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kolekcijų pristatymą.   11 p.

 ■ LRT televizijos žurnalistas ir laidų vedėjas 
Arnas Mazėtis - apie svajonių automobilį 
ir lietuvių vairavimo ypatumus.  12  p.

 ■ Vilniaus santuokų rūmuose susituokė 
grupės „Studentės“ narė Ineta Puzaraitė 
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pirmagimio susilauksianti pora susituokė 
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Ineta ir Ąžuolas tuoksis  
ir antrąkart

ant podiumo - minimalistinė elegancija

 „esu laimingas vairuotojas“
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n Gimimo data: 1989 m. gegužės 24 d.

n Šeimos padėtis: susižadėjusi.

n Išsilavinimas: vienas bakalauras, du magistrai.

n Agnės tėtis - buvęs policijos generalinis 

komisaras Petras Liubertas, mama - Tatjana 

Liubertienė 1993 m. įkūrė pirmąją privačią mokyklą - 

Vilniaus privačią gimnaziją. Iki šiol yra jos direktorė.

n Veikla: mokyklos - Vilniaus privačios gimnazijos -

rinkodaros vadovė, Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centro direktorė.

n Gyvenimo moto: prieš sakydamas „negaliu“ 

pradžioje pamėgink.

Dosjė

4

„LaisvaLaikio“ interviu
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Jūsų mama įkūrė pirmąją Lietuvoje 
privačią mokyklą. Vėliau prie šios veik-
los prisijungėte ir jūs. O apie kokią pro-
fesiją svajojote vaikystėje?

- Matyt, kaip ir kiekvienam vaikui, taip ir 
man tėvai yra idealai, tad natūralu, kad ir sa-
ve vaikystėje mačiau būtent taip. Norėjau bū-
ti ir policininke, ir mokytoja, ir verslininke... 
Augdama kiekviename brandos etape norėjau 
vis kitko: norėjau tapti ir dizainere, ir veteri-
nare, ir teisininke, ir bankininke. Džiaugiuo-
si, kad tėvai nė vienam mano norui nepasakė 
„ne“ ir galėjau išbandyti viską: atlikti prakti-
kas, susipažinti su tos profesijos atstovais ir 
pati išsiaiškinti, ko galiausiai noriu ir kaip 
save ateityje matau.

- Šią mokyklą galima pavadinti jūsų 
šeimos verslu - joje dirbate ir jūs. Ar ne-
būna pykčių, nesutarimų dėl darbų, 
sprendimų?

- Mokyklą būtų labai sunku pavadinti 
verslu - greičiau tai fanatiškas hobis, kuriam 
reikia labai daug darbo, atidumo, idėjų. O ne-
sutarimų nėra, nes esame labai aiškiai nubrė-
žę savo darbo sritis ir viena kitą su mama tik 
papildome, o ne trukdome. Mama yra atsa-
kinga už ugdymo procesą, programas, mokyk-
los politiką ir strategiją, aš - už projektus, 
finansus ir novatoriškas idėjas.

- Ar nesunku, kai mama yra ne tik 
mama, bet ir tam tikra prasme jūsų bo-
sas darbe?

- Sunku tik tai, kad mokykla gyvename 
visą parą. Kai mama yra tavo viršininkė, ant 
pečių gula daug didesnė atsakomybė: turi 
nuolat įrodyti, kad esi ne tik „direktorės duk-
ra“, bet ir labai atsakinga bei kompetentinga 
darbuotoja. Mama juokiasi, kad „investicija 
pagaliau atsiperka“.

- Su kokiais iššūkiais jums tenka su-
sidurti darbe?

- Ne kartą gvildenome klausimą ir turė-
jome begalę pasiūlymų plėstis ir įkurti filialus 
kituose miestuose bei rajonuose, tačiau nu-
sprendėme maksimaliai sutelkti jėgas į bū-
tent šią mokyklą - skirti didelį dėmesį koky-
bei. Dėl to ir iššūkių atsiranda labai daug, bet 
mes išmokome labai sėkmingai, efektyviai ir 
natūraliai išspręsti viską taip, kad niekas net 
nepastebi, jog iššūkių būta.

- Papasakokite plačiau apie savo pa-
reigas ir atsakomybę mokykloje.

- Esu atsakinga už finansus ir projektus. 
Vienas didesnių - Lyderystės akademija. 
Drauge su partneriais organizuojame 9-12 
klasių mokiniams nemokamas paskaitas įvai-
riausiomis temomis. Čia teoriją deriname su 
praktika, padedame kiekvienam mokiniui at-
siskleisti. Šis projektas jau gyvuoja devintus 
metus. Be to, esu Šiuolaikinių inovacijų die-
gimo ir kompetencijų ugdymo centro vadovė. 
Mūsų tikslas - padėti mokytojui būti stipriu, 
savimi pasitikinčiu ir novatorišku aukštos 
kompetencijos žmogumi. Juk dirbdamas su 
šiuolaikiniais vaikais turi būti šiuolaikiškas 
mokytojas. Iš tiesų, novatoriškos idėjos - ma-
no mėgstama sritis. Esame pirmoji Lietuvo-
je mokykla, įdiegusi į savo ugdymo procesą 
3D spausdintuvus, interaktyvias mokymo sis-
temas ir pan. Pirmieji sukūrėme Lauko dar-
želio modulį. Net sunku viską išvardyti - ge-
riau ateiti ir pamatyti.

„LaisvaLaikio“ interviu

A.Liubertaitė: Kasdien turiu įrodinėti, 
kad nesu vien tik direktorės dukra
Sutikusi mokinį mokyklos koridoriuje ji būtinai pasiteiraus, ar jis nepamiršo pasiimti na-
mų darbų užduočių, palinkėti gero savaitgalio ar švelniai sudrausminti, jei pamato, kad 
elgiasi neteisingai. Agnė LiubertAitė (26) yra pirmosios Lietuvoje privačios mokyklos 
- Vilniaus privačios gimnazijos - rinkodaros vadovė. Jos mama - šios mokyklos įkūrėja, 
todėl, kaip sako pati Agnė, mokykla jau seniai jų šeimai tapo daug daugiau nei verslu. 
Pabendravęs su pačia Agne netrukus tuo įsitikini - ji ne tik pažįsta bene kiekvieną moki-
nį, bet ir laisvalaikį skiria švietimo inovacijų paieškoms. nepaisant tiek darbų, mergina 
nepailsta šypsotis. Anot jos, tik žinios ir mokymasis padeda nuolatos judėti pirmyn.

Pagrindinė 
mūsų mokyklos 
formulė - 
vaikui turi būti 
aišku ir įdomu
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- Su kokiais stereotipais apie priva-
čias mokyklas susiduriate šiandien?

- Stereotipų yra labai daug. Pripažinkime, 
kažkur gavus neigiamą patirtį susiformuoja 
požiūris į visą sistemą. Taip yra ir dėl privačių 
darželių, ir dėl privačių mokyklų. Jei kur nors 
šeima gavo prastos kokybės paslaugas, nei-
giamas „šleifas“ nuguls visas ugdymo insti-
tucijas. Taigi stereotipų yra labai daug: kad 
mokiniams privačiose mokyklose pažymiai 
rašomi už pinigus, kad vaikai yra labai išle-
pinti ir daug kitų. Visa tai yra netiesa. Priva-
ti mokykla yra tik labai geras įrankis atsi-
skleisti ir išugdyti visus vaiko talentus. Ma-
žos grupės, geri specialistai - čia vaikai kiek-
vieną dieną yra matomi, girdimi, su jais dir-
bama, rezultatai matomi „čia ir dabar“. Ne 
veltui mūsų mokyklos šūkis ir yra „Mokykla, 
kuri paruošia vaiką gyvenimui“.

- Mokykla gyvuoja jau daugiau nei 20 
metų. Kaip per tą laiką pasikeitė moky-
mosi principai, sistema?

- Mokykla žengia kartu su gyvenimu. 
Šiais metais mokykla išleis jau 15-ąją abitu-
rientų laidą. Per 23 gyvenimo metus čia mo-
kėsi ir X, ir Y, ir Z kartos atstovai, tad natū-
ralu, kad ir mokykla turi keistis. Mūsų mo-
kykla turi aiškią struktūrą. Labai didžiuoja-
mės savo kolektyvu. Pripažinkime, tam, kad 
sukurtum tikrą mokyklą, reikia daug metų ir 
patirties. Pamenu, kai pati čia mokiausi, - 
mūsų klasė buvo labai aktyvi ir veikli, čia 
buvo įvairių mokinių - ir „realiukų“, ir huma-
nitarų, ir menininkų. Mums viskas būdavo 
aiškinama su spektakliais, per kūrybinį darbą. 
Mes iš karto suprasdavome, kas prie ko. Da-
bar tas pats - kiekviena klasė yra vis kitokia, 
tad ir ugdymo procesas yra individualizuoja-
mas. Pagrindinė mūsų mokyklos formulė - 
vaikui turi būti aišku ir įdomu.

- O kaip pasikeitė požiūris į išsilavi-
nimą? Ar šiandien suvokiama jo svarba? 
Juk dažnai viešojoje erdvėje propaguo-
jamos visai kitokios vertybės - neva už-
tenka turėti dailią išvaizdą ir durys tau 
visur bus atvertos.

- Uždavėte mano mėgstamiausią klausi-
mą, kuriuo dažniausiai diskutuoju kompanijo-
se. Sutinku - išvaizda yra svarbu, tačiau kaip 
ilgai? Pati būdama dvidešimt šešerių esu bai-
gusi tris aukštuosius: turiu verslo vadybos 
bakalaurą, pirmąjį magistrą - tiriamosios rin-
kodaros, antrąjį magistrą - verslo teisės, ir tai 
tikrai nėra finišo tiesioji. Išsilavinimas yra 

ypač svarbus, manau, kiekvienas tam tikrame 
gyvenimo etape supranta, kad jam „kažko 
trūksta“, ir tam, kad judėtų pirmyn, reikia 
mokytis. Esu sau pažadėjusi būti akademiškai 
aktyvi: nuolatos dalyvauju konferencijose, se-
minaruose, mokymuose, tobulinu savo žinias 
įvairiais klausimais. Net pabaigiau buhalteri-

nės apskaitos kursus ir esu atestuota buhal-
terė. Juk ne veltui sakoma, kad pasitinka pagal 
išvaizdą, o palydi pagal protą. Dirbant moky-
kloje ypač svarbu kasdien mokytis, tik taip 
gali judėti į priekį, susipažinti su naujais žmo-
nėmis ir naujovėmis.

„LaisvaLaikio“ interviu

Geras pedaGoGas - 
tai savo srities 
specialistas, 
deGantis ir 
Gyvenantis tuo,  
ką daro

Pozityvumu trykštanti Agnė Liubertaitė įsitikinusi,  
kad tik mokymasis padeda gyvenime judėti į priekį

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Jūsų manymu, kas apskritai šian-
dien yra geras išsilavinimas?

- Manau, kad kiekvienas pastebi, jog iš 
jaunų žmonių šiais laikais yra tikimasi labai 
daug: būti aktyviam, perspektyviam, protin-
gam ir pan. Manau, kad po truputį žengiame 
į vakarietišką pasaulį, kur geras išsilavinimas 

yra „a priori“. Jau dabar dau-
gelis supranta, kad ne rūbai, 
mašinos ar kiti materialūs da-
lykai yra laimė. Laimė yra 
gebėjimas matyti, girdėti ir 
suprasti. Tad ir išsilavinimas 
turėtų būti loginis, socialinis, 

emocinis. Mokykla ir yra ta terpė, kur išju-
dinami visi pagrindiniai gebėjimai, tam, kad 
žmogus būtų plataus mąstymo.

- Kiek čia svarbus yra pedagogas? 
Kaip jūsų mokykloje atrenkami peda-
gogai?

- Šį klausimą geriausia užduoti mano ma-
mai. Ji turi nepaprastą talentą bei intuiciją 
pamatyti ir užauginti gerą specialistą. Peda-
gogas yra labai svarbu. Labai didžiuojamės 

„LaisvaLaikio“ interviu

Santuoka - tai 
Savo žmogauS 
SuradimaS
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„LaisvaLaikio“ interviu

šiandieniu kolektyvu: vadovėlių autoriai, 
ekspertai, metodininkai, konferencijų prane-
šėjai - nuoširdūs ir labai talentingi specialis-
tai. Dirbame kaip viena stipri ir galinga ko-
manda. Visi žino, kad esant reikalui visada 
kviečiame ir specialistus iš išorės: ugdančiuo-
sius vadovus („koučerius“), universitetų lek-
torius ir kitus įkvėpėjus. Geras pedagogas - 
tai labai abstrakti sąvoka, panašiai, lyg ban-
dyčiau apibūdinti, kas yra „laimė“. Geras pe-
dagogas - tai savo srities specialistas, degan-
tis ir gyvenantis tuo, ką daro. Šis specialistas 
turi būti guru ir etalonas savo mokiniams - 
jis turėtų būti įkvėpėjas jiems. Labai didžiuo-
juosi, nes tokie specialistai ir dirba pas mus.

- Kokios mokykloje įdiegtos naujovės 
įdomiausios ir aktualiausios patiems vai-
kams?

- Jų yra iš tiesų labai labai daug, kiekvie-

nam amžiaus tarpsniui stengiamės kasmet 
pristatyti ką nors nauja. Viena labiausiai pa-
siteisinusių ir įdomiausių mokiniams naujo-
vių, kurią pradėjome taikyti progimnazinėje 
pakopoje, - panoraminio ugdymo pamokos, 
kuriose pamoką mokiniams veda net iki aš-
tuonių skirtingų specialistų. Kita, manyčiau, 
labai pamėgta gimnazistų - tiriamųjų darbų 
projektai, kur drauge su Vilniaus Gedimino 
technikos universitetu ir jų dėstytojais mo-
kiniai atlieka savo metinius tiriamuosius dar-
bus. Dar viena pamėgta naujovė - kulinarinė 
studija vaikams ir tėvams „Kukulis“.

- O kokie tie šiandieniai vaikai? Kokie 
yra jų siekiai, troškimai, svajonės?

- Įdomūs! Visai ne per seniausiai daly-
vavau mokymuose apie šiuolaikinius vaikus 
ir lektorė juokais užklausė to paties klausi-
mo. Atsakymas yra paprastas - tokie, kokius 
mes patys juos „sukuriame“. Juk jų niekas 
neatvežė ir nepaliko, o tik mes patys juos 
išmokome būti tokius, kokie jie yra. Infor-
macijos gausa, kelionės ir kalbų mokėjimas 
šiandienius vaikus pavertė unikalius. Dirb-
dama mokykloje pastebiu, kad mokiniai labai 
greitai supranta, kuri informacija jiems yra 
neaktuali ar neįdomi, ir tai, manau, yra labai 

gerai. O svajonės ir troškimai labai spalvoti 
ir gražūs - kitaip ir negali būti. Kiekviename 
etape skirtingi - nuo noro gražiai sušokti 
koncerte iki noro gerai išlaikyti baigiamuo-
sius egzaminus ir gauti savo svajonių darbą.

- Panašu, kad jūs jau turite savo sva-
jonių darbą, o kaip dėl šeimos? Esate 
susižadėjusi ir ruošiatės vestuvėms. Ne-
sate iš tų, kurie mano, kad antspaudas 
pase nieko nereiškia? Ką jums reiškia 
santuoka?

- Iš tiesų mano pasaulėžiūrą formuoja 
mano šeima. Stebėdama savo mamą ir tėtį, 
brolio šeimą darau išvadas, kad santuoka - 
tai savo žmogaus suradimas. Žmogaus, kuris 
visada palaikys, kad ir kaip banaliai skambė-
tų, ir laimėje, ir nelaimėje. Santuoką vertinu 
šiek tiek rimčiau negu vien kaip antspaudą 
pase.

Ne veltui mūsų 
mokyklos šūkis 
yra „mokykla, kuri 
paruošia vaiką 
gyveNimui“

išsilaviNimas yra 
ypač svarbus, ir 
tam, kad judėtum 
pirmyN, reikia 
mokytis

Vilniaus privačioje gimnazijoje įkurta kulinarinė 
studija „Kukulis“, pasak Agnės, įdomi ne tik  
vaikams, bet ir jų tėveliams
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Kokios vertybės buvo puoselėjamos 
jūsų šeimoje?

- Vienareikšmiškai pagarba ir didžiulė 
meilė vieno kitam. Smagu, kai pas tėvus 
drauge su broliu suvažiuojame su savo šei-
momis kiekvieną savaitgalį, kad ir greitai 
kavos pagerti. Apsikabiname, pasikalbame. 
Tokiais momentais norisi širdyje rėkti: 
„sustok, akimirka žavinga“, nes kiekvieną 
dieną vienas kitam bandome padaryti kažką 
gražaus.

- O gal pamenate ir didžiausią gyve-
nimo pamoką?

- Tas pamokas turiu kasdien, nuolatos 
bandau - krentu ir vėl darau. Iš klaidų mo-
komasi. Per bakalauro studijas kurį laiką gy-
venau Danijoje - matyt, čia ir turėjau visas 
didžiausias savo pamokas: susikurti gerovę 
svetimoje šalyje iš tiesų yra didelis iššūkis. 
Norėjau įrodyti visiems, kad nesu ta išlepu-
si mergaitė, o savarankiška mergina. Pame-
nu, kai vieną vakarą skambinau mamai apsi-
verkusi, dėkodama ir atsiprašydama, kad taip 
kitados ant jos labai pykau, nes ji mane vers-
davo (paauglystėje) lankyti individualias for-
tepijono pamokas. Danijoje ambasadorių 
bend ruomenėje turėjau prisistatyti, nesutri-
kau - atsisėdau ir sugrojau „Mėnesienos so-
natą“ - taip, kaip groja koncertuose. Tada ir 
buvo pamoka - mama yra visada teisi, nes 
visada sakydavo: ateis momentas, kai reikės 
savo žinias panaudoti.

- Mokslo metai netrukus baigsis. Ko-
kios atostogos laukia jūsų?

- Mokslo metams pasibaigus, pasibaigia 
tik ugdymo procesas, bet ne parengiamieji 
darbai kitiems metams. Remontai, pirkimai, 
programų kūrimas ir panašiai. Po labai triukš-
mingų mokslo metų mieliau renkuosi pasy-
vesnį ir ramesnį laisvalaikį.

