
l Gegužės 17 d. 19 val. Vilniaus mažajame teatre
E.Ionesco „Karalius miršta“ (B.Ščiukino teatro moky-
kla, rež. A.Šuljev, darbo vadovas R.Tuminas, Rusija)
l Gegužės 18 d. 19 val. UŽDARYMAS. Vilniaus 
mažajame teatre
A.Lunskytė-Yildis „Euro Vizija“ (Latvijos nacionali-
nis teatras, rež. V.Bareikis, Latvija)
Bilietus platina www.bilietai.lt.

„Tylos!“ meno vadovė Gabrielė Tuminai-
tė, pristatydama šių metų festivalį, sako:

„Per septynerius festivalio organizavimo me-
tus keičiausi ir aš, ir mano požiūris į debiutuo-
jančius teatro meno kūrėjus. „Tylos!“ įvesdinta 
pirmoji jaunų režisierių karta jau diktuoja pro-
gresyviausias Lietuvoje teatrines tendencijas. 
Kitiems festivalis tapo vieninteliu susitikimu su 
publika prieš apsisprendžiant nebūti teatre. Šių 
metų dalyviais tikiu besąlygiškai, jie tikrai ne 
atsitiktiniai, ne vienadieniai kūrėjai.“

apie Festivalį

„Laisvalaikio“ inf.

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Dvi Vinco Kisarausko (1934-1988) kūrybą pristatančios 
parodos

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Algirdo Petrulio (1915-2010) šimtmečio minėjimo paroda 
„Pustonių turtai paletėje“
Paroda „Vladislovo Neveravičiaus studijoje“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno  
galerija

Vilniaus g. 39/6
Loretos Zdanavičienės tapybos paroda „Anasas“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

Tapytojo Vytauto Dubausko kūrybos paroda „Tiesioginė 
transliacija“

Savicko paveikslų galerija
J.Basanavičiaus g. 11/Teatro g. 1

Įvairių autorių tapybos ir grafikos paroda „Šiandien ekspo-
zicijoje“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Italų menininko paroda Fabrizio Fortini (1967) paroda 
„Nieko asmeniško“

Šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11

Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės paroda „Paribio 
portretai. Pašnekesiai“
Paroda, skirta jubiliejinei Lietuvos dainų šventei „Čia - 
mano namai“
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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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SVEIKINA

Aktorė  Žemyna Ašmontaitė
1978 04 30

Fotomenininkė Jurga Anusauskienė
1970 04 30

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė VIDA
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

Atlikėja Katažina Zvonkuvienė
1980 05 03

Krepšininkas Jonas Valančiūnas
1992 05 06

„Nesipūsk kaip varlė prieš 
dalgį“. Noras būti dėmesio centre 
ir pastangos aplinkiniams įrodyti 
savo nuomonės teisingumą pareika-
laus iš jūsų daug fizinių jėgų ir gali 
išprovokuoti ligas. Kad nesirgtumėte, 
pasistenkite energiją nukreipti į 
audringą kūrybinę veiklą.

AVINuI

„Be praeities nėra atei-
ties“. Jūsų neapleis savotiška ir 
ypatinga nuotaika. Nostalgiškos mintys 
bus nuolatinės palydovės, tad verta 
pasistengti užbaigti visus užmestus 
reikalus. Galimi senų bičiulių vizitai. 
Būsite emocingas, tad užpildykite savo 
gyvenimą teigiamais išgyvenimais.

JAUČIUI

 „Nauja - tai pamiršta 
sena“. Teks užsiimti jau pamirštais 
reikalais. Pats geriausias laikas užbaigti 
tai, kas yra užstrigę. Norintys gali 
lengvai atsikratyti nereikalingų daiktų, 
žalingų įpročių ar niūrių minčių. Taip 
jūs palaisvinsite vietą naujoms idėjoms, 
pokyčiams.

DVYNIAMS

„Žodis skriaudžia, žodis 
glaudžia“. Turėsite progų ištaisyti 
praeities klaidas, kurios lemtingai 
paveikė jūsų gyvenimą. Nesigėdykite 
pasakyti artimiesiems to, ko ilgai 
nepasakėte, ar žengti susitaikymo 
link. Galimas netikėtas jūsų gyvenimo 
posūkis.

VĖŽIUI

„Vienas lauke - ne karys“. 
Su savo problemomis teks susitvarkyti 
vieniems, nes aplinkiniai jus sunkiai 
girdės ir supras. Nesiimkite jokių naujų 
žygių, - juk tiek daug nebaigtų reikalų 
dar yra. Darbinėje aplinkoje vyraus 
įtampa. O štai asmeniniame gyvenime 
numatomi pozityvūs pokyčiai.