- Kokių laisvalaikio pomėgių turite?
- Laisvalaikio per mokslus ir savo veiklas 

nelabai daug ir belieka, tačiau esu tarptauti-
nės „Rotaract“ organizacijos narė. Čia drauge 
su bendruomene laisvalaikį padarome nau-
dingą ir prasmingą - drauge darome šventes, 
jose dalyvaujame, kuriame daug prasmingų 
projektų. Be to, neseniai pamėgau ir naują 
sporto šaką - kikboksą.

Jau dabar 
daugelis 
supranta, kad ne 
rūbai, mašinos ar 
kiti materialūs 
dalykai yra 
laimė. laimė yra 
gebėJimas matyti, 
girdėti ir suprasti
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Agnės šeimoje svarbiausios vertybės - pagarba ir meilė vienas kitam



VASAROS PRENUMERATOS AKCIJA 2016 METAMS

145,02 Lt

Akcija vyksta nuo geguž�s 28 d. iki birželio 30 d.
Daugiau informacijos tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. El. paštas platinimas@respublika.net. 

Prenumerata priimama „Respublikos“ ir privačiose platinimo tarnybose, www.respublika.lt, www.prenumerata.lt, visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose

Leidiniai
2016 metams 2015 metų II pusmečiui + 2016 metams

* Gyventojams Juridiniams asmenims * Gyventojams Juridiniams asmenims
 „Vakaro žinios“ 69 Eur (238,24 Lt) 78 Eur (269,32 Lt) 100 Eur (345,28 Lt) 117 Eur (403,98 Lt)
„Mūsų RESPUBLIKA“ 42 Eur (145,02 Lt) 48 Eur (165,73 Lt) 66 Eur (227,88 Lt) 72 Eur (248,60 Lt)
„Vakaro žinios“ + „Mūsų RESPUBLIKA“ 105 Eur (362,54 Lt) 126 Eur (435,05 Lt) 155 Eur (535,18 Lt) 189 Eur (652,58 Lt)

DABAR UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ

PASIRINKUS ABU LEIDINIUS

Visuomeninis politinis savaitraštis

su

Puikus žurnalas su TV programa savaitei

Dienraštis

Leidinys su TV programa savaitei

105
Eur *362,54 Lt

Kam rinktis?
IMK ABU

VASAROS PRENUMERATOS AKCIJA 2016 METAMS

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  2 9 11

NuomoNė

11

Aš manau, kad šia tema yra per daug triukšmo. Iš 37 tūkst. reikia vos 3 tūkst. jaunų 
žmonių, kurie būtų tinkami tarnybai, o didžiausią triukšmą kelia tie, kurie turi šeimas, 
paskolas, darbus ar šiaip yra tinginiai. Tikiu, kad niekas nenori niekam griauti gyvenimo. 
Todėl kai kurie komentarai internete skamba absurdiškai. Išeis vyras tarnauti devyniems 
mėnesiams, bus kur nors netoli namų, ko gero, ir į namus galės grįžti, o daugelis verkia, 
kad dėl to šeima sugrius. Tai kas ten per šeima, jei užtenka devynių mėnesių, kad ji sugriū-
tų? Manau, kad tarnauti yra savotiška garbė ir pareiga, be to, išmoksti įvairių dalykų. Todėl 
kol kas įžvelgiu tik pranašumų. Suprantu nebent tas šeimas, kurios turi mažų vaikų, žmo-
na laukiasi, o vyras yra vienintelis šeimos maitintojas.

apie šauktinius
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Šį kartą „Laisvalaikis“ klausė LNK laidų vedėją ŽiviLę vaŠKytę-LubieNę (34) apie šių 
dienų aktualijas. Moteris turi tvirtą nuomonę ne tik apie šauktinius, bet ir apie lietuviš-
ką poeziją bei blondinių įvaizdį šiuolaikinėje visuomenėje.

Kaip tik neseniai buvau sutikusi bi-

čiulį ir jis pasiūlė surengti poezijos vaka-

rą. Pastaruoju metu skaičiau porą užsie-

nio poezijos knygų, bet jos manęs nesuža-

vėjo. Rimtai poezija domėjausi nebent 

studijų laikais, dabar dažniau skaitau 

prozą, o juk poezija irgi yra vertybė. Ma-

nau, ruošiantis tokiam vakarui bus pui-

ki proga paskaitinėti, paieškoti kokių nors 

širdžiai mielų eilių, pasimokyti atminti-

nai. Turime tų kūrėjų ir tas tradicinis 

„Poezijos pavasaris“ - puiki mintis, gal 

net reikėtų jame dalyvauti.

apie lietuvišką poeziją

Stengiuosi gyventi kuo sveikiau. Tie-
sa, sportui sunkiai randu laiko, bet juk 
kasdien suku ratus su dukra po parkus, 
senamiestį. Kartais užsuku pasimankš-
tinti pas draugę fitneso specia listę. Netu-
riu tikslo užsiauginti raumenų ar nu-
mesti svorio, bet tvirtas kūnas ir geras 
tonusas niekada nepakenks. O šiaip gy-
venu vegetariškai, beveik veganiškai - iš 
pieno produktų valgau tik sūrius, gal at-
eis proga ir su jais atsisveikinsiu.

apie sveiką gyvenimo būdą

Niekada pati nebuvau šviesiaplaukė. 
Nesprendžiu apie žmogaus protą ar kitas 
savybes pagal plaukų spalvą. Ir šviesia-
plaukių, ir tamsiaplaukių yra visokių. 
Aišku, tas įvaizdis darosi truputį komiš-
kas, kai visos vienodai nusiperoksidina 
plaukus, prisipučia lūpas, vienodai ap-
sirengia. Man negaila, tegu jos taip gy-
vena. Tik liūdna yra tai, kad paauglės 
mergaitės, kurios dar neatsirenka, kas 
yra tikra, o kas ne, pradeda mamoms 
sakyti, kad vos sulauks 16, ims dažytis 
baltai plaukus, norės pasididinti krūti-
nę, pasipūsti lūpas. Nuo tokių kalbų 
man net plaukai šiaušiasi. Mūsų viešo-
ji erdvė taip persismelkusi tuo įvaizdžiu 
ir neša žinią, kad neva tai yra sektina, 
kad tai yra vos ne sėkmės garantas, kad 
jei taip atrodysi, susirasi turtingą vyrą, 
sukinėsiesi televizijoje, tau pasiūlys ves-
ti laidas, uždirbsi daug pinigų. Jaunam 
žmogui visa tai ir susuka galvą. Dėl to 
man yra liūdna. Tegu visi gyvena kaip 
nori, kad tik niekas nežalotų jaunų mer-
gaičių. Kita vertus, jei šeimoje yra tvir-
tos vertybės, taip lengvai nenukrypsi nuo 
teisingo kelio.

apie blondines

Ž.Vaškytė-Lubienė apie...
Ką manai?

Mūsų šeimoje švenčiama ir Motinos 
diena, ir Tėvo. Stengiamės nuvažiuoti pas 
tėvelius, pasveikinti tėtį, padovanoti ką 
nors simboliško. Pernai dovanojome me-
delį, šiemet gal kokią knygą ar vėl mede-
lį. Manau, kad reikia tokių švenčių, nes 
dažnai įsisukame į kasdienybę ir arti-
miausiems žmonėms pamirštame pasa-
kyti, kad juos mylime, kad labai vertina-
me, kad esame už daug ką dėkingi - už 
gyvybę, pasiekimus, savybes, vertybes.

apie Tėvo dieną

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Nežinau, ar tai galima pavadinti svajone, 

bet man labiausiai patinka „Volvo“ markės auto-
mobiliai. Švedų kokybė man tikrai kelia pasiti-
kėjimą, šios markės automobiliai atrodo gražūs, 
patvarūs ir galingi. Man „Volvo“ automobiliai 
kažkodėl asocijuojasi su dalykiniu stiliumi ir pa-
tikimumu, o,  tarkim, „Lexus“ - su prabanga.

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Tris kartus spjaunu per petį ir tris kartus 
beldžiu į medį, bet žvėriukų kelyje kol kas 
sėkmingai pavyko išvengti. Didelių avarijų 
taip pat nepasitaikė, tad vadinu save laimingu 
vairuotoju.

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Šiuo metu ji yra sutvarkyta ir ten rastu-

mėte kelis kompaktinius diskus, automobilio 
draudimą ir dar kelias smulkmes.

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas?

- Na, greitis man patinka, tikriausiai kaip 
ir kiekvienam adrenaliną mėgstančiam žmo-
gui, tačiau nelakstau be saiko spausdamas 
greičio pedalą. Visai neseniai išbandžiau va-
žiavimą ekonominiu būdu iki 110 km/h, tad 
panašu, kad greitai tapsiu tuo teisinguoju, 
geruoju vairuotoju, nes degalų tikrai susitau-
po.  Taigi greičiausiai save priskirčiau prie 
ramesnių vairuotojų. Su muzika. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Vilniuje - Fabijoniškės, Ukmergės gat-

vė, S.Konarskio gatvė. (Juokiasi.) Tai yra 
bene dažniausias mano maršrutas. Panašu, 
kad šį kelio ruožą greitai mokėsiu atmintinai 
ir galėsiu važiuoti tarsi magas - užrištomis 
akimis. O grožėtis gamta galima visada ir 
visur. Man patinka visi metų laikai, ypač žie-
ma, kai nuvalyti keliai, o greta augantys ap-
snigti, apšerkšniję medžiai atrodo nepakar-
tojamai. Ne mažiau gražu ir rudeniškomis 
spalvomis nusidažę medžiai ar pavasario, 
vasaros žaluma.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Juokaujant tai kaip ir visiems lietu-
viams - grožis. O kalbant rimtai - man svarbi 
automobilio galia, kad važiuojant į kalną ne-
reikėtų to automobilio iš galo stumti. Svarbu 
ir ekonomiškumas, dizainas. Tiesiog mintyse 
dėliojama bendra pliusų ir minusų lentelė, 
kaip ir perkant kiekvieną didesnį daiktą, ku-
riam ilguoju laikotarpiu reikia nemenkų in-
vesticijų.  

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Vadovaujuosi elementaria saugumo tai-
sykle, kurią pamenu dar iš vairavimo pamo-
kų: jei kas nors bevažiuojant nukrito po ko-
jomis, jokiu būdu vairuojant negalima lenk-
tis pakelti. Tiesiog tuo metu galima neju-
čiomis nusukti vairą ir viskas labai prastai 
baigsis. 

- Ar skolintumėte savo automobilį 
draugams?

- Kartais tenka tai daryti. Tiesa, negalė-
čiau sakyti, kad skolinčiau bet kam. Tai turi 
būti žmogus, kuriuo aš tikrai labai pasitikiu. 
Vienas tokių yra mano brolis, kitados esu 
skolinęs draugei. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Manau, kad kiekvienas mūsų yra sau 
pats geriausias vairuotojas, puikiausiai iš-
manantis visas kelių eismo taisykles. Sten-
giuosi būti tolerantiškas kitiems vairuoto-
jams, tačiau nemandagus elgesys kelyje, kai 
užkišamas automobilis, nerodomi posūkiai, 
staigiai stabdoma, tikrai erzina. Pamenu, kai 
tik buvo įvesta taisyklė ištisus metus važi-
nėti su įjungtais žibintais, visi labai piktino-
si sakydami, kad tai kenks automobiliui. O 
dabar, pasirodo, tai puiki taisyklė, nes va-

LRT televizijos žurnalistas ir laidų vedėjas ARnAs MAzėTis (24) tvirtina, kad neretai 
eismo dalyviai tiesiog nepasidalija kelio ir dėl to kyla įvairių problemų. Arnas mano, 
kad neretas vairuotojas save laiko geriausiu, puikiausiai išmanančiu visas kelių eismo 
taisykles, o iš tiesų kelyje turėtume būti tolerantiškesni ir atidesni vieni kitiems.

Arnas Mazėtis: „Esu laimingas vairuotojas“

Arnas Mazėtis norėtų pakeliauti  
po Europą automobiliu
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žiuojančius su išjungtais žibintais pastebėti 
tikrai sunku. Tad nesakyčiau, kad vienas ar 
kitas vairuotojas yra prastas, aš tiesiog ra-
ginčiau visus kelyje elgtis atsakingiau. Tai 
galioja ir pėstiesiems, kurie šį sezoną gal-
voja, kad yra tankai, neįvertindami visokių 
force majeure situacijų, nes kitą kartą tiesiog 
gali sugesti stabdžiai ir kažkas visai netyčia 
kliudys pėsčiąjį. Gerokai dėmesingesni ir 
atsargesni turėtų būti ir dviratininkai ar mo-
tociklininkai. Pasistenkime jau kaip nors iš-
sitekti vienoje gatvėje.

- O ką jūs galvojate apie motocikli-
ninkus, kurie vis dažniau primena, kad 
nori būti laikomi lygiaverčiais eismo da-
lyviais? 

- Jeigu jie įsipareigoja laikytis visų kelių 
eismo taisyklių ir kelyje elgtis tvarkingai, taip 
pat, kaip elgiasi automobilių vairuotojai, aš 
nieko prieš juos neturiu. Bet jeigu jie reika-
lautų kokių ypatingų sąlygų, vargu ar palai-

kyčiau. Lygiavertiškumas nėra problema, bet 
kai kurie jų taip pat turėtų atprasti nardyti 
tarp juostų be saiko ir lenkti automobilius iš 
kelkraščio pusės. 

- Gėdingiausias arba kurioziškiausias 
epizodas jūsų vairavimo istorijoje?

- Greičiausiai tokio nėra arba neprisime-
nu, o jei ir prisiminsiu iš gėdos jo niekam 
nesakysiu. (Juokiasi.)

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Manau, kad vairavimas dažnai priklauso 
nuo patirties, stažo, tolerancijos kitam ir pa-
našiai. O ar yra vyras, ar moteris, nebūtinai 
bus lemiamas skirtumas vairuojant.

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Greičiausiai iki Latvijos pajūrio. Tiesa, 

manau, kad kada nors būtų įdomu leistis į 
kelionę automobiliu po Europą.

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Pavarvinu seilę į naujus „Volvo“ markės 
automobilius, pasižiūriu į piniginės turinį ir 
suprantu, kad mano dabartinis automobilis 
taip pat labai puikus.

- Geriausias matytas filmas, susijęs 
su automobiliais, greičiu, lenktynėmis?

- Oi, tokių nežiūriu. Užtenka automobilių 
gatvėse, tad filmams renkuosi kitokias temas, 
žanrus.

l Šiuo metu vairuoja: „Ford Mondeo“

l Svajonių automobilis: „Volvo“

l Eismo įvykių skaičius: 1 

l Vairavimo stažas: 6 metai

l Dažniausias prietaras: spjauti per petį, kai 

kelią perbėga juoda katė

l Gražiausia automobilio spalva: bronzinė

Dosjė

Ratai

Arnas Mazėtis: „Esu laimingas vairuotojas“
Arnas Mazėtis mano, jog visi eismo dalyviai  

galėtų būti pakantesni vieni kitiems ir  
pasistengti kaip nors išsitekti viename kelyje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Ineta ir Ąžuolas
tuoksis ir antrąkart

Liudininkai - grupės „Patruliai“ lyderis 

Algirdas Radzevičius ir jo žmona 

Milisandra Radzevičienė - šventėje 
dalyvavo su sūnumi Roku 

Po dvejų draugystės metų 
susituokė Ineta Puzaraitė ir 
Ąžuolas Žvagulis 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Saulėtą savaitgalio popietę Vilniaus santuokų 
rūmuose susituokė grupės „Studentės“ narė 
Ineta PuzaraItė (24) ir verslininkas, daininin-
ko Žilvino Žvagulio sūnus ĄŽuolaS ŽVagulIS 
(29). Vasarą pirmagimio susilauksianti pora ofi-
cialiai šeima tapo po 2 metų draugystės.

Įspūdingos vestuvių puotos pora šįkart ne-
kėlė, o ir vestuviniais žiedais dar nesusimainė. Į 
santuokų rūmus jie atvyko tik su liudininkais - 
grupės „Patruliai“ lyderiu Algirdu Radzevičiumi 
ir jo žmona Milisandra Radzevičiene. Nei Inetos, 
nei Ąžuolo šeimos nariai ceremonijoje nedalyvavo. 
„Taip norėjome. Didesnes vestuves kelsime vė-
liau. Bažnytinė santuoka mums abiem yra reikš-
mingesnė. Tai tada jau susikviesime visus“, - 
atviravo Ineta, drauge su vyru norėjusi susilauk-
ti vaikelio oficialiai įteisinus santuoką.

Nors svarbią dieną jie paminėjo gan kukliai, 
laimingi jaunavedžiai atrodė pakylėti. „Kaip at-
rodau, taip ir jaučiuosi. Esu labai laiminga“, - iš-
kart po ceremonijos plačiai šypsodamasi sakė 
Ineta, tapusi Puzaraite-Žvaguliene. Povestuvinę 
kelionę ir medaus mėnesį pora atidėjo vėlesniam 
laikui, šiuo metu visos jų mintys sukasi apie 
netrukus gimsiantį vaikelį. 
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Kristiną

Viena ryškiausių ir talentingiausių ša-
lies dizainerių Kristina Kruopienytė 
(38) kalba savo kūryba. Ji retai atvi-
rauja apie asmeninį gyvenimą, tačiau 
šįkart ji atskleidžia keletą faktų, kurių 
apie ją galbūt nežinojote.

n Jei galėtų, Kristina pokalbio prie kavos 
puodelio susitiktų su garsiąja prancūzų di-
zainere Koko Šanel (Coco Chanel).
n Žinoma kūrėja augina 7 amadinų veislės 
paukštelius.
n Geriausias poilsis Kristinai - gamtoje. 
„Nesvarbu, ar tai aktyvesnis laiko leidimas, 
pavyzdžiui, pasivaikščiojimas ar pasivaži-
nėjimas dviračiais, ar pasyvesnis laisvalai-
kis su knyga, svarbu, kad visa tai vyktų 
gryname ore, gamtoje“, - sakė dizainerė.
n Kristinos šaldytuve visuomet yra jogur-
to su avižiniais dribsniais ir spanguolėmis. 
n Dizainerė kolekcionuoja „muses“, jos 
kolekcijoje yra ir musės formos sagių, pe-
leninė ir kita.
n Vairavimas Kristinai neteikia jokio malo-
numo, kur kas smagiau, kai ją paveža kiti. 
„Tada gali stebėti aplinką, dairytis. Pati vai-
ruoti nemėgstu, tačiau tenka, kai noriu grei-
tai sutvarkyti darbo reikalus“, - pripažino ji. 
Moteris turi „Peugeot“ markės automobilį.
n Labiausiai įsiminęs pastaruoju metu ma-
tytas filmas - „Tobulas jausmas“ („Perfect 
Sense“).
n Kad ir kiek teko keliauti ir pamatyti, 
Kristinai mieliausias pasaulio miestas – 
gimtieji Anykščiai.
n Savo dienos kūrėja neįsivaizduoja be 
valandos trukmės pietų pertraukos, kurios 
metu gali ne tik pasimėgauti patiekalais, 
bet ir atsipūsti nuo darbo, pagalvoti.
n Didžiausia įgyvendinta svajonė - turėti 
nuosavą dizaino studiją.
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakokite apie save - ką veikia-
te, be muzikavimo?

Jonas: Dar paauglystėje pradėjau groti. 
Tuomet atrodė, kad nieko jau ir dirbti nerei-
kės, todėl nieko nestudijavau. Dabar turiu dvi 
grupes ir jų visiškai užtenka. Kartais net at-
rodo per daug. Bet ne dėl to, kad labai daug 
pinigų uždirbčiau, - daug laiko suryja.

Kipras: Aš universitete baigiau sociali-
nius mokslus, dabar groju su įvairiais projek-
tais. Be to, bandau kurti šiokius tokius vers-
lus. Šiuo metu su draugu kuriame naują dra-
bužių liniją. Žiūrėsime, kas iš to išeis. O jei 
klausiate apie pagrindinį pragyvenimo šaltinį, 
tai šiuo metu juo yra būtent muzika.

Mantas: Aš studijavau graikų ir lotynų 
kalbą, dabar muzikuoju. O kai lieka laisvo 
laiko, skaitau, klausau muzikos, einu pasi-
vaikščioti, auginu pomidorus.

Šarūnas: Aš Vilniaus dailės akademijoje 
pernai baigiau grafikos specialybę. Dabar, be 

muzikos, gaunu visokių darbelių ką nors ilius-
truoti, tuo ir užsiimu.

- Kaip muzika atsirado jūsų gyveni-
me?

Jonas: Natūraliai atėjo. Mano šeimoje 
buvo daug muzikų, mokiausi M.K.Čiurlionio 
menų gimnazijoje. Ketvirtoje klasėje įgriso 
fortepijonas, bandžiau stoti į dailės skyrių, 
bet neįstojau. Iki 13 metų nieko nedariau su 
muzika, galiausiai grįžau su mušamaisiais. 
Kol nepabos, tol ir grosiu.

Mantas: Skirtingai nei pas Joną, mūsų 
šeimoje muzikantų nėra, bet buvo daug mu-
zikos. Daug apie ją kalbėta. Mano ir Šarūno 
tėvai buvo aktyvūs Nepriklausomybės judė-
jimo dalyviai, muzika tuo metu labai daug 
reiškė. Daug jos klausėmės. Susižavėjau. Mu-
zika mane žavi tuo, kad ji gali apčiuopti da-
barties momentą, padeda pajusti, ką reiškia 
tas nedidelis tarpas tarp praeities ir ateities.

Šarūnas: Aš nuo vaikystės mėgau šūkau-
ti. Močiutė man liepė lankyti „Ąžuoliuko“ cho-

rą. Tuo metu man tai nelabai patiko. Bet lan-
kydamas chorą pamačiau, ką dar galima dary-
ti su muzika. Mistiškas reikalas ta muzika.

- Kaip kilo idėja pavadinti grupę 
„Garbanotas Bosistas“?

Mantas: Pavadinimas nežymi konkretaus 
žmogaus. Jis tiesiog tiko tai muzikai, kurią 
kūrėme. Tiesa, tuo metu vienas grupės narys 
buvo garbanotas, bet pavadinimas nebuvo 
orientuotas į jį. Važiavome į festivalį ir reikė-
jo kaip nors pasivadinti, nenorėjome, kad 
brūkšnį dėtų.

Jonas: Aš esu garbanotas, bet ne bo-
sistas.

- Vadinate save alternatyvia grupe?
Jonas: Alternatyva nebent dabartiniam 

popsui.
Mantas: Sunku pasakyti, nes du skirtin-

gi dalykai jau savaime vienas kitam yra alter-
natyva. Lyginant su daug kuo, be abejo, kad 
esame alternatyva.

PAŽINTIS

Nors grupėje „Garbanotas Bosistas“ garbanotas yra būgnininkas, prieš septynerius  
metus alternatyviojo roko muzikos grupę subūrę du broliai Šarūnas ir Mantas Joneikiai 
šiandien apie kitokį pavadinimą net nesvarsto. Juk šiuo pavadinimu juos žino jau ne  
tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Neseniai pirmąjį pilnos trukmės albumą išleidę  
muzikantai džiaugiasi vis gausėjančiomis gerbėjų gretomis ir artimųjų palaikymu.  
O juk kitados kai kuriuos grupės narius tėvai bandė atkalbėti nuo muzikos, kiti sukandę 
dantis lankė „Ąžuoliuko“ chorą, o treti, užuot skambinę fortepijonu, pasirinko energiją 
išlieti mušamaisiais. Bet apie viską iš pradžių.

n Grupė susikūrė 2008 m.

n Muzikos stilius: alternatyvusis rokas.

n Gegužę išleido pirmąjį savo pilną albumą „Above Us“.

n Grupės sudėtis: broliai Šarūnas (24) ir Mantas 

(26) Joneikiai, Kipras Pugačiukas (bosinė gitara, 26), 

Jonas Narbutas (būgnai, 26).

n Šiuo metu grupė atlieka koncertinį turą po Didžiąją 

Britaniją. Jie vieninteliai iš Lietuvos dalyvavo tarptau

tiniuose muzikos industrijos festivaliuose „The Great 

Escape“ ir „Liverpool Sound City“.

n Vasarą grupė pasirodys festivaliuose Lietuvoje, Lat   vi jo

je, Estijoje ir Lenkijoje. Artimiausias koncertas sostinėje  

birželio 8 d., menų fabriko „Loftas“ vasaros terasoje.

FakTai

Negarbanoti 
„Garbanoti Bosistai“ To

m
o 

Lu
kš

io
 n

uo
tr.
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PAŽINTIS

- Ar labai sunku šiandien jaunai, al-
ternatyviai grupei prasimušti į didžiąją 
sceną?

Kipras: Kas yra tas prasimušimas? Vie-
niems pagroti per televiziją jau prasimušimas, 
kiti nuolatos nesijaus prasimušę. Viskas pri-
klauso nuo požiūrio. Mes net negalvojame, 
ar mušamės, ar ne, tiesiog darome tai, kas 
patinka.

Jonas: Visa bėda ta, kad kuo daugiau gau-
ni, tuo daugiau nori. Kita vertus, jei groji nuo-
širdžiai ir žmonėms patinka, neliksi nepaste-
bėtas. Nedarome labai daug prodiuserinių 
žingsnių, kurie padėtų prasimušti. Gal būtų 
kitaip, jei kalbėtume apie popsceną, kur vy-
rauja tam tikri standartai, kur prasimušimas 
vyksta visai kitais kanalais, kur mažai kas 
priklauso nuo pačios muzikos.

Mantas: Jei stengsiesi prasimušti, jei 
tai taps tavo pagrindiniu tikslu, gal ir bus 
sunku. Bet jei tau tiesiog smagu turėti kon-
certų ir groti, tai, kaip Jonas sakė, viskas 
vyksta savaime. Neužsibrėžiame tikslo pra-
simušti iki Vemblio (Wembley) stadiono. Gal 
niekada ten ir nesugrosime. Bet kol tai da-
ryti gera, darysime. Dar vienas dalykas - 
muzikinės karjeros aukštesniu laipteliu ga-
li laikyti faktą, kad gali pragyventi iš muzi-
kos - susimokėti už butą, nusipirkti valgyti 

ir dar pasilikti pinigų laisvalaikiui. Tai to 
visada norisi.

Jonas: Bet ne nuo to reikia pradėti. Jei 
galvosi vien apie didelį uždarbį ir daug ger-
bėjų, pamirši pagrindinį tikslą.

Šarūnas: Čia toks slidus dalykas. Fredis 
Merkuris (Freddie Mercury) sakė, kad gros 
tol, kol pirks jų kompaktines plokšteles ir 
kol uždirbs daug pinigų. Jei tai darai nuošir-
džiai, matyt, ir grosi labai gerai, nes niekaip 
kitaip tu neprasimuši. Nebūsi populiarus, jei 
grosi blogai.

- Neseniai pristatėte pirmąjį albumą, 
kaip patys jį vertinate?

Kipras: Tiek, kiek įdėjome darbo, laiko, 
noro ir pastangų, tokį ir gavome rezultatą. Jei 
vertintume jį iš 22 balų, duočiau 20.

Jonas: Manau, kad albumas visai įdomus. 
Mano tėčiui patiko. Jis apskritai didelis mūsų 

grupės gerbėjas, klausėsi jos net tuomet, kai 
aš joje dar negrojau.

- Kaip sutariate tarpusavyje?
Mantas: Jei atsiranda kokie nors nesusi-

pratimai, rašome vienas kitam laiškus ir pa-
dedame po durimis. Niekas nežino, kuris iš 
grupės parašė pastabą. Kartais ir pats sau po 
durimis gali tokį pasikišti.

Jonas: Kuo toliau, tuo atviriau išeina pa-
sišnekėti, ir tai yra gerai. Šiuo atveju gal pa-
deda tai, kad grupėje nėra merginos. Su vai-
kinais paprasčiau sutarti.

- Kaip artimieji reaguoja į tokią jūsų 
veiklą?

Kipras: Tėvai mane bandė atkalbėti nuo 
muzikanto kelio, bet kai pamatė, kad pamažu 
mano kelyje saulė vis labiau šviečia, numojo 
ranka arba tie komentarai tapo švelnesni. Pa-
sukau tokiu keliu, kaip ir mano tėtis, - jis ir 
muzikuoja, ir turi papildomą darbą.

Šarūnas: Mūsų tėvai džiaugėsi. Šeimoje 
esame keturiese - dar turime dvi sesutes. Jos 
jaunesnės, tad į grupę kol kas neimame. Ką 
gali žinoti, gal vėliau kokį Joneikių ansamblį 
ir sugalvosime. (Juokiasi.) 

Du skirtingi 
Dalykai jau 
savaime vienas 
kitam yra 
alternatyva

Šiuo metu grupės „Garbanotas Bosistas“ nariai Šarūnas, Kipras, Mantas 

ir Jonas džiaugiasi sėkmingomis gastrolėmis Didžiojoje Britanijoje
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Praėjusį penktadienį žinomi Lietuvos žmonės rinkosi į dizainerių LiLijos Larionovos ir Egidijaus rainio 

naujausių 2015-2016 m. rudens/žiemos kolekcijų pristatymą. L.Larionovos kolekciją sudarė trisdešimt kūri-

nių: ilgi ir trumpesni paltai, švarkai, kelnės, sijonai, suknelės, palaidinės, kombinezonai, skirti stilingai ir ne-

priklausomai moteriai. Šįmet dizainerė atsisakė taip pamėgtos juodos spalvos, o įtraukė karamelinius, pilkus, 

alyvinius, melsvai žalsvus atspalvius. E.rainio kolekciją sudarė trys dalys, nesunkiai viena nuo kitos atsiskirian-

čios spalviškai. Bene pagrindiniu jo akcentu tapo įvairiaspalvės skrybėlaitės, suteikusios modeliams išskirtinės 

prabangos ir elegancijos dvelksmą. nors abiejų dizainerių kūrybos braižas ir pačios kolekcijos buvo skirtingos, 

juos suvienijo didelis dėmesys kokybei, geras skonis ir besąlygiškas atsidavimas kūrybai.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Šiemet dizainerė  
Lilija Larionova  
atsisakė taip pamėgtos 
juodos spalvos

Dizainerė Lilija Larionova

Fotografai Lukas Gricius ir  
Tomas Adomavičius su  
stiliste Austėja Jablonskyte

TV žurnalistė 
Jolanta 
Svirnelytė

Dainininkė Urtė Šilagalytė ir 
jos bičiulis Tomas Dinsmonas
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klasika derėjo su modernumu

Dizaineris Egidijus Rainys

TV3 atstovė spaudai  
Erika Vyšniauskaitė ir 
juvelyrė Toma Jankauskaitė

Menininkė Agnė Kišonaitė ir 
dainininkė Šorena Džaniašvili
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šokiai

Su „Laisvalaikio” 
kortele

20%
šokių pamokoms

Artėjant vasarai daugėja porų, besiruošian-
čių gražiausiai gyvenimo šventei - vestuvėms. 
Studijos „Soul Lounge“ treneriai jau ne vienus 
metus  kuria nuostabias choreografijas pagal 
jaunavedžių pasirinktą muziką ir padeda iš-
mokti šokio žingsnelių. Nesvarbu, ar savo ves-
tuvėms pasirinkote tradicinį valsą, ar roman-
tiškąją rumbą, salsą ar net hiphopą  -  profesio-
nalių šokėjų dėka jūsų vestuvinis šokis pada-
rys neišdildomą įspūdį visam gyvenimui.

Individualios pamokos - puiki proga jums 
patogiu laiku išmokti šokti. Jų metu įgausite 
šokių patirties, patobulinsite šokių judesius, 
gausite visą mokytojo dėmesį, prisikaupsite ge-
ros nuotaikos bei puikiai praleisite laiką. Taip 
pat individualias šokių pamokas gali vesti pro-
fesionalių šokėjų pora, tad abu besimokantys 
partneriai vienu metu gali matyti ir mokytis sa-
vo žingsnių. Deividas moko vyrus lengvai ir 
teisingai vesti savo damą, o Karina būsimoms 
nuotakoms atskleidžia paslaptį, kaip šokio metu 
pabrėžti savo eleganciją, grožį ir moteriškumą. 

Gedimino pr.2A, Vilnius 
Tel. (8-614) 28-581
info@soullounge.lt, www.soullounge.lt 

Šokių studija „soul lounge“

Nors stilingose „Soul Lounge“ erdvėse, kuriose 

telpa 130 žmonių, galima surengti vestuves, mer-

gvakarį, bernvakarį, gimtadienį ar paminėti kitą 

progą, jei reikia, studijos treneriai šokio paslapčių 

gali mokyti ir klientų pasirinktoje vietoje. 

Svarbiausiam gyvenimo šokiui
Nors šiltasis sezonas daugeliui asocijuojasi su atostogomis, šokių studijos „Soul Lounge“ 
kolektyvui nesustoja darbymetis. Būtent čia didžiąją savo laiko dalį praleidžia ir televizijos 
projektuose išgarsėję profesionalūs šokėjai bei treneriai Karina Eremian ir Deividas Meš-
kauskas. Jie kviečia į pramoginių šokių 
pamokas  bei ragina nedelsti ir jau dabar 
pagalvoti apie vestuvinį šokį.  

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Individualias šokių pamokas norintiems gali vesti profesionalių  
šokėjų pora Karina Eremian (kairėje) ir Deividas Meškauskas (dešinėje)

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Brangiai 
superkame 

skolas

Skambinkite

1669
Skambučio kaina 0,99 Eur/min.
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ŽvaigŽdės

Seksualumu trykštanti labdaros puota
Ką tik pasibaigusiame Kanų  
kino festivalyje netrūko įspūdingų 
vakarėlių. Vienas jų - labdaringa 
„anfAR“ vakarienė, į kurią rinkosi 
pasaulio garsenybės. Vakaro metu 
surinktos lėšos skiriamos kovai su 
AIDS. Dauguma kino, scenos ir  
podiumo žvaigždžių vilkėjo itin 
seksualias sukneles su giliomis  
iškirptėmis, ilgais skeltukais.

Modelis Toni Garen 
(Toni Garrn)

Modelis  
Džidži Hadid 
(Gigi Hadid)

EPA-Eltos nuotr.

Modelis Irina Šeik 
(Irina Shayk)

Atlikėja Rita Ora

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Psichologijos kodas

Galbūt savo aplinkoje turite draugę, kuri metų metus ir dešimtmečius laukia išsvajo
tojo princo ar riterio ir jis vis neatjoja? O gal žinote niekuo vyrui nenusileidžiančią stip
rią moterį ir kelis itin nevyriškus vyrus, kurie populiariai vadinami mamyčiukais? Visa 
tai yra mūsų kompleksai, apie kuriuos dažnai nė nesusimąstome, tačiau juntame, kad 
kažkas trukdo gyventi. Apie kompleksus  „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologu ir kny
gos „Complexus amoris. Psichologiniai ir meilės kompleksai. Kaip atpažinti ir įveikti“ 
autoriumi Andriumi KALuGinu.

Naujausi vyrų ir 
moterų kompleksai

Ringailė Stulpinaitė

- Kas yra kompleksas apskritai? 
- Kadangi apie kompleksus esu parašęs 

visą knygą, joje bandžiau pakeisti nuo senų 
laikų nusistovėjusį požiūrį į kompleksus. 
Anksčiau buvo manoma, kad kompleksai yra 
absoliučiai neigiami žmogaus išgyvenimai 
dėl psichologinių problemų, kurios yra iš-

stumtos į pasąmonę. Aš vertinu kompleksus 
kitaip - tai nėra liga ar koks ypač didelis 
sutrikimas. „Kompleksai“ mano knygoje tė-
ra techninis, gerai atpažįstamas terminas, 
tačiau tai sudėtinga struktūra, kuri gali da-
ryti lemiamą įtaką žmogaus suvokimui, 
jausmams, valiai, pažiūroms, vertybėms ir 
veiksmams. 