LIŪTUI

„Nuo likimo nepabėgsi“. 
Pagausės kontaktų, kelionių ir 
skambučių. Tačiau svarbių susitikimų  
ar kitokių reikalų verčiau neplanuokite - 
gresia apgaulės. Žvaigždės pataria 
atidžiai peržiūrėti savo kontaktus ir be 
jokio gailesčio atsisveikinti su nereikalin-
gomis pažintimis.

MERGELEI

„Kaip šauksi, taip atsi-
lieps“. Jūsų iniciatyva gali susidurti 
su kolegų priešprieša. Čia padės sveika 
nuovoka ir objektyvumas. Teks spręsti 
nemažai buitinių klausimų, jaudins 
pinigų stygius. Meilės santykiams 
trukdys abipusis pavydas, tad venkite 
dviprasmiškų situacijų.

SVARSTYKLĖMS

„Nemesk kelio dėl takelio“. 
Įtempta padėtis reikalaus sutelktumo. Jei 
turite tikslą, eikite jo link ir nekreipkite 
dėmesio į smulkias kliūtis, antraip 
rizikuosite prarasti iškovotas pozicijas. 
Ir paramos iš aplinkinių laukti neverta. 
Šeimyninių santykių laukia atsparumo 
išbandymas.

SKORPIONUI

„Neturėk pinigų, bet 
turėk draugų“. Pasiruoškite rimtam 
santykių su draugais ir artimaisiais 
išbandymo periodui: jie gali trūkinėti. 
Meilės reikalai seksis puikiai. Darbe 
ramybės nebus. Jūsų ambicijos - jūsų 
priešas, tad pasistenkite kolegoms jų 
nedemons truoti.

ŠAuLIuI

„Kas ieško, tas randa“. 
Iš esmės pozityvus laikas. Darbe 
diskomfortą kels finansiniai nesusipra-
timai. Namuose jus apims įkvėpimas, 
norėsis kažką pakeisti. Meilės fronte 
laukia pergalės; viskas išskirtinai prik-
lausys nuo jūsų. Galima partnerio 
neištikimybė.

OŽIARAGIUI

„Tiesiai arčiau, aplink 
greičiau“. Puikus laikas tam, kad 
galėtumėte suderinti santykius su 
vaikais, kitais šeimos nariais. Daugiau 
laiko skirkite hobiui,- jis įkvėps kūrybai. 
Permainos būtinos, tik laikas joms 
dar neatėjo. Neverta investuoti į jokius 
komercinius sandėrius.

VANDENIuI

„Stenkis, ir Dievas pa-
dės“. Gera nuotaika ir malonūs 
įvykiai prasidės jau šią savaitę,  
o kad viskas sektųsi, gerai apgalvo-
kite žingsnius į tikslą. Netrūks 
priešingos lyties dėmesio. Stenkitės 
stiprinti savo imunitetą ir palaikyti 
fizinę formą.

ŽUVIMS

AsTrologInė prognozė

ProgNozė geguŽėS 1-3 D.
Penktadienį greitakojis Merkurijus pakeis savo buvimo vietą - pereis iš Jaučio į savo buveinę - Dvynius. Tad vieniems suaktyvės kūrybinis 
mąstymas, o kitiems - sustiprės merkantiliškas nusiteikimas. Foną lems sekmadieninė Merkurijaus ir Saturno opozicija, tad šį savaitgalį 
skubėjimas ir blaškymasis gali išprovokuoti neteisingą situacijos vertinimą ir tapti nesutarimų asmeniniuose santykiuose priežastimi. Šių 
planetų įtemptos padėties veikiamas praeis ir šeštadienis, ir sekmadienis. Stenkitės šiuo periodu nereikalauti iš aplinkinių tikslių ateities 
planų ar atsakymų į retorinius klausimus. Bus naudingiau, jei savaitgalį praleisite vienumoje, nei kad beprasmiškai ginčysitės dėl nieko. 
Penktadienis ir šeštadienis palankiausias Dvyniams, Liūtams, Šauliams, Vandeniams. Šeštadienis sudėtingas Avinams, Vėžiams, 
Svarstyklėms ir ožiaragiams. Sekmadienis nepalankus Jaučiams, Dvyniams, Liūtams, Mergelėms, Skorpionams, Šauliams, 
Vandeniams, Žuvims. Penktadienis gali tapti slegiantis dėl daugybės smulkių susidūrimų, išsiblaškymo, lengvo dirglumo. Pasistenkite 
susitvarkyti visus naminius reikalus, tačiau neįklimpkite į buitinę rutiną. Vakare galimas susibūrimas, tad neišsekinkite savęs. Šeštadienį 
įtampa biosferoje gali neduoti normaliai išsimiegoti. Ankstyvas triukšmas, vaikų kaprizai ar vidinis nerimas gali duoti dirglumo užtaisą visai 
dienai. Susiimkite - antroje dienos pusėje taps lengviau. Jei nuspręsite išeiti į svečius ar juos priimti savo namuose, išvengsite blogos 
nuotaikos. Tačiau atsargumas vartojant maistą ir alkoholį šiandien būtinas, antraip prastos savijautos neišvengsite. Sekmadienis - Motinos 
diena. Šventė, tačiau jums teks iš pat ryto nusiteikti būti kantriems ir santūriems, antraip ši diena taps išbandymu jūsų nervų sistemai. 
Vieniems pasireikš karingas dirglumas, kitiems gali paaštrėti asmeninio reikšmingumo jausmas ar vulkanu prasiveržti materialinės ambici-
jos. Pati didžiausia klaida būtų šiurkštumas ir nepagarba aplinkiniams - tai gali išprovokuoti konfliktą, užsitęsiantį ne vieną dieną.