Mano manymu, tai yra tam tikri specifi-
niai, aiškūs žmogaus mąstymo ir elgesio mo-
deliai. Moksliškai tariant - schemos. Jos for-
muojasi žmonių tarpusavio santykiuose per 
vaikystės, paauglystės ir vyresnio amžiaus 
patirtis. Schemas aktyvina jas atitinkantys 
įvykiai arba santykiuose susiklosčiusios 
aplinkybės. Aktyvinta schema sukelia speci-
fines mintis, emocijas ir inicijuoja tam tikrą 
elgesį. Schemos iškreipia daugelį mąstymo 
ir elgesio aspektų, dažnai žmogui to neįsisą-
moninant. Blogai tai, kad tokios neigiamos 
schemos gali keistis tik būdamos aktyvintos. 
Dabar psichoterapijoje yra žinoma 18 bazinių 
schemų. Iš jų atsiranda kompleksai. Iki šiol 
profesinėje literatūroje buvo minima apie 

penkias dešimtis įvairių kompleksų. Aš savo 
knygoje esu aprašęs daugiau nei 100 kom-
pleksų, paskirstęs juos į labiau būdingus vy-
rams ar moterims.

- Kada kompleksai pradeda formuotis?
Dar nuo Zigmundo Froido (Sigmund 

Freud) laikų buvo manoma, kad visos psi-
chologinės problemos ateina iš vaikystės. 
Tiesos yra, nes dalis kompleksų atsinešama 
iš vaikystės, bet ne visi. Kompleksai for-
muojasi visą gyvenimą. Naują kompleksą 
galime įgyti bet kuriuo gyvenimo periodu. 
Pavyzdžiui, vienas kompleksas gali susifor-
muoti po nesėkmingo lytinio debiuto arba 
po daugybės nesusiklosčiusių santykių. 

Vyrai 
eVoliucionaVo  
į suVaikėjimo  
pusę, jie nebėra 
tokie Vyriški

Psichologas Andrius Kaluginas
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Menkavertiškumo kompleksą moteriai gali 
įvaryti vyras, kuris ją nuolat žemina, nieki-
na, engia ir panašiai. Ir visai nesvarbu, jai 
tuo metu 25 metai ar 40. 

- Savo knygoje sakote, kad galime 
būti nepriklausomi nuo kompleksų tiek, 
kiek juos patys suvokiame. Ar žinodami, 
kokį kompleksą turime, galime išmokti 
su juo gyventi, jį „apeiti“, atsikratyti?

- Knygoje rašau apie kraštutinius kom-
pleksų atvejus, tačiau žmogus gali turėti tik 
šiek tiek išreikštą kompleksą ar jo dalį. Aps-
kritai reikia kompleksus žinoti, suvokti, pri-
pažinti ir išmokti su jais gyventi. Kita ver-
tus, yra kompleksų, kurie vienam žmogui 
trukdo gyventi, o kitam - ne. Tarkim, mote-
ris, turinti Afroditės kompleksą, visuomet 
siekia būti įsimylėjusi ir kitaip gyventi ne-
moka. Jos varomoji būsena yra įsimylėjimas 
ir ji nepakenčia ilgalaikės meilės. Juk yra 
žmonių, kurie ir nesiekia gyvenime sukurti 
šeimos. Tad toks kompleksas gali visai ne-
trukdyti žmogui gyventi. Tačiau yra kom-
pleksų, kurie tikrai trukdo gyventi. Iš mo-
teriškųjų tokie yra klasikiniai Elektros (su-
augusi moteris pasąmoningai ieško į savo 
tėvą panašaus vyro, nesutaria su motina), 
Žanos d’Ark (perdėtas moteriško grožio ir 
seksualumo aukojimas vardan namų ir šei-
mos), Medėjos, Fedros (kerštaujančių mo-
terų) kompleksai. Pelenės komplekso ka-
muojama moteris savo „riterio ant balto žir-
go“ gali taip niekada ir nesulaukti. Ji ieško 

tik absoliučiai tobulo vyro. Kalbant apie vy-
riškus kompleksus, sunku gyventi seksofo-
bams, infantilams. Taip pat nelaimingi yra 
turintieji Tertuliano kompleksą - vyrai, ieš-
kantys tik skaisčios mergaitės, daug galima 
vardyti. 

- Kokių kompleksų XX a. nė sapne ne-
sapnavo didieji psichologijos tėvai, tokie 
kaip Z.Froidas, K.G.Jungas ar A.Adleris?

- Psichologinė kultūra ir pats požiūris į 
žmogų, santykis tarp vyrų ir moterų XX am-
žiuje buvo visai kitoks nei dabar. Tad tas san-
tykis, kaip ir žmonės, evoliucionavo, stip riai 
keitėsi. Vyrai evoliucionavo į suvaikėjimo pu-
sę, jie nebėra tokie vyriški. O moterys nebė-
ra tokios gležnos, silpnutės moteriškės, ku-
rios būtų absoliučiai priklausomos nuo vyrų. 
Galiausiai pasikeitė ir požiūris į seksą - mo-
terys pradėjo pretenduoti į malonumą ir ne-
sitenkinti tik galimybe gimdyti vaikus ir pa-
tenkinti savo vyrą. Apie seksualinį malonumą 
moters atžvilgiu tais laikais nė kalbos nebuvo. 
Tik 1977 metais Pasaulio sveikatos organiza-
cija paskelbė, kad seksas yra komunikacinė 
forma ir jos tikslas - ne tik reprodukcija, bet 
ir malonumas. Tad toks Atėnės (stiprios, ne-
priklausomos moters) kompleksas XX a. vi-
suomenėje tikrai buvo neįmanomas. Stiprių 
moterų tuo metu buvo vienetai, retenybė. 
Apie jas rašė romanus. 

 - Kada moterys tapo stiprios, o vyrai - 
vaikiški ir silpni?

- Mamos milijonus metų berniukus augi-
no tikrais vyrais. O dabar 20-30 metų vyrai 
yra išauginti iš tų „popsinių“ knygų, kuriose 
mokoma, kad ant vaiko negalima rėkti, reikia 
viską jam leisti, berniukas turi ir gali paverk-
ti. Mamos užriša batukus, užsega marškinius, 
išskalbia rūbus ir lėkštę po smakru padeda, 
o galiausiai ir draugus ar žmoną išrenka. Iš 
jų psichologinio vyriškumo užuomazgos ati-
mamos jau vaikystėje, o augant tai duoda dar 
daugiau vaisių. Tokie vyrai užauga absoliučiai 
infantilūs ir nemoka priimti sprendimų, už 
save pakovoti ir pasikliauna moterimi. O gam-
tos taip jau sukurta, kad moteris turi rūpintis 
savo vaikais ir šeima, todėl, matydama silpną 
ir po darbo pavargusį vyrą, visus keturis na-
mų kampus laiko ant savo pečių. Taip susi-
formuoja stiprios moters ir kiti naujieji kom-
pleksai. Toks vyrų sudievinimas, liaudiškai 
tariant, „užglostymas“, ir perdėtas rūpestis 
moterims grįžta bumerangu su naujais kom-
pleksais pačioms. Žinoma, negalima absoliu-
tinti, kad šiais laikais visos moterys yra sti-
prios ir visi vyrai silpni ar vaikiški, bet ten-
dencija tokia, link to einama. Juk remtis emo-
cijomis ir jausmais yra moteriška, o vadovau-
tis logika ir šaltu protu - labai vyriška. Deja, 
vaidmenimis neretai apsikeičiama.

Psichologijos kodas

Naują kompleksą 
galime įgyti bet 
kuriuo gyveNimo 
periodu
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Psichologijos kodas

sorelio kompleksas -  
Jaunas vyras su brandžia moterimi

Trumpas aprašymas
Turintis šį kompleksą vyras nesugeba pritapti savo bendraamžių ar jaunesnių moterų draugijoje ir būdamas su jomis kompleksuoja. 

Šis kompleksas būdingiausias 20-30 metų vyrams. Sorelis tarsi atsiriboja nuo bendraamžių, nes su jomis nepatiria gilaus emocinio ar 
seksualinio pasitenkinimo. Įsitikinęs, kad jį suprasti ir įvertinti gali tik brandi moteris. Jis neieško „mamos“, tačiau mano, kad brandi 
moteris turi pranašumų, kurių neturi jaunos: intelektas, seksualumas, įdomesnė asmenybė, kultūriniai, socia liniai pranašumai, išmintis 
ir kantrybė. 

Kas blokuojama?
Dėl šio komplekso gali užsiblokuoti natūrali vyro psichoseksualinė raida. Būdamas su vyresne, labiau patyrusia moterimi, vyrukas 

prie jos prisitaiko ir norom nenorom tarsi peršoka keletą savo vystymosi laiptelių. Moters gyvenimiška ir lytinė patirtis perduodama 
vyrui, todėl jis nenatūraliai, greičiau, nei įprasta, subręsta ir sustoja jo raida. Dėl šios stagnacijos vyras gali „užstrigti“ tame pačiame 
psichologinės evoliucijos lygmenyje.

Ką daryti?
Susitikinėjant su brandesne, vyresne moterimi reikia ne tik matyti pranašumus, bet ir pripažinti galimus trūkumus: buvusius vy-

rus, turimus vaikus, esamus finansinius įsipareigojimus ir t.t. Gali kilti keblumų, nes tokia moteris norės planuoti ateitį, o jos ir jauno 
vaikino planai nebūtinai sutaps. Ji poroje gali jaustis pranašesnė ir imtis lyderės vaidmens. Nereikia pamiršti, kad artėjant 45-50 me-
tų ribai moters kūne vyksta natūralūs fiziologiniai pokyčiai, gali pasireikšti depresija, nuotaikų kaita, sumažėjęs seksualinis potraukis.

WC kompleksas -  
„Be pinigų esu nevertas meilės“ 

Trumpas aprašymas
Tai vyras, kuris paniškai bijo būti palaikytas nevykėliu ir bijo prastai atro-

dyti. Tačiau jo savivertė ir vyriškumas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek stambių 

kupiūrų yra jo piniginėje. Jam svarbu atrodyti, o ne būti vyriškam. Turint šį 

komp leksą perdėtai sureikšminama pinigų svarba moterims, nes vyras mano, 

kad tik jo turtai yra jo vyriškumo simbolis. Neturėdamas pinigų gali ir paskolą 

pasiimti. Tačiau pinigai reikalingi ne jo paties norams, o galimybei jais „pirkti“ 

ir papirkti moteris.

Kas blokuojama?
Blokuojamos intelektinės, jausminės, dvasinės, kultūrinės ir kitos vertybės. 

Pamiršta, kad svarbiau yra kilnumas ir protas, o ne pinigai ir paviršutiniškumas. 

Apakintas šlovės, damų dėmesio, pripažinimo troškimo. Kol dominuoja WC kom-

pleksas, dvasinę ir psichologinę brandą galima pamiršti. 

Ką daryti?
Reikėtų giliau paieškoti savo tikrojo „aš“ ir mažiau kreipti dėmesį į „kaip aš at-

rodau“ kūrimą. Gali padėti psichologinė vidinio įvaizdžio korekcija.

atėnės kompleksas - 
Stipri moteris

Trumpas aprašymas
Pasak A.Kalugino, Atėnės kompleksu 

vadinamas toks moters elgesys, kai ji 
imasi atlikti vyriškas funkcijas, vyrams, 
o ne moterims būdingesnius vaid menis. 
Tokia moteris neretai vadinama geležine 
ledi ar vyras su sijonu. Atėnei lengvai 
sekasi užmegzti kontaktą su vyrais, su-
sikalbėti, perprasti jų psichologiją ir pri-
imti vyriškas žaidimo taisyk les. Nėra la-
bai romantiškos, įsimyli apskaičiuotai ir 
racionaliai. Retai vadovaujasi jausmais ir 
emocijomis. Ieško lygiaverčio, stipraus, 
valdingo partnerio. Ji paprastai jaučiasi 
perdėtai atsakinga visur ir už viską. Kom-
plekso esmė - moteris pozicionuoja, ap-
linkiniams save pateikia kaip itin stiprią 
asmenybę, tačiau giliai širdyje nori pasi-
jausti silpna ir globojama vyro. 

Kas blokuojama?
Išmokus elgtis vyriškai, užslopina-

mas moteriškasis pradas, menksta sub-
tilių jausmų išraiškos galimybės. Emoci-
jų kontrolė ir nuolatinis budrumas nelei-
džia atsipalaiduoti ir kelia įtampą. Blo-
kuojama jausminė intui cija - moterims 
būdingas sprendimų priėmimo įrankis. 
Gali būti blokuojamas ir motinystės ins-
tinktas.

Ką daryti?
Sau pripažinti, kad sentimentai ir ro-

mantika yra tolimas ir svetimas pasaulis. 
Tačiau moteriškumo apleisti nederėtų net 
ir būnant stipria moterimi. Galima ekspe-
rimentuoti kartais apsimetant silpna ir be-
jėge. Taip pradės supti stiprūs, lygiaver-
čiai, jumis pasirūpinti galintys vyrai. Taip 
sumažės slegiančios atsakomybės ir atsi-
ras laiko sau.

naujieji vyrų ir moterų kompleksai pagal a.kaluginą

artemidės kompleksas -  
Moteris, kuri ypač vertina ir saugo savo ribas 

Trumpas aprašymas
Fizinės ar dvasinės skaistybės manija ir moralinės nekaltybės kultas. Su 

mylimuoju elgiasi kaip sesuo, su draugais - broliškai. Vyrus skirsto į brolius ir 
draugus, priešus ir konkurentus, vertus pagarbos arba paniekos, arba niekingus 
„gyvulius“, kuriuos nori suvilioti ir atstumti. Artemidė nori ir stengiasi būti ly-
gi su vyrais, siekia jų pripažinimo, pagarbos. Būdama abejinga seksui ji neabe-
jinga vyrams ir jų dėmesiui, bet nepatinka tie, kurie patys lenda į akis. Tokie 
laikomi silpnais. Moteris visiškai pasinėrusi į savo tikslus ir nepastebi kitų žmo-
nių jausmų.

Kas blokuojama?
Susiformavusios itin didelės psichologinio ir energinio komforto ribos. Blokuojama 

saugių kontaktų galimybė - intymus ryšys kelia diskomfortą. Bendravimą su vyrais ver-
tina kaip iššūkį savo moteriškumui. Nesugeba užmegzti ir išlaikyti ilgalaikių santykių.

Ką daryti?
Sumažinti sau ir vyrams keliamus reikalavimus. Reikėtų nebeneigti savo 

pažeidžiamumo ir artimo žmogaus poreikio, būtina savyje atrasti meilę ir pasi-
tikėjimą. 
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Apie taiči mankštą ir gyvenimo filosofiją 
„Laisvalaikiui“ pasakoja kovos menų ir sa vi 
gynos treneris RomuALdAs Petkevičius.

Taiči mankštų sezonas tęsis iki vėlyvo ru-
dens. Paprastai šis sezonų pokytis yra susijęs su 
perėjimu iš sporto salių į gamtą, kur gerą pusme-
tį treniruota taiči kvėpavimo technika pagaliau 
tampa visavertė. Žmonės tarytum meškos po 
žiemos miego įgauna ilgai lauktą galimybę prisi-
sotinti šviežio oro energija, pajusti tikrą žemę po 
kojomis, į kurią iš tikrųjų galima įleisti šaknis. 
Saulės šiluma ir medžių šnaresys sukuria tinka-
mą atmosferą pabūti be minčių, ramia širdimi, 
atpalaidavus kūną ir su lengva šypsena veide.

Jeigu ko ir trūksta tokiu metu, tai tik lengvo, 
sklandaus, įdomaus ir sudėtingo judesio, apiman-
čio kiekvieną sąnarį, įjungiančio kiekvieną rau-
menį. Ištirpti, tapti lengvam, jausti tirštą orą ap-
linkui, matyti širdimi, remtis kojomis, girdėti 
rankomis... Tas, kuris bent dešimt metų tuo už-
siima, galėtų papasakoti daugiau apie šią In ir Jan 
pasikeitimų virtinę, trunkančią visą gyvenimą. 
Taiči negalima pabandyti. Taiči reikia pradėti.

Mes kviečiame į Vingio parką visus norinčius 
išmokti gyventi ir judėti lengvai. Taiči yra puiki 
sistema pažinti save, atskleisti savo psichofizines 
galimybes. Tai iš esmės ne sportas, ne rezultato 
siekimas, ne kažkokio kokybiško produkto varto-

jimas. Tai per šimtmečius susiformavusi Kinijos 
judesio kultūros dalis, užimanti ypatingą vietą 
sveikatingumo, gyvenimo filosofijos, gilaus savęs 
pažinimo ir kūno valdymo srityse. Taiči remiasi 
daoistine išmintimi, kuri pripažįsta dvasinio vys-
tymosi kelią, pamažu transformuojant save į my-
lintį energetinį kūną, kuriame, vykstant nuolati-
niam išsivalymo procesui, kultivuojamas gerumas 
ir pasiaukojimas. Kalbant paprastai, žmogus, lėtai 
kvėpuodamas ir būdamas visiškai susiliejęs su 
judesiu, tampa gyvybingas, psichologiškai ir fiziš-
kai švaresnis, geba plačiai savo dėmesiu kontro-

liuoti ne tik sferą aplink save, bet ir suvokti gam-
tos reiškinius, pats jausdamasis tos gamtos cent
rine dalimi. Taip pamažu praranda prasmę noras 
varžytis, konkuruoti, dingsta sumišimas, veidmai-
nystė, o protas neberezga pinklių.

Paprasti, tačiau kruopščiai atrinkti fiziniai 
pratimai, kuriuos atliekame mankštų metu, yra 
tartum gidas ieškančiam, besirūpinančiam savo 
ir kitų sveikata žmogui. Mokomės kvėpuoti, kad 
galėtume tuo kvėpavimu naudotis kasdienybėje, 
mokomės sujungti visus kūno sąnarius vientisai 
veiklai, kad judesiai taptų lyg tekantis vanduo. 
Mokomės realiai atpalaiduoti kūną, kad sugebė-
tume tai išlaikyti bet kokių judesių metu. Treni-
ruojantis taiči daug fizinės jėgos nereikia. Tačiau 
psichologiškai iš pradžių mes gauname didžiulį 
krūvį, kuris po truputį mažėja, kol išmokstame 
veikti be pastangų, spontaniškai, neprarasdami 
nei vidinės pusiausvyros, nei veiksmo efektyvu-
mo. Tai nėra vaistas, tai būdas išgyti. Su viena 
sąlyga: pradėjus reikėtų nesustoti.

Taigi kviečiame visus išmokti paprastų pra-
timų, kurie turi stiprų energetinį užtaisą. Jūsų 
įdėtos pastangos ilgainiui atsipirks. Tai pasireikš 
negalavimų sumažėjimu ar išnykimu, nauju sa-
vo kūno pajautimu, pasikeitusiu požiūriu į save 
ir pasaulį, meile sau ir atlaidumu aplinkiniams. 
Protingi žmonės šiame gyvenime eina pačiais 
geriausiais keliais. Taiči moko tokį kelią atrasti.

Prasidėjo taiči mankštų 
vasaros sezonas
Tarptautinė „Tai Chi Chuan“ ir „Chi Kung“ asociacija jau ketvirtus metus iš eilės 
organizuoja nemokamas taiči mankštas gyventojams Vingio parke, netoli estrados. 
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Parengė vaida ANdRikoNYtĖ

Mankšta vyksta vingio parke šeštadieniais ir sekmadieniais 8.00-9.30 val.

Daugiau informacijos:

http://taichivilnius.blogspot.com/

http://www.romtaichi.com/

https://www.facebook.com/tarptautineTaiChi

SveikatoS kodaS
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apie projektą

LIEPA projektą vykdo 4 partneriai: Šiaulių 
universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietu-
vos edukologijos universitetas ir Vilniaus uni-

versitetas. Kiekvienas jų turi savus įsipareigo-
jimus. Tiesiogiai atsakingas už specialistų dar-
bui su negalę turinčiais žmonėmis parengimą 
Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir nega-
lės studijų fakultetas sukūrė paslaugą „Pagalbi-
ninkas“. Ji orientuota į specialiųjų poreikių as-
menų ugdymą, nors paslauga gali būti naudinga 
bet kam, kas siekia mokytis lietuvių kalbos ar 
tobulinti socialinius įgūdžius.

kas yra „Pagalbininkas“?

Tai lietuvių kalbos atpažinimo variklis ir 
elektroninio teksto skaitytuvas integruoti į 
virtualias logopedinių pratybų užduotis bei 
dialogus, vykstančius tipinėse bendravimo 
situacijose. Per šias paslaugas prisijungusiam 
prie „Pagalbininko“ vartotojui sukuriamas 
įspūdis, kad kompiuteris su juo bendrauja 
gyvai ir palaiko kontaktą, o  jis pats tampa 
virtualiu dalyviu. Ši programa sudaryta iš 
dviejų lygmenų:

✓
Pirmame lygmenyje pristatomi visi lietu-
vių kalbos abėcėlės garsai, dvigarsiai, dvi-

balsiai ir 300 žodžių, kuriuose šiuos kalbos gar-
sus galima išgirsti. Vartotojas gali išgirstus žo-
džius atkartoti ir įrašyti savo balsu. Jei progra-
ma vartotojo žodį atpažino kaip teisingai ištar-

tą, tai yra fiksuojama asmeninėje vartotojo 
statistikoje, o paslaugos „Asistentas“ kiekvie-
ną gerai atliktą užduotį apdovanoja pagyrimu. 

✓ Antrame paslaugos lygmenyje vartotojas 
turi galimybę pasikalbėti su kokiu nors 

veikėju, panašiu į sutiktą tipinėje realaus gy-
venimo situacijoje. Tereikia pasirinkti vieną 
iš socialinių kontekstų, pavyzdžiui, „Aš ir ki-
ti“, „Pas gydytoją“, „Parduotuvėje“, „Kavi-
nėje“. Pirmasis visų socialinių kontekstų eta-
pas yra demonstracinė versija, kurioje varto-
tojas mato vykstantį pokalbį tarp socialinio 
konteksto veikėjo ir personažo, kurį gali rink-
tis (vyras Benas, moteris Diana, mergaitė 
Margarita ir berniukas Tomas). Antrajame 
etape vartotojas pats bando tarti pasirinkto 
personažo frazes naudodamasis pagalba, o 
trečiajame etape pasitikrina, kaip išmoko.

kodėl naudinga?

Paslauga „Pagalbininkas“ gali būti naudo-
jama specialiųjų poreikių vaikams ugdyti, so-
cialiniams įgūdžiams lavinti ir lietuvių kalbos 
garsams, žodžiams, frazėms mokytis. Paslau-
ga naudinga ir į Lietuvą atvykusiems imigran-
tams. Ja taip pat gali naudotis ir lietuvių emi-
grantai, kad jų vaikai nepamirštų senelių, tė-
vų gimtosios kalbos arba ją pramoktų.

Kompiuteris prabils lietuviškai 

Tikriausiai dažnas pamena seniau matytus filmus apie kalba valdomas technologijas ar 
kompiuterius, kurie bendrauja su žmonėmis. Tik tada visa tai atrodė kaip fantastika, to-
lima ateitis. Tačiau toks mums įprastas dalykas kaip kalba šiandien siejasi su vis daugiau 
technologinių procesų, o sociologai netgi prognozuoja, kad kalba, kuri nebus perkelta į 
virtualią erdvę, ateityje gali tiesiog išnykti. Nuo 2013 m. Šiaulių universiteto Socialinės 
gerovės ir negalės studijų fakultete vykdomas keturių partnerių projektas „Lietuvių šne-
ka valdomos paslaugos“ (LIEPA), kurio uždavinys - prakalbinti kompiuterį lietuvių kalba.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Paslauga „Pagalbininkas“ yra prieinama internete 
registruotiems vartotojams. Neregistruoti vartotojai 

gali išbandyti tik demonstracinę versiją.
www.raštija.lt

www.liepa.raštija.lt 
(šioje svetainėje galima registruotis  

prie paslaugos „Pagalbininkas“)

Technologijos

Projektas yra finansuojamas  
Europos regioninės plėtros fondo 
ir Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšomis U

žs
. 4
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rubriką pristato „Gaumina“
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Vietoj išVadų

Ar karštose gatvėse tirpstančios ledo skulptūros 
gali priversti susimąstyti apie organų donorys-
tę? Kaip baruose dalijami gėrimų padėkliukai 
padeda smurto artimoje aplinkoje prevencijai? 
Kodėl verslas mažai dėmesio skiria fizinę nega-
lią turintiems žmonėms ir kaip situaciją keičia 
„Coca-Cola“? Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

n Nesvarbu, kiek žmonių kampaniją pamatė 

gyvai. Svarbiausia, kiek vėliau dėmesio sulauksite 

internete.

 El.reklama: dėmesys internete
internetas

padėkliukais prieš  
smurtą šeimoje 

Kas?
„Yaocho Bar Group“.

Kokia situacija?
Japonija laikoma viena saugiausių 

šalių pasaulyje. Tačiau didžiausi smur-
to protrūkiai fiksuojami ne gatvėse, o 
artimoje aplinkoje. Statistika atveria 
žaizdas ir nurodo, kad nuo savo sutuok-
tinių nukenčia vis daugiau moterų. Daž-
niausiai dėl viso to kaltas alkoholis.

Ką padarė?
Pagaminti specialūs stiklinių padėk

liukai. Iš pirmo žvilgsnio nieko nesiski-
riantys nuo mums įprastų. Ant jų iš-
spausdinti merginų veidai, o vos tik pa-
dėjus gėrimo stiklinę, speciali medžiaga 
reaguoja į temperatūrų skirtumus. Nuo 
šalčio keičiasi spalvos ir ant merginų 
veidų pasirodo mėlynės.

rezultatai?
Po dėmesį atkreipiančiomis nuotrau-

komis įrašytas šūkis  neleisk besaikiam 
alkoholio vartojimui virsti smurtu. Ak-
cija buvo labai šiltai sutikta, tad šiuo 
metu padėkliukų ir juos dalijančių vietų 
skaičius didėja geometrine progresija.

https://goo.gl/EoGuem
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 El.reklama: dėmesys internete
internetas

Gatvėse tirpstančios  
žmonių skulptūros 

Kas?
„Beneficencia Portuguesa Hospital“.

Kokia situacija?
Apie tai, kas su mūsų kūnais nutiks 

po mirties, susimąsto vos vienas kitas. 
Tačiau pasirašęs donoro sutartį kiekvie-
nas žinotų, kad turės galimybę išgelbėti 
kito žmogaus gyvybę. Brazilijos rekla-
mos agentūra ir vietinė medicinos įstai-
ga suvienijo jėgas ir darsyk viešai pra-
bilo apie problemą.

Ką padarė?
Didžiausio šalies miesto San Paulo 

judriausiose gatvėse pastatytos žmones 
imituojančios ledo skulptūros. Į jas in-
tegruoti stikliniai organai - širdis, ke-
penys, inkstai ir pan. Skulptūros tirpo, 
o vos tik visa jų masė pavirsdavo van-
deniu, stiklas suduždavo į grindinį.

rezultatai?
Net jei realiai visą efektą pastebėti 

buvo ganėtinai sunku, kampaniją įam-
žinęs vaizdo klipas didžiuliu greičiu ėmė 
suktis internete. Praėjo vos mėnuo, o 
„Youtube“ kanalas skaičiuoja beveik 
400 tūkst. peržiūrų.

https://goo.gl/2RhtJq

Brailio raštas ant skardinių 

Kas?
„Coca-Cola“.

Kokia situacija?
Fizinę negalią turintys asmenys kuriant 

reklamas dažniausiai pamirštami. Savai-

me suprantama kodėl, verslas taiko į mases, 

į tuos, kurie generuos didžiausias pajamas. 

Tačiau yra tokių produktų, kuriems rūpi 

visi. Vienas tokių - „Coca-Cola“.

Ką padarė?
Tikriausiai pamenate visai neseniai pra-

ūžusią akciją, kai ant gėrimo buteliukų pui-

kavosi populiariausi lietuviški vardai. Ši idė-

ja visame pasaulyje buvo panaudota šimtais 

skirtingų būdų. Vienas jų - festivalių metu 

stovintys įrenginiai, kuriuose surenki norimą 

žodį ir po kelių minučių dovanų gauni skar-

dinę su pasirinktuoju tekstu. Lygiai tas pats 

modelis pasirinktas ir dabar, tik tekstas užra-

šytas ne mums įprastomis raidėmis, o Brailio 

raštu. Tam, kad netgi regėjimo negalią turin-

tys žmonės pasijustų reikalingi ir svarbūs.

rezultatai?
Ši kampanija tikrai nepadidino parda-

vimų, tačiau prezentacinis vaizdo klipas 

internautams dar kartą priminė, kad vi-

siems iki vieno reikia mūsų dėmesio.

https://goo.gl/tlEBiv
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SveikaS mieStaS

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 
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Scena

Aistros ir romantikos kupini du koncertai
Birželį asociacija „Ars Libera“ vilniečius ir miesto 
svečius kviečia net į du įspūdingus ir užburian-
čius savo nuotaika koncertus - „Smuiko ir gitaros 
amžių dvikovą“ ir „Una Palabrą“, kurie vyks  
Šv.Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Gitaros ir smuiko dvikova

Birželio 10 d. 19 val. į muzikos 
ringą sugrįžta „Smuiko ir gitaros amžių 
dvikova“, kurioje bus gausu emocijų ir 
aistringo muzikos skambesio. Šaunusis 
Zbignevas Levickis, pirmasis Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro smui-
kas, kviečia visus mylinčius gerą mu-
ziką drauge švęsti jo 50-ąjį gimtadienį.

Tai precedento Lietuvoje neturinti 
dvikova, kurioje susikaus, atrodytų, ne-
palyginami kovotojai - akustika ir rokas. 
Muzikiniame ringe susirems seni bičiu-
liai - Z.Levickis ir gitaros virtuozas Au-
relijus Globys. Smuikas prieš gitarą, 
klasika prieš roką, Mocartas prieš Stin-
gą! Kuris laimės, kas pavergs klausyto-
jų emocijas ir užkariaus muzikinį ringą? 
Dvi skirtingos stichijos - gitara ir smui-
kas - atskleis savo dar nepažintas puses. 
Energijos, netikėtų derinių ir intrigos 
vakarą svarbiausia ne stilistinės vingry-
bės ar laimėjimas bet kokia kaina, o drau-
gystė ir atsidavimas savo mūzai. Abiejų 
kovotojų siekis, tikime, bus įgyvendintas 
su kaupu - tai siekis, kad visi pajustų tą 
meilę, kurią abu sudėjo kurdami progra-
mą, - karštą, atvirą ir drąsią!

Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams

Įspūdingas duetas

Birželio 17 d. 19 val. Vilniuje su-
skambės sielos dainos ir leis žiūrovams 
pasinerti į sodrios ir jausmingos muzikos 
sūkurį. Įstabią jausminę atmosferą kon-
certe „Una Palabra“ kurs du talentingi 
muzikai - dainininkė Ona Kolobovaitė ir 
gitaros virtuozas A.Globys. Jų pietietiška 
programa, kurioje skambės ispaniškos, 
portugališkos ir kitos plačiai pasaulyje pa-
sklidusios dainos, nepaliks nė vieno abe-
jingo. Ilgesingo portugališkojo fado neį-
manoma apibūdinti žodžiais - jį būtina 
išgirsti. Fadas siejasi su flamenku, o Is-
panija ir Portugalija gitaristą A.Globį trau-
kė nuo pat mažumės. Vos išgirsta pirmo-
ji melodija įkrito širdin visam gyvenimui. 
„Dainos turi savitą temperamentą ir iš-
gyvenimus, jas galima atlikti ilgesingai 
ir romantiškai arba su didele aistra. Tai, 
matyt, sutampa su muzikuojančio žmo-
gaus vidumi ir būdu. Ramus, o kartu ir 
veržlus - toks turėtų būti kūrėjas“, - tei-
gia A.Globys. Tuo ypatingas bus ir pats 
koncertas: du išties puikūs menininkai 
kviečia mus į nepakartojamą - roman-
tišką ir aistringą - muzikinę kelionę.

Abu koncertai, kaip meno šedev-
rai, kupini aistros, romantikos, nuo-
širdumo, meilės ir betarpiško bendra-
vimo su publika, maloniai laukia jūsų 
atvykstant.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Bilietus į abu koncertus platina 

BILIETAI.LT.

Aurelijus Globys
Organizatorių nuotr.

Zbignevas Levickis

Ona Kolobovaitė
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Kas? „Paskutiniai Brėmeno 
muzikantai“.

Muzikiniame spektaklyje suaugusiesiems „Pa-
skutiniai Brėmeno muzikantai“ DJ (Sigitas 
Mickis) pasakoja apie keturis laisvos sielos mu-
zikantus, kuriems kelią į šlovę stengiasi pra-
skinti prodiuseris Leo (Darius Auželis). Tačiau 
vyrų sielas šildo ne šlovės ir prožektorių šviesos, 
o meilė visų jų mūzai Ingai (Ilona Balsytė/Agnė 
Sunklodaitė). Šios keistos kompanijos bandy-
mai savaip papasakoti garsiąją Brėmeno mu-
zikantų istoriją nukelia žiūrovus į 6-7 dešimt-
mečius, kai emocijas valdė „pjaustomos“ gitaros 
ir būgnų ritmas, o vienintelis būdas išsakyti 
savo mintis buvo sudėti jas į plėšiamas iš širdies 
dainas.

Kur? Keistuolių teatras, Laisvės pr.60.
Kada? Gegužės 29 d. 19 val.
Už KieK? 10,14-13,03 eur - 35-45 Lt.

Kas? „Skamba skamba 
kankliai“.

Nuo 1973 metų kiekvieną paskutinę ge-
gužės savaitę Vilniuje vyksta folkloro at-
laidai - tarptautinis festivalis „Skamba 
skamba kankliai“. 2015-aisiais šis festi-
valis vyks 43-iąjį kartą. Festivalio metu 

senamiesčio kiemai taps savotiškais liau-
dies meno mėgėjų vienkiemiais. Visi atėję 
galės dainuoti, šokti, šėlti bendrame besi-
linksminančių sūkuryje. Festivalio kon-
certai vyksta ir senamiesčio kiemuose, ir 
koncertų salėse.

Kur? Įvairios Vilniaus vietos.
Kada? Gegužės 28-31 d.
Už KieK? Nemokamai.

TauTIŠkIemS

ŠeImomS

Redakcijos archyvo nuotr.

Ką veikti savaitgalį?
TeaTro gerbėjamSRedakcijos archyvo nuotr.
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kas? Kairėnų vasaros festivalis. Šorena. Mano 
meilės muzika.

Trečiasis Kairėnų vasaros festivalis ir šiais metais kviečia va-
saros sekmadienius leisti kartu su gražiausia muzika. Festivalio 
atidarymo koncerte - talentinga Gruzijos atlikėja Šorena Dža-
niašvili ir tikro garso grupė, dovanosianti naujausią savo dainų 
programą išskirtinai Kairėnų vasaros festivaliui.

Kur? VU Botanikos sodas Kairėnuose, Kairėnų g.43.
Kada? Gegužės 31 d. 19 val.
Už KieK? 10-12 eur - 34,5-41,4 Lt.

Kas? Tarptautinės stipriausio ugniagesio 
gelbėtojo varžybos.

Stipriausio ugniagesio rungties užuomazga prasidėjo 1974 m. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai vienos apygardos gaisrinės 
vadas nutarė sudaryti žmogaus fizinių gebėjimų testą. Didelio 
susidomėjimo stipriausio ugniagesio varžybos sulaukė ir tarp 
Lietuvos ugniagesių gelbėtojų, o šiais metais Lietuvos ugniage-
siai gelbėtojai turės galimybę varžytis su kolegomis iš užsienio.

Kur? Rotušės aikštė, Vilnius.
Kada? Gegužės 29 d. 10.30 val.
Už KieK? Nemokamai.

Redakcijos archyvo nuotr.

Kas? Menų pieva.

Renginyje nestigs veiklos ir pramogų visiems - tiek mažiems, tiek 

dideliems. Pieva pasipuoš vaikų darbų parodomis, renginio svečius 

džiugins nuotaikingas koncertas ir loterija su šauniais prizais, veiks 

sporto, žaidimų, pramogų erdvės, įvairios menų dirbtuvėlės, kurio-

se galėsite išbandyti žiedimo ratą ir kitas dailės technikas. Renginio 

„vinis“ - balionų su vaikų norais ir svajonėmis skrydis į dangų.

Kur? Neries krantinė prie Baltojo tilto, Vilnius.

Kada? Gegužės 30 d. 12 val.