ProgNozė geguŽėS 4-7 D.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Kačkavalas. Elvis. dB. 
Tauta. Estetas. Ra. Alba. Mielės. 
Neik. Suma. Viskis. Skola. GA. 
Tentas. Kaulas. Margas. Kaklas. 
Vaidas. Daimas. Ateitis. Saulės. 
Sr. Karšis. Karpis. TA. Cinas. 
Laikas. Kam. Ikas. Tikros. Avis. 
Jus. Plentas. Malaga. AS. Glinka. 
Ingmaras.
Horizontaliai: Atauga. Akcija. 
Čalma. Taikus. Kuba. Vernas. Data. 
Maišas. Va. Taitis. PL. Verdis. Li. 
Lemingas. Ten. Rasistas. Link. 
Stekas. Kakta. Elis. Saira. Retės. 
Darkosi. Las. Kaupas. VS. Kailis. 
Mg. Sakmės. Am. Sankulas. Ala. 
Eolas. Kvar. Drilas. Staiga. Bakas. 
Bramsas.
Pažymėtuose langeliuose: 
LeKsiKonas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki  
gegužės 5 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 0,29 EUR - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Vaida TeRViLYTĖ iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

- Seneli, vesti geriau liesą ar apkūnią 
merginą?

- Atsimink mano, seno jūrų vilko, žo-
džius! Geriau linguoti ant bangų, negu dau-
žytis į uolas...

l

Naktis. Krūmuose tupi du samdomi žu-
dikai ir laukia aukos.

- Kiek valandų?
- Vidurnaktis. O ką?
- Neramu man kažkaip. Gal kas negero 

atsitiko jam?
l

Psichiatrinėje ligoninėje suskamba tele-
fonas.

Vyriškas balsas klausia:
- Prašau pažiūrėti, ar yra kas nors de-

šimtoje palatoje.
- Ne, ten nieko nėra, - atsako budintis.

- Vadinasi, man vis dėlto pavyko pa-
bėgti!? 

l

Ateina žmogelis į alaus barą, apsižvalgo 
ir klausia padavėjo:

- Čia anoniminių alkoholikų klubas?
- Kodėl taip manote? - nustemba pada-

vėjas.
- Tai kad nė vieno iš jų nepažįstu. 

l

Tėvas ir sūnus žiūri filmą apie indėnus. 
Vaikas klausia:

- Tėti, kodėl indėnai dažosi?
- Jie dažosi todėl, kad ruošiasi karui.
Kitą rytą berniukas, pamatęs pasidažiu-

sią mamą, rėkia tėvui:
- Tėti, mama ruošiasi karui! 

l

- Ką labiau mėgsti, vyną ar moteris?
- Tai priklauso nuo gamybos metų. 

l

Žmona rodo vyrui naujausios mados 
žurnalą:

- Šiais metais vyrai nešios marškinius 
be sagų.

- Puiku! Vadinasi, aš jau penkiolika me-
tų rengiuosi madingai. 

l

Šnekasi 2 blondinės:
- Žinai, vakar dariau nėštumo testą...
- Na, ar labai sunkūs buvo klausi-

mai?
l

 Vaikinas, atėjęs į banką, sako.
- Man reikia kredito merginai.
- Kokia prasme?
- Na, kad galėčiau pirkti jai gėlių, eiti 

su ja į kiną, dovanoti dovanas.
- Tai čia vartojimo.
- Nekalbėkite apie ją taip.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

 ŽYDINTIS SODAS. Įspūdingame Tokijo parke, šalia Nezu šventyklos, žydi 100 skirtingų 
azalijų rūšių - šių gėlių čia pasodinta daugiau kaip 3000.EPA-Eltos nuotr.