Už KieK? Nemokamai.

Ką veikti savaitgalį?

MELOMANAMSIrmanto Sidarevičiaus nuotr.

AKTYVIEMS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TEATrO gErbėjAMS
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

TV1 eteryje - 
indų meilės aistros 

Apie karjerą

Nežinau, ar gerai jaučiuosi būdama tik 
aktore, niekada per daug nemėgau darbo 
prieš kameras. Režisuodama filmus esu kur 
kas laimingesnė. Tačiau aktorės darbui esu 
dėkinga, nes įgijau gražios patirties, buvau 
dalis istorijų, kurias kiti tik matė ekranuose. 
Tačiau man pakaktų ir būti tiesiog mama, no-
riu prisidėti prie gražesnio pasaulio kūrimo.

Apie motinystę

Mano šeima yra ir mano stiprybė, ir di-
džiausia silpnybė. Aš labai myliu savo vaikus, 
palūžčiau, jei jiems kas nutiktų. Kartais atro-
do, kad patekau į savo blogiausią košmarą: 
girdžiu siaubingas paskalas apie save, įžeidi-
mus, tačiau grįžtu namo ir viskas staiga pa-
simiršta. Vaikų meilė priverčia mane jaustis 
svarbiausiu žmogumi pasaulyje. Tiesa, anks-
čiau nemaniau, kad turėsiu biologinių vaikų, 
Bredas (A.Džoli sutuoktinis - red. past.) pa-
keitė mano nuomonę. Kai pamačiau, kaip jis 
užmezgė ryšį su įvaikintais vaikais, kaip jis 
jais rūpinosi, kaip pamilo juos kaip tikrus sa-
vo vaikus, suradau vidinę ramybę. Tada atsi-
rado noras pastoti. Dabar šios patirties ne-
keisčiau į nieką pasaulyje.

Apie meilę vyrui

Anksčiau ne tik negalvojau apie biologi-
nius vaikus, bet ir netikėjau meile ar galimy-
be sutikti savo žmogų. Mes visi nuolat kei-
čiamės, maniau, neįmanoma sutikti žmogaus, 
kuris sensta ir keičiasi tokiu pačiu būdu, tuo 
pačiu metu ir skatina tave augti. Tačiau mudu 
su vyru esame individai, kurie vienas kitą 
įkvepia, kartais varžosi tarpusavyje, o kartais 
giria ir palaiko, svarbiausia - vis dar veda vie-
nas kitą iš proto. Po tiek drauge praleistų 
metų turime savo istoriją ir galime vadintis 
tikrais draugais, kurie palaiko ir supranta vie-
nas kitą sunkiausiomis akimirkomis. Myliu 
tokia gilia meile, kuri būna tik tada, kai kartu 
nugyveni daug metų.

Apie filantropiją

Laikausi taisyklės - trečdalį pajamų išleis-
ti, trečdalį atiduoti vargstantiesiems, o liku-

sius pinigus sutaupyti. Nesijausčiau verta to, 
kuo mane apdovanojo gyvenimas, jei nežino-
čiau, kad padedu kitiems. Mačiau, kaip gyve-
na skurstantieji, pabėgėliai, išgyvenę gamtos 
stichijas. Reikėtų juos pagirti už tai, ką jie 
išgyveno, patyrė, o ne žiūrėti į juos iš aukšto. 
Nežinau, ar mano pagalba gali ką nors pakeis-
ti, tačiau žinau, kad noriu padėti. Mūsų misi-
ja pasaulyje - dalintis su kitais.

A.Džoli: galėčiau būti tik mama
Viena ryškiausių Holivudo moterų ANDŽELINA DŽOLI (Angelina Jolie) kitą savaitę 
švęs 40-ąjį gimtadienį. Talentinga aktorė, režisierė ir filantropė jubiliejaus išvakarėse 
džiaugiasi, kad išgyveno ir patyrė tiek, kiek retas patiria per visą gyvenimą. Ji dalinosi 
savo mintimis apie svarbiausius dalykus gyvenime, pavertusius ją tokia moterimi, 
kokia yra šiandien.

●  And�elina 
D�oli Voit 
(Angelina 
Jolie Voight) 
gim� 1975 
met� bir�elio 
4 dien� aktori� 
D�ono Voito 
(Jon  Voight) ir 
Mar�elinos Bertran 
(Marcheline Bertrand) 
�eimoje.
●  And�elina i� ties� yra 
blondin�, ta�iau nuo tada, kai mergaitei sukako 
ketveri, mama jos plaukus da�ydavo juodai. �inoma 
aktor� iki �iol tamsina plaukus.
●  Ji mok�si Li Strasbergo (Lee Strasberg) teatro 
institute, ta�iau studijas buvo sustabd�iusi d�l kitos 
savo svajon�s - tapti laidotuvi� organizatore - ir 
netgi mok�si balzamavimo.
●  I� viso aktor� turi 14 tatuiruo�i�.
●  Ji kolekcionuoja �vairi� r��i� peilius ir pirmuo-
sius knyg� leidimus.
●  1982 metais And�elina pirm� kart� suvaidino 
filme. Nuo to laiko jos biografijoje - daugyb� 
vaidmen�, 3 „Oskar�“ statul�l�s, 3 „Auksiniai gaub-
liai“ ir daugelis kit� presti�ini� apdovanojim�.
●  �inoma aktor� buvo i�tek�jusi 3 kartus. 
Simboli�ka, ta�iau jos santuokos su D�oniu Li 
Mileriu (Jonny Lee Miller) ir Biliu Bobu Torntonu 
(Billy Bob Thornton) truko po 3 metus. 2014 m. po 
8 met� draugyst�s And�elina susituok� su �inomu 
aktoriumi Bredu Pitu (Brad Pitt). 
●  B.Pitas And�elinai pasipir�o 2012 m. ir 
padovanojo jai paties sukurt� su�ad�tuvi� �ied� su 
16 karat� deimantu, vert� 500 t�kst. doleri� (449 
721 Eur).
●  Aktor� vyrui jo 50 met� jubiliejaus proga 
padovanojo �irdies formos sal�. Dovana aktorei 
atsi�jo daugiau nei 24 milijonus doleri� 
(21,56 mln. Eur).
●  Su sutuoktiniu aktor� augina 6 vaikus. Berniukas 
i� Kambod�os Madoksas (Madox), afriket� mergait� 
Zahara ir vietnamietis Paksas Tienas (Pax Thien) yra 
�vaikinti, o dukra �iloh (Shiloh) ir dvyniai Knoksas 
Leonas (Knox Leon) bei Viviana Mar�elina (Vivienne 
Marcheline) - biologiniai poros vaikai.
●  And�elina turi piloto licencij�, ji netgi turi 
nedidel� l�ktuv� „Cirrus SR22“. Be to, �inoma aktor� 
yra viena i� nedaugelio �moni�, skridusi� Ri�ardo 
Brensono (Richard Branson) „Virgin Galactic“ 
(pirmuoju pasaulyje komerciniu erdv�laiviu). 
●  Ne vien� And�elinos �eimos nar� pasiglem�� 
v��ys, tod�l kaip �ios ligos prevencija aktorei buvo 
pa�alintos abi kr�tys, kiau�id�s ir kiau�intakiai.

FAKTAI

A.Džoli: galėčiau būti tik mama

Mar�elinos Bertran 
(Marcheline Bertrand) 

 And�elina i� ties� yra 
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

LNK nuotr.

2015 m. gegužės 29 - birželio 4 d.

TV1 eteryje - 
indų meilės aistros 

Plačiau apie naują TV1 serialą - 39 p.
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Muzikinės laidos 

Muzikines laidas žiūriu. Pamatau, kas 
vyksta pasaulyje ir Lietuvoje. Nematau nieko 
blogo, jei jose dalyvauja nuolat tie patys žmo-
nės, gal reikėtų pagalvoti, kodėl taip yra. Gal 
kiti tik sėdi ir kritikuoja, užuot patys ėję? Juk 
keliai atviri visiems - eik ir dalyvauk.

inforMacinės laidos 

Žiūriu tokias laidas, kurios suteikia infor-
macijos ir naujienų.

filMų pasirinkiMas 

Jei noriu kokio nors konkretaus filmo, ei-
nu žiūrėti į kino teatrą arba parsisiunčiu in-
ternetu. Suprantu, kad filmai, rodomi per te-
leviziją, skirti ne man asmeniškai, o visai au-
ditorijai, tad to, ko noriu, nelabai ir tikiuosi. 
O laisvalaikiu galiu pažiūrėti ir kokį nors filmą 
jau n-tąjį kartą. Nematau dėl to problemos.

Moteriškos laidos 

Jos man įdomios, bet nėra taip, kad spe-
cialiai laukčiau konkrečios laidos. Visos temos 
ten irgi jau išnagrinėtos. Aišku, kad grožis ir 
sveika gyvensena yra neatsiejami dalykai.

lietuviški serialai 

Man patinka jie. Labai didžiuojuosi jais. 
Man šaunūs ir kūrėjai, ir aktoriai.

reklaMa 

Mane ji erzina, dažniausiai jos nežiūriu. 
Per tą laiką einu geriau indų išplauti ar šiaip 
ką nors daryti.

pokalbių šou 

Nežiūriu jų. Manęs nedomina tos temos. 
Jos nuolatos kartojasi. Kita vertus, gal ką nors 
naujo sunku ir sugalvoti. Man neįdomu, kaip 
gyvena žvaigždės, ką jos valgo, kokius dra-
bužius perka.

reklaMa per laidas 

Nemėgstu tų laidų, kur yra reklamuoja-
mos grožio klinikos, procedūros, aparatai.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

truMpai

LNK muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ nuga-
lėtoja Justina Budaitė toliau kopia į muzikos 
olimpą ir gerbėjams pristato pirmąjį singlą „Vasaros 
akimirka“. Ši daina bus girdima ne tik radijo, bet 
ir LNK televizijos eteryje - „Vasaros akimirka“ tapo 
kanalo vasaros daina. Pati Justina visą vasarą skirs 
ne tik kokybiškam poilsiui, bet ir muzikai. Paklausta 
apie meilę, mergina šypsosi: „Niekas nežino, kada 
ji ateis“.

TV3 žiūrovai aktorę aušrą štukytę išrinko 
geriausia šalies parodijų meistre. Finaliniame 
parodijų šou „Pakartok!“ komisijos nuomonė 
sutapo su žiūrovų vertinimu. A.Štukytė dėl pergalės 
rungtyniavo su aktoriais Ramūnu Rudoku, Ramūnu 
Šimukausku ir Vitalijumi Cololo. Paklausta, kaip jau-
čiasi, aktorė neslėpė džiaugsmo. „Sulaukiau begalės 
žinučių, skambučių. Sveikino ir kolegos, ir artimieji, 
ir mama, ir draugės“, - šypsojosi A.Štukytė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Rimą Petrauskytę-Malašičevę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,2 %
TV1 4,2 %
TV6 3,7 %
TV8 2,9 %
PBK 2,6 %

Info TV 2,5 %
REN Lietuva 1,9 %
LRT Kultūra 0,7 %
Video ir DVD 0,5 %
Liuks! 0,2 %

TV6 3,8 %
Lietuvos rytas TV 3,8 %
TV1 3,2 %
PBK 2,9 %
Info TV 2,7 %

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

LNK 15,4 %

LRT Televizija 
15,3 %

TV3 14,6 %

BTV 6,5 %

LNK 18,7 %

TV3 14,8 %

LRT Televizija 
13,9 %

NTV Mir Lietuva 
5,8 %

Nr. Laida            TV     Reitingas
1 EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSAS  
 2015. ANTRAS PUSFINALIS LRT 17,5
2 EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSAS  
 2015. FINALAS LRT 16,7
3 EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSAS  
 2015. PIRMAS PUSFINALIS LRT  11,2
4 VALANDA SU RŪTA LNK 10,2
5 NUO..IKI LNK 9,6
6 KK2 LNK 9,0
7 VALANDA IKI EUROVIZIJOS LRT  9,0
8 TAUPUS BŪSTAS  LNK 8,4
9 TV3 ŽINIOS TV3 8,0
10 LNK ŽINIOS LNK 7,8

Duomenys: TNS LT, 2015 m. gegužės 18-24 d.

reitinGai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 18 %

Kiti  
kanalai 21 % BTV 5,3 %NTV Mir Lietuva 4,8 %

Dainininkė RIMA PETRAUSKyTė-MALAšIčEVė (34) prisipažįsta - laidos apie Lietuvos 
žvaigždžių gyvenimą jos nedomina. Gal dėl to retai kada ir ją pačią pamatysi pasakojan-
čią apie savo asmeninį gyvenimą. Laisvalaikiu ji dažniau renkasi žiūrėti dokumentiką, o jei 
nori atsipalaiduoti - gerą filmą gali pažiūrėti ir n-tąjį kartą.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Ketvirtus metus žiūrimiausiu serialu  
Indijoje pripažintas „Mano gyvenimo  
šviesa“ nuo birželio 1-osios bus rodomas 
Lietuvoje. Po serialo premjeros 2011 me-
tais Indijoje jis jau pradėtas sėkmingai  
rodyti Europoje ir Azijoje.

„Mano gyvenimo šviesoje“ pagrindinį - 
Sandijos - vaidmenį kuriančiai aktorei Dipikai 
Sing (Deepika Singh) šis serialas yra debiutas 
televizijoje. Už policijos pareigūnės persona-
žą aktorė buvo nominuota devyniems apdo-
vanojimams, keturis iš jų laimėjo, įskaitant 
prestižinį Indijoje „Star Parivaar“ apdovano-
jimą geriausios naujokės kategorijoje.

Drauge su D.Sing vaidinantis Anas Raši-
das (An Rashid) atlieka Sūrajaus vaidmenį. 
Psichologijos magistro diplomą turinčiam ak-
toriui tai jau penktas vaidmuo televizijoje. 
Dėl šio serialo jis tapo vienu geidžiamiausių 
Indijos jaunikių.

Aktorė D.Sing šiltais jausmais siužete ap-
dovanoja porininką Aną, o filmavimo aikšte-
lėje - „Mano gyvenimo šviesos“ režisierių. Ji 
ištekėjo už Rohito Radžo Gojalo (Rohit Raj 
Goyal) 2014 metų pavasarį. Tuo metu gra-
žuolis 35 metų A.Rašidas prisipažino, kad 
neketinąs vesti ir vis dar yra vienišas.

Beje, prieš kameras meile spinduliuojan-
tys Dipika ir Anas realiame gyvenime laikosi 
atstumo ir beveik nesikalba. Aktoriai dažnai 
pykstasi, o vienas ginčas privedė prie Dipikos 
antausio Anui.

Serialo kūrėjai filmuoja ne tik Indijoje, bet 
ir Singapūre. Besifilmuodami svetur aktoriai 
turi puikią progą susipažinti su serialo popu-
liarumu užsienyje.

„Kai dvylika valandų praleidi filmavimo 
aikštelėje, nesupranti, kokią įtaką daro tavo 
kuriamas serialas. Tačiau kai baigiasi filma-
vimas, pamatai, kad jau kelias valandas lauke 
tavęs laukia minia žmonių, kurie nori tiesiog 
nusifotografuoti“, - sakė serialo „Mano gyve-
nimo šviesa“ pagrindinė aktorė D.Sing.

Serialas „Mano gyvenimo šviesa“ - šiuo-
laikiška merginos ir vaikino meilės istorija. 
Gražuolės Sandijos svajonė - išsilaisvinti iš 
vidurinės klasės gniaužtų ir tapti Indijos po-
licijos pareigūne. Tuo metu vaikino Sūrajaus 
svajonė tapo realybe - sunkiai dirbdamas jis 
atidarė saldumynų parduotuvę. Didelės mei-

lės apsuptyje Sandija ir Sūrajus vienas kitam 
prisiekia amžiną meilę. Tačiau Sandijos any-
ta laikosi antifeministinių pažiūrų ir neprita-
ria, kad jos marti taptų policijos pareigūne. 
Mylintis vyras tampa žmonos stiprybės šal-

tiniu ir didžiausiu rėmėju, jis stengiasi, kad 
visos žmonos svajonės išsipildytų.

„Laisvalaikio“ inf.

Po ilgos pertraukos televizijoje -
indų serialas

Pagrindiniai serialo veikėjai eteryje 
spinduliuoja meile vienas kitam, o 
realiame gyvenime net nesikalba

LNK nuotr.
Serialas „Mano gyvenimo šviesa“ - 

nuo pirmadienio iki penktadienio  

16.50 val. per TV1.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.50   „Gyvi numirėliai“  13.00  Šeima - jėga! 10.05  „Senis“ 11.45  Paskutinis šansas18.30  TV3 žinios

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.35 „Rutos Rendel 
detektyvai“. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 Senoji 
animacija. 10.55 „Kriauklelių kolekcija“. 12.40, 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.55 Pasikeisk! 18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 „Meilės bilietas namo“.

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

 PBK
5.55, 20.35 Lietuvos laikas. 6.05, 1.05 „EURONEWS“. 
6.35, 9.00, 15.00, 12.00, 17.00 Naujienos. 6.40 „Fik-
sikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 
11.20 „Suaugusios dukros“. 13.40 Kartu su visais. 
14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.45 Mados 
nuosprendis. 17.45 Lauk manęs. 18.40 Jūrmala. 
20.00 Laikas. 21.00 Stebuklų laukas. 22.00 Linksmųjų 
ir išradingųjų klubas. 0.20 „Vakaras su Urgantu“. 1.35 
„SinCity“. 2.35 „Dėl šeimyninių aplinkybių“.

 REn
7.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25 Kviestinė vakarienė. 8.20 Nemeluok man! 
9.20 „Marsas. Bilietas į vieną pusę“. 10.15, 
10.45 „Reporterių istorijos“. 11.15 „Senovės 
gražuolių paslaptys“. 12.05 „Kariai 2“. 13.05 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 
Žiūrėti visiems! 14.30 „Limitas“. 15.35 „Mais-
tas. Išslaptinti duomenys“. 16.35 Jums net 
nesisapnavo. 19.25 „Mirtis jiems tinka“. 21.20 
Kviestinė vakarienė. 22.20 Mums net nesisa-
pnavo. 1.05 „Reporterių istorijos“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
„Žvalgybos paslaptys“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Ypatingas įvykis. Apžvalga“. 16.20 Pirmoji 
pavara. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Atkeršysiu“. 
23.30 „Blogas ženklas“. 0.30 „Broliai 3“. 2.25 
Kalbame ir rodome. 3.25 „Versija“. 

 TV PolonIa
7.15, 17.20 A la show. 7.45 Reportažas. 8.00 
KucinAlina. 8.30 „Trys pašėlę nuliai“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 Sveika, Polo-
nija. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 13.25, 
18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 „Akvariu-
mas, arba Šnipo vienatvė“. 15.50 Nenugalėtieji. 
Nepaprastos istorijos. 16.20 Klajūno užrašai. 
16.35 Gražesnė Lenkija Europos Sąjungoje. 
17.00 „Ex Libris“. 18.20, 22.45, 5.10 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 
XX amžiaus sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 
20.25 Cafe historia. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 23.00, 5.20 „Bokštas“. 0.45 
M.Rodovič ir jo gitaristai. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Dvi dienos Paryžiuje“. 7.50 „2 dienos 
Niujorke“. 9.30 „8 MM“. 12.00 „Kada atvyksi-
me?“ 14.00 „Dvi motinos“ (N-14). 16.00 „Lai-
mingas įvykis“. 17.50 „Velnio smuikininkas“. 
20.00 „Sąmokslininkė“. 22.10 „Medžioklė“. 
24.00 „Žalvarinis arbatinukas“. 1.40 „Gladiato-
rius“. 3.20 „Surasti tą vienintelę“. 5.00 „Visados 
kaip pirmą kartą“. 

 DIscoVERy 
7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Greiti 
ir triukšmingi. 10.05 Nemėginkite pakartoti. 10.55 
Išgyventi kartu. 11.50 Aukso karštligė. 13.35 Žai-
dimas iš gyvybės. 14.30 Išgyvenimo menas. 15.25 
Išgyventi. 19.05 Penktoji pavara. 20.00, 6.10 Kaip 
tai pagaminta? 21.00, 2.50 Karbonaro efektas. 
22.00, 3.40 Ar išgyventum? 23.00, 4.30 Išgelbėji-
mo kadrai. 24.00, 5.20 Chaosas: liudininkų akimis.  

 TRaVEl
8.00, 13.00, 19.00, 21.00 Naujo būsto paieška. 8.30, 
16.00 Oro uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 
Išgelbėkite mano verslą! 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 
Didžiosios paslaptys. 14.30, 22.00 Turto gelbėtojai. 
15.00, 24.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 23.00 Brangenybių paieškos. 

 anIMal PlanET
8.15, 11.55, 15.35 Gyvenimas laisvėje. 9.10, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 
Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Tigrių būrys. 
13.45 Pavojingiausios gyvatės. 17.25, 20.10, 1.40 
Akvariumų verslas. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Upių 
pabaisos. 21.05, 2.35, 5.49 Gamtos pasaulis.

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 „Mažieji išdykėliai“.
6.55 Animacinis f. 

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

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

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

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

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“.

14.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas“.

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

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

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

„Madagaskaras 3“.
21.15 Komedija „Ji man - 

ne pora“ (N-14).
23.25 Veiksmo trileris 

„Karo sąmokslas“ 
(N-14).

1.15 Drama „Auksinės 
gėlės prakeiksmas“ 
(N-14).

6.25 Animacinis f. 
„Pingviniuko  
Lolo nuotykiai 2“.

6.50 Animacinis f. 
„Pingviniuko  
Lolo nuotykiai 3“.

7.25 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

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

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

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

„Džonis Testas“.
13.45 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

(N-7).
21.40 Kriminalinė komedija 

„Po saulėlydžio“ 
(N-7).

23.35 Siaubo trileris 
„Kruvinosios  
kalvos“ (S).

1.05 Veiksmo f. 
„Susišaudymas“ 
(N-14).

2.40 Programos pabaiga.
2.45 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Giminės po 20 metų“.
11.55 Auksinis protas.
13.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
18.15 Šiandien. 
18.25 LKL čempionatas. 

Rungtynės dėl 3 
vietos. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Utenos 
„Juventus“. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Drama „Čelendžeris“ 

(N-7).
0.15 „Didysis Gregas 3“ 

(N-7).
1.05 Edmundo Kučinsko 

koncertas. 2007 m.
3.20 Klausimėlis.lt.
3.35 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
4.25 Duokim garo!

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

mas“ (N-7).
8.00 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
9.00 Nuotykių f. 

„Uždrausta karalystė“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinis 

veiksmo f. „Bundoko 
šventieji 2: Visų 
šventųjų diena“ 
(N-14).

23.50 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.45 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.50 Taip gyvena 

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

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

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

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

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

bis. Svečiuose 
M.Stonkus (N-7).

20.50 Pasaulis X. 
„Fobijos, galinčios 
paversti nusikaltėliu“ 
(N-7).

21.50, 2.30 
„Apsauginis“ (N-14).

24.00, 4.00 
Biografinis f. 
„Kinsis“ (N-14).

6.00 „Vestuvių kovos“ 
(N-7).

7.30 Dokumentinis f. 
„Miestai ir žmonės“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Lietuvos Respublikos 

Seimo, Lenkijos 
Respublikos Seimo 
bei Senato ir Ukrainos 
Aukščiausiosios 
Rados narių asam-
blėjos šeštoji sesija. 
Spaudos konferencija. 
Tiesioginė transliacija.

13.30 Kultūros savanoriai.
14.00 Stasys Povilaitis. 

Auksiniai šlageriai.
15.30 Debiutas. Daininin kas 

Edgaras Montvidas. 
15.40 Edgaro Montvido 

koncertas Lietuvoje. 
2004 m.

16.15 Josifo Brodskio min-
tys apie Veneciją. 

16.45 „Nuodėminga meilė“.
17.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
17.45 Vilniaus sąsiuvinis.
18.00 „Poezijos pavasaris 

2015“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.

19.45 Teatras.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 V.Žalakevičius. „Visa 

teisybė apie Kolumbą“.
23.00 „Liza, namo!“ (N-7).
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
0.30 Legendos.
1.15 Elito kinas. „Kryžiaus 

kelias“ (N-14).

 14.00  Stasys Povilaitis

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  2 9 41

gegužės 29 d.

 13.55  „Departamentas“ 12.00  „Kaulai“ 16.20  „Du su puse vyro“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

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

Vilnius (N-7).
12.00 „Karadajus“ 

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

(N-7).
16.20 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Didingasis amžius“ 

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

inspektorius 
Benksas. Kas  
pergyvens mus?“ 
(N-14).

22.50 „Nenugalimas“ 
(N-14).

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

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

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(1)  
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(1) (N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Be stabdžių 

(N-7).
22.00 Rizikingiausi 

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Romantinė drama 
„Tristanas ir Izolda“ 
(N-7).

1.25 Psichologinis trileris 
„Idealus pabėgimas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

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

12.55 „Pavojingoji 
Afrika“.

13.55 „Departamentas“ 
(N-7).

14.55 „Miestų skoniai“.
15.25 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

16.25 „Verbo“ 
(N-7).

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 Pagaliau 
penktadienis!  
„Ledo karaliai“.

22.40 Balticum TV 
žinios

23.10 „Šventas 
vanduo“  
(N-14).

„TRISTANAS IR IZOLDA“
Romantinė dRama. Vokietija, Čekija, JAV. 2006.
Režisierius K.Reinoldsas.
Vaidina D. O’Hara, Dž.Frankas, S.Mailz.

VII amžius, britų gentys pešasi tarpusavyje. Tuo netrunka pasinaudoti 
Airijos keltų karalius Dončadas, ketinantis užgrobti Britanijos salas. Iš-
mintingas ir toliaregis valdytojas Lordas Markas siekia sujungti visus 
britus ir pasipriešinti Airijos savivalei gimtosiose žemėse. Marko įsūnis 
Tristanas vadovo paliepimu išvyksta į žygį prieš Dončado karius.

TV6
23.00

rekomenduoja

„PO SAULĖLYDŽIO“
KRiminalinė Komedija. JAV. 2004.
Režisierius B.Ratneris.
Vaidina S.Hajek, V.Harelsonas, 
P.Brosnanas.

Maksas Berdetas ir jo gražuolė 
bendrininkė Lola traukiasi į Ba-
hamus, Rojaus salą, kur ruošiasi 
pradėti naują gyvenimą. Jie tik ką 
pavogė jau antrąjį iš trijų garsiųjų 
Napoleono deimantų...

„KARO SĄMOKSLAS“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Karteris.
Vaidina K.Gudingas jaunesn., 
Dž.K.Simonsas, V.Bagneris.

Deividas Vulfas - slaptas vyriausybės 
smogikas, dirbęs karštuosiuose karo 
taškuose. Jis žino itin daug valsty-
bės paslapčių. Jos ne tik labai ver-
tingos, bet ir labai slegia. Deividas 
nusprendžia mesti žudymą ir grįžęs 
į Ameriką atverti žmonėms akis...

„NENUGALIMAS“
dRama. JAV. 2009.
Režisierius K.Istvudas.
Vaidina M.Frimanas, 
M.Deimonas, M.Sternas.

Prezidentas Nelsonas Mandela skau-
džiai išgyvena šalies susiskaldymą. Jis 
nusprendžia, kad prieš neapykantą 
ir nepasitikėjimą galima pasitelkti 
sportą. Jis ragina piliečius palaikyti 
Pietų Afrikos regbio rinktinę.

LNK
21.40

TV1
22.50

TV3
23.25

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos 34 turo apžvalga. Premjera. 8.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „La Bruixa D’Or“. 2015-05-24. 9.50 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - 
Atlantos „Hawks“. Konferencijos finalas. 3 su-
sitikimas. 2015-05-25. 12.15 Čempionai LT. 
„Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 13.00 Rusijos 
„Premier League“. CSKA - „Rubin“. 2015-05-
25. 15.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida 15.30 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. 
Didžioji Britanija. 4 etapo apžvalga. 16.30 Mo-
tosportas. Spidvėjus. Čekijos GP lenktinės. 3 
etapas. 2015-05-23. 19.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos 34 turo apžvalga. Premjera. 
20.00, 21.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „La Bruixa D’Or“. 2015-05-24. 
22.00, 23.10 ATP 250 Nice. Vyrų tenisas. Fina-
las. 2015-05-23. 0.10 KOK World series. Buši-
do kovos. 1.45 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. Konferencijos 
finalas. 3 susitikimas. 2015-05-25. 4.00 Tiesio-
ginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Hjustono 
„Rockets“ - Ouklendo „Warriors“. Konferencijos 
finalas. 6 susitikimas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.05 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 8.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Latvija - Prancūzija. 10.45 Motosportas. 
Italijos MotoGP treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija. 11.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
finalas. 14.05 Motosportas. Italijos MotoGP 
Moto3 treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 
14.55 Motosportas. Italijos MotoGP treniruotė 
2. Tiesioginė transliacija. 16.00 Motosportas. 
Italijos MotoGP Moto2 treniruotė 2. Tiesioginė 
transliacija. 17.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 17.30 Futbolas. Vokietijos DfB 
taurė. „Bayern“ - „Borussia“. 20.15 Futbo-
las. Vokietijos Dfb taurė. „Arminia Bielefeld“ - 
„Wolfsburg“. 22.05 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionatas. JAV - Baltarusija. 0.05 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 
1.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ -
„Juventus“. 4.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
nato ketvirtfinalis. 

 EUROSPORT
9.30, 15.15, 23.15 Dviračių lenktynės „Giro 
d’Italia“. 10.30, 22.00, 0.30 Tenisas. „French 
Open“. 12.00, 18.45 Tenisas. „French Open“. 
Tiesioginė transliacija. 
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažieji i

šdykėliai“.
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 Filmas šeimai 

„Apsaugoti  
princesę“.

13.20 „Gyvenimo bangos“ 
(1) (N-7).

16.20 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

17.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Veiksmo f. 
„Grūdintas plienas“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.

21.40 Kriminalinis 
trileris „Blicas“ 
(N-14).

23.30 Veiksmo drama 
„Bruklino  
geriausieji“ (N-14).

2.05 Romantinė drama 
„Baltoji grafienė“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
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 pin-

gvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Startas. Verslo realy-

bės dokumentika.
9.35 „Mauglis. Rakša“.
10.00 „Srovės nublokšti“.
11.40 Nuotykių f. „Žiedų 

valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas“ (N-7).

15.45 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

16.20 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Veiksmo komedija 

„Eisas Ventura 3. 
Jaunasis gyvūnėlių 
detektyvas“.

20.50 Veiksmo komedija 
„Piko valanda 3“.

22.35 Komedija 
„Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas“.

0.20 Veiksmo f. 
„Blyksnis“ (N-14).

2.10 Programos pabaiga.
2.15 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 „Padūkėliai marsupi-

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

Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.45 Mokslo ekspresas.
12.00 „Pasaulis gyvūnų 

akimis“. 1 d. 
12.50 „Šerloko Holmso 

nuotykiai“. „Šantažo 
karalius“ (N-7).

14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).

15.00 Mūsų laisvės metai. 
16.00 Žinios. 
16.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Aštuntųjų Lietuvos 

kino apdovanojimų 
„Sidabrinė gervė“ 
iškilminga ceremonija. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Benai, plaukiam į 

Nidą 2015“. 
23.30  „Viki, Kristina, 

Barselona“ (N-14).
1.05 Lengvai ir linksmai! 

 18.30  „Sidabrinė gervė“  10.00  Mitybos ir sporto 
 balansas

ŠeŠtadienis

„PIKO VALANDA 3“
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija. 2007.
Režisierius B.Ratneris.
Vaidina Dž.Čanas, K.Takeris, J.Kudo.

Ambasadorius Hanas randa įkalčių prieš didžiausią ir pavojingiausią gau-
ją - kinų mafiją. Po pasikėsinimo į ambasadorių jo asmens sargybinis Li 
ir detektyvas Karteris nusprendžia išvalyti Paryžiaus gatves atsikratydami 
nusikaltėlių. Jie - paskutinė miestiečių viltis. Bebaimiai vyrukai pasiryžę 
nenuleisti rankų tol, kol visi gaujos nariai atsidurs už grotų.

rekomenduoja

„GRŪDINTAS PLIENAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius Š.Levis.
Vaidina H.Džekmanas, E.Lili, 
E.Mekis.

Kitados Čarlis Kentonas buvo vie-
nas geriausių boksininkų pasau-
lyje. 2020-aisiais viskas pasikeitę, 
sportininkų vietas bokso ringe yra 
užėmę robotai. Buvęs boksininkas 
dalyvauja ir šiose kovose, tiesa, jau 
kaip treneris ir lažybininkas. Kai jo 
robotas, už kurį Čarlis statė, pralai-
mi, vyras „dovanų“ gauna 20 000 
dolerių skolą. 

„KLASTOTĖ“
Veiksmo filmas. Aruba, JAV, 
Honkongas. 1998.
Režisierius H.Cujus.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
R.Šneideris, P.Sorvino.

Honkongo madų dizaineris Mar-
kusas kartu su savo bendrininku 
užsislaptinusiu CŽV agentu Tomiu 
nelegaliai prekiauja prastos kokybės 
džinsais. Netrukus jie išsiaiškina, kad 
Azijos ir Rusijos mafijos užsakymu 
rinkoje pasirodė džinsai su įmontuo-
tomis mikrobombomis. Šią partiją 
ketinama gabenti į Ameriką. 

„PO RAUDONA  
AFRIKOS SAULE“
Nuotykių filmas. Austrija, 
Vokietija. 2011.
Režisierius K.Tidas.
Vaidina A.Neldel, M.fon Tunas.

Katerina drauge su vyru, safario 
operatoriumi, gyvena Tanzanijoje. 
Juodasis žemynas svetingai priėmė 
jauną moterį, bet parodo jai ir visai 
kitą savo pusę. Katerina apkaltina-
ma nusikaltimu, kurio nepadarė, ir 
atsiduria kalėjime. 

TV3
19.00

 TV8
9.00 Virtuvės istorijos. 9.30 Kultūra +. 10.00 
Menų sala. 10.30 „Tobula kopija“ (N-7). 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas“ 
(N-7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ (N-
7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Braškių ledai su meile“ (N-7). 23.00 „Meilės 
bilietas namo“ (N-7). 1.00 „Inspektorius Mor-
sas“ (N-7). 

 INFO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 Padėki-
me augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00 Mes 
pačios. 17.25 KK2 (N-7). 19.10 Dviračio šou. 
21.00 „Pasaulio ugnikalniai“. 22.00 „Patobulinti 
automobiliai“. 23.00 Yra kaip yra (N-7). 2.30 
24 valandos (N-7). 4.50 Pagalbos skambutis 
(N-7). 5.25 Nuo... Iki. 

 PBK
6.00 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.30 Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 
7.30 „Fiksikai“. 7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 
8.05 Stebuklų laukas. 9.00 Gudrutės ir gudru-
čiai. 9.45 Ganytojo žodis. 10.00, 12.00,15.30, 
17.00 Naujienos (su subtitrais). 10.20 „Ga-
zoon“. 10.50 „Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 
11.10 Skanėstas. 11.50 „Fiksikai“. 12.20 Idealus 
remontas. 13.15 Jūrmala. Humoro festivalis. 
13.45 „Išgelbėti vaiką“. 14.50, 15.55 „Laikas 
dviems“. 17.15 Kas nori tapti milijonieriumi? 
18.20 „Šamanė“. 20.00 Laikas. 20.25 „Suau-
gusieji ir vaikai“. Šventinis koncertas, skirtas 
vaikų ginėjų dienai paminėti. 22.10 Šiandien 
vakare. 23.45 „Ponas ir ponia SMI“. 0.20 „Pa-
sakojimai“. 2.05 Informacinė žinių laida „EURO-
NEWS“. 2.35 „Šimtas dienų po vaikystės“. 4.05 
Jūrmala. Humoro festivalis. 5.30 Muzika. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.10-11.10 Kviestinė vakarienė. 12.15 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 13.20 A.Čapman ir 
jos vyrai. 14.20 Slaptosios teritorijos. 16.25 
„Atlygis už sėkmę“. 17.25 „Dugne“. 18.30 Žiū-
rėti visiems! 19.30 Jūrmala. Humoro festivalis. 
21.20 „Aidas iš praeities“. 1.00 Žiūrėti visiems! 

BTV
21.45

 15.45  „Ponas Bynas“ 

LNK
20.50

TV1
23.15
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7.10 Amerikos 
talentai.

9.00 Laba diena 
(N-7).

9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime 

augti.
10.30 Savaitės 

kriminalai  
(N-7).

11.00 Europos mėgėjų 
galiūnų čempiona-
tas. 2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių 

princesė Šina“  
(N-7).

14.00 „Jaunavedžiai“ 
(N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

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

istorijos“ (N-7).
19.00 Muzikinė 

kaukė. Geriausieji.
21.45 Veiksmo f. 

„Klastotė“  
(N-14).

23.30 Siaubo f. 
„Nakvynės  
namai 2“ (S).

1.15 „Jaunavedžiai“ 
(N-7).

2.15 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
M.Stonkus (N-7).

12.00 „Vestuvių kovos“ 
(N-7).

13.50 „Kai jos nelauki...“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.00 Žinios. Orai.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 3.30 „Kruvina žinu-

tė“ (N-14).
23.30 Siaubo f. „V/H/S“ 

(S).
2.00 „Kruvina žinutė“ 

(N-14).
5.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
6.00 Šeima - jėga!

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

Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.
13.15 Būtovės slėpiniai. 
14.00 „Pelėkautai“.
17.00 Lietuvių dokumenti-

kos meistrai. Petras 
Abukevičius. 

18.00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą).

18.15 Legendos.
19.00 Muzika gyvai. LVSO 

koncertas „Herojai 
su orkestru“. 
Koncertuoja Petras ir 
Lukas Geniušai. Dir. 
G.Rinkevičius.

20.30 Dabar pasaulyje.
21.00 Respublikinė moks-

leivių dainų šventė. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kauno Dainų slėnio.

23.30 Panorama. 
24.00 „XX amžiaus klasika“. 

Solistas Gintaras 
Januševičius (forte-
pijonas). Dalyvauja 
LVSO, dir. J.Geniušas.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Sodininkų 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji 
keturkojai“.

12.00 Paprasti 
Naidželo Sleiterio 
patiekalai.

12.30 Natūralioji 
kulinarija su Anabele 
Lengbein.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.15 „Būrėja“.
16.50 „Akloji“.
18.00 Goko stiliaus 

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

Romantinė komedija 
„Bumas 2“.

23.15 Nuotykių f. „Po rau-
dona Afrikos saule“ 
(N-7).

1.15 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale 

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

gaudytojo  
dienoraštis“  
(N-7).

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

13.00 Taupome su 
Džeimiu.

14.00, 17.15 Jokių 
kliūčių! (N-7).

15.15 Richardo 
Hammondo  
greitieji apmokymai 
(N-7).

16.15 Gyvenimas iš naujo 
(N-7).

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

komedija „Daug 
vargo dėl pinigų“ 
(N-7).

21.00 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

23.00 Komedija „Metų 
įvykis“ (N-7).

1.00 Istorinė drama 
„Taikinys #1“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

10.30 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

11.30 „Piktoji 
planeta“.

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Niagaros 
magija“ (N-7).

14.30 „Trauma“ 
(N-7).

15.30 „Šiukšlės“.
17.20 „Pašokime!“
19.00 „Departamentas“ 

(N-7).
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Įsimylėti 
šokėją“ (N-7).

21.30 David Gilmour 
koncertas 
„Remember that 
Night“.

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

0.40 „Miegančioji 
gražuolė“ (S).

 20.30  Dabar pasaulyje 13.50  „Kai jos 
 nelauki...“

 13.00  „Džiunglių 
 princesė Šina“ 

 21.30  David Gilmour 
 koncertas 

 12.00  „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“

 8.45  „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“

TV PROGRAMAgegužės 30 d. 

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ap-
žiūra. 8.50 Rusiškas įdaras. 9.25 Gaminame 
su A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 
Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto klausi-
mas. 13.20 Medicinos paslaptys. 13.55 „Aš 
lieknėju“. 14.50 „Juodas angelas“. 15.45, 16.30 
„Komunalinis butas“. 18.05 Tyrimą atliko... 
19.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.55 Tu ne-
patikėsi! 22.55 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės 
kronikos. 24.00 „Broliai 3“. 

 TV PoloNia
9.50 Ežerų gyvenimas. 10.05 Kultūros laida. 
10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, ir margi. 
11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.30 Gražesnė Lenki-
ja Europos Sąjungoje. 12.00 „Janosikas“. 13.00 
Regionų legendos. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosū-
kis. 13.20, 22.35 Sveikinimų koncertas. 13.40 
„Tėvas Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 15.55 „Chemiko sugrįžimas“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Pramoginė laida. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „1920. Karas 
ir meilė“. 23.00 Lenkai čia ir ten. 23.40 „Temidė“. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.40, 15.50 „Nublokšti“. 8.10 „Kada atvyksime?“ 
9.50 „Visados kaip pirmą kartą“. 11.30 „Turėti 
Tave“. 13.40 „Sąmokslininkė“. 17.20 „Gydyto-
jas: Avicenos mokinys“. 20.00 „Mano didysis 
O!“ 21.50 „Į stebuklą“. 23.50 „Kraujo ryšiai“. 

 DiscoVery 
9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų me-
džiotojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Išgyvenu-
siųjų pėdsakais. 15.25 Kaip tai pagaminta? 16.20 
Mašinų sukilimas. 17.15 Proto valdovai. 18.10 
Diletantas prieš ekspertą. 19.05 Kaip tai padaryta: 
svajonių automobilis. 20.00 Kaip pagaminti su-
perautomobilį? 21.00, 2.50 Apgavikai. 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 24.00 Nemėginkite pakartoti.   

 TraVel
10.00 Oro uostas 24/7. 11.00 Gelbėtojai. 12.00 
Išgelbėkite mano verslą! 13.00 Nepaprasti 
namai ant vandens. 14.00 Naujo būsto paieš-
ka. 15.30 Nepaprasti užmiesčio namai. 16.00, 
23.00 Statyba Aliaskoje. 17.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
19.00 Geriausias šašlyko meistras PAR. 20.00 
Rumunija: kulinariniai nuotykiai. 21.00 Neį-
prasti furgonai. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 11.00, 22.00 
Žydrosios Bahamos. 11.55 Dinozaurų kauty-
nės. 12.50, 17.25 Gamtos pasaulis. 13.45, 19.15 
Drambliai. 14.40, 16.30, 1.40 Gyvenimas laisvėje. 
15.35 Gyvūnų apsaugos skyrius. 18.20, 2.35 Pa-
vojingiausios gyvatės. 20.10 Rykliai akvariume. 
22.55 Dinozaurų kautynės. 23.50 Tigrių būrys.  

 sPorT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „Uni-
caja“. 11.05 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Roc-
kets“ - Ouklendo „Warriors“. Konferencijos fina-
las. 6 susitikimas. 13.30 Tiesioginė transliacija. 
Rusijos „Premier league“. 15.30 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „La Bruixa 
D’Or“. 17.15 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 17.30 KOK World series. Bušido kovos. 
Premjera. 20.00 NBA krepšinio lyga. Hjustono 
„Rockets“ - Ouklendo „Warriors“. Konferencijos 
finalas. 6 susitikimas. 22.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „Unicaja“. 0.05 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 1.15 NBA 
krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Klyvlendo 
„Cavaliers“. 3.30 Tiesioginė transliacija. NBA 
krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Atlantos 
„Hawks“. Konferencijos finalas. 6 susitikimas. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.45 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šan-
chajus. 10.45 Motosportas. Italijos MotoGP 
treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 12.00 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 12.30 
„Formulė-1“. Monako GP lenktynių apžvalga. 
13.30 Motosportas. Italijos MotoGP Moto3 kva-
lifikacija. Tiesioginė transliacija. 14.25 Motos-
portas. Italijos MotoGP treniruotė 4. Tiesioginė 
transliacija. 15.05 Motosportas. Italijos MotoGP 
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.00 Mo-
tosportas. Italijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. 
Tiesioginė transliacija. 17.10 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Latvija - Prancūzija. 19.25 
Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ -  
„Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Fut-
bolas. Vokietijos DfB taurės finalas. „Borussia“ -  
„Wolfsburg“. Tiesioginė transliacija. 23.10 Len-
gvoji atletika. Deimantinė lyga. 

 eurosPorT
9.30, 15.15, 23.15, 1.30 Dviračių lenktynės 
„Giro d’Italia“. 10.30, 22.15, 2.30 Tenisas. 
„French Open“. 12.00, 21.45 Tenisas. „French 
Open“. Tiesioginė transliacija. 18.45 Futbolas. 
FA taurė. „FC Arsenal“ - „Aston Villa“. 0.45 
Jojimo žurnalas. 1.00 Motosportas. „Formula 
Renault 3.5 Series“. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 17.00  „Laukinis“  17.00  „Liza, namo!“ 21.00  „Giminės po 
 20 metų“

 13.55  „Nakties žirgas“ 17.55  Aš - stilistas!

  TV8
8.00 Kultūra +. 8.30 Svajonių nuotaka (N-7). 
9.30 Svajonių sodai. 10.30 „Tobula kopija“ 
(N-7). 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Links-
mieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 
15.00 „Agatos teisė“ (N-7). 16.00 „Inspektorius 
Morsas“ (N-7). 18.00 „Rutos Rendel detektyvai“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Ir 
vis dėlto tave myliu“ (N-7). 22.50 Menų sala. 
23.20 „Braškių ledai su meile“ (N-7). 1.10 
„Inspektorius Morsas“ (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). 21.00 „Pa-
saulio ugnikalniai“. 22.00 „Patobulinti automo-
biliai“. 23.00 Valanda su Rūta. 0.10 Nuo... Iki. 
0.50 Šefas rekomenduoja. 1.25 Arčiau mūsų. 
1.55 Padėkime augti. 

  PBK
7.45 „Fiksikai“. 7.55 „Juokingi kamuoliukai. 
Pin-kodas“. 8.05 „Georgijus Burkovas. Iro-
niškasis Don Kichotas“. 9.00 Sveikata. 10.00, 
12.00 Naujienos (su subtitrais). 10.20 „Gazo-
on“. 10.35 Kol visi namie. 11.25 „Fazenda“. 
12.20 Vladimiras Kuzminas. „Laimė du kartus 
neateina“. 13.20 Šok! 16.20 „Laikas dviems“. 
18.10 „Vienas prie vieno“. 20.00 Laikas. 21.35 
„Vienas prie vieno“. Tęsinys. 22.50 Kas? Kur? 
Kada? 23.55 „Plieninis drugelis“.  

  REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.10 Premjera. „Švarus darbas. 8.00 „Žiūrė-
ti visiems! 9.00 Jūrmala. Humoro festivalis. 
10.55-22.05 „KGB su smokingu“. 

  nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Šiandien. 8.20 Jų 
papročiai. 8.55 Būna gi taip! 9.30 Ekskliuzyvas. 
10.25 Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklas. 
11.55 Sodininkų atsakas. 13.20 Valgome namie! 
14.00 „Skalikai 5“. 17.55 Ypatingas įvykis. Sa-
vaitės apžvalga. 20.00 „Norkino sąrašas“. 21.15 
„Nacionalinis saugumas“. 1.10 Muzikinis ringas. 
„Žvaigždžių fabrikas“ - „Liaudies artistas“. 

  TV PolonIa
7.00 Pramoginė laida. 8.50 Gyvenimo menas. 
9.20 Lenkai čia ir ten. 9.55, 18.25, 1.45 Galvo-
sūkis. 10.00 Petersburski Music Show. 10.30 
Grūdas. 11.00 Šv.Mišių transliacija. 13.40, 
22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 14.00 „Janas 
Širdis“. 14.55 Prie Tatrų. 15.05 Mano šuo ir kiti 
gyvūnai. 15.25 Širdis dega vieną kartą. Dainuoja 
Z.Sosnicka. 16.20 Okrasa laužo taisykles. 16.50 
Sveikatos ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos 
lobiai. 17.25 „Laukinė gamta Europos širdyje“. 
17.55 Made in Poland. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Geriausia 
pas mamą. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 
23.00, 4.50 Savaitraštis.pl. 24.00 „Janas Širdis“. 
1.05 „Petersburski Music Show“. 1.35 Prie Tatrų. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 5.45 Kultūringieji 
PL. 6.40 „Laukinė gamta Europos širdyje“. 

  TV1000
6.00 „Turėti Tave“. 8.00 „Amerikos numylėti-
niai“ (N-14). 10.00, 18.20 „Begalinis Niko ir 
Noros grojaraštis“. 12.00 „Maži paukščiai“. 
14.40 „Žalvarinis arbatinukas“. 16.30 „Diana“. 
20.00 „Kraujo ryšiai“. 22.20 „Visi geri dalykai“. 
24.00 „Gydytojas: Avicenos mokinys“. 2.30 
„Medžioklė“. 4.30 „Basomis per šliužus“. 

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

  TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Mumbajus. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Suomija; Verslas Budapešte, 
Vengrijoje. 9.00, 19.00 Turto gelbėtojai. 10.00 
Geriausias šašlyko meistras PAR. 11.00 Gelbė-
tojai. 12.00 Nepaprasti namai ant vandens. 13.00 
Nepaprasti užmiesčio namai. 13.30 Naujo būsto 
paieška. Suomija; į mokyklą Škotijoje; Talino 
paslaptys. 15.00 Geriausios kelionės motociklu. 
Naujas žvilgsnis į maršrutą 66; Meno sala. 17.00, 
20.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Statyba 
Aliaskoje. 20.30 Beprotiškas maratonas su Robu 
Belu. 21.30 Paslaptys ir mįslės. 22.00 Pilių pa-
slaptys. 23.00 Muziejų mįslės. 24.00 Geriausios 
kelionės motociklu. Po JAV dykumas. 

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

išdykėliai“.
7.50 „S dalelių 

paslaptys“ (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti 

daiktai.
10.00 Virtuvės 

istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Filmas šeimai „Osis 

ir Tedas“.
13.20 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
15.50 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
17.55 Aš - stilistas! (N-7).
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Savaitės 
komentarai.  
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Drama „Mes 
nusipirkome  
zoologijos  
sodą“.

22.05 Trileris „Belaisvė“ 
(N-14).

0.25 Trileris „Žaidimų 
draugas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Pinkis, Elmira ir 

Makaulė“.
6.55 „Mano draugė 

beždžionėlė“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Muzikinė komedija 

„Kylančios žvaigždės“.
11.50 Romantinė komedija 

„Įsimylėti per dvi 
savaites“ (N-7).

13.55 Filmas šeimai 
„Nakties žirgas“.

15.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
16.20 „Čiauškutė“ (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Teleloto.
20.00 Nuotykių komedija 

„Prieš pakratant 
kojas“ (N-7).

21.55 Kriminalinis trileris 
„Nepalaužiama 
drąsa“ (N-14).

0.20 Kriminalinis trileris 
„Oušeno tryliktukas“.

2.40 Programos pabaiga.
2.45 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 marsupi-

lamiai“.
9.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.40 „Šervudo padauža 

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

kos. 5 s.
12.00 Europos irklavimo 

čempionatas. Finalai. 
16.00 Žinios. 
16.15 LKL čempionatas. 

Finalas. Pertraukoje -  
Kam reikia?

18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

18.30 Gyvenimas.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Kriminalinė komedija 

„Šuniui po uodega“.
23.25 Žagarės vyšnių festi-

valis 2014. 
0.20 Auksinis protas.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Dokumentinis f. 
„Senovės X failai. 
Juodosios  
magijos paslaptys“ 
(N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis 

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

13.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tyra vaikystės 

siela“. Paramos 
renginys. Tiesioginė 
transliacija. Vedėjai: 
G.Martirosianaitė, 
R.Vilkončius ir 
M.Jampolskis. 

23.00 Trileris „Instinktas“ 
(N-14).

1.25 „Jaunavedžiai“ (N-7).
2.25 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo 
akademija.

9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien 

kimba.
11.10 Gamink 

sveikiau!
11.45 Nacionalinė 

loterija.
11.48 Pasaulis X. 

„Fobijos, galinčios 
paversti  
nusikaltėliu“ (N-7).

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

Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Šeima - jėga!
19.00 Žinios. Orai.
19.30, 4.05 Viskas. Aišku 

(N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 1.15, 5.55 24/7.
22.30, 2.00, 5.10 

„Daktaras Monro“ 
(N-14).

23.30, 2.45 Siaubo f. 
„REC 3. Vestuvių 
košmaras“ (S).

8.00 Programos pradžia.
8.05 Duokim garo!
9.30 „Šilko kelias.
10.15 Pasaulio vyrų regbio 

septynetų taurės 
geriausios rungtynės.

10.50 Teatras.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 
13.15 Mūsų miesteliai. 

Juodupė. 1 d.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Dž.Verdžio opera 

„Aida“. Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto 
teatro spektaklis. 

17.00 Lietuvių kinas trum-
pai. „Liza, namo!“

17.30 Septynios Kauno 
dienos.

18.00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą).

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

Gintaras Grajauskas.
19.00 Skamba skamba 

kankliai 2015. 
Tiesioginė trans-
liacija iš Daukanto 
aikštės Vilniuje.

21.30 Kultūros savanoriai.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
0.05 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2003“.

 9.35  Namų daktaras
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 23.20  „Edeno muziejus“  13.00  Džeimio šventinis 
 stalas

 22.50  „Grįžimas namo“

  AnimAl PlAnet
7.00 Liūno broliai. 7.25 Namai medžiuose. 11.00 
Žydrosios Bahamos. 11.55, 22.55 Dinozaurų era. 
12.50, 22.00, 2.35 Upių pabaisos. 13.45, 17.25, 
0.45, 4.15 Pavojingiausios gyvatės. 14.40 Neži-
nomos salos. 15.35 Nepažįstami Havajai. 16.30, 
1.40 Gamtos pasaulis. 18.20 Mutantų planeta. 
19.15 Laukinė Iberija. 20.10 Rykliai žmogėdros. 
21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 23.50, 5.49 Gy-
vačių gelbėtojas. 5.02 Drambliai. 

  SPort1
8.00 Pirmyn į praeitį. LKL Finalas. Vilniaus „Lietu-
vos rytas“ - Kauno „Žalgiris“. 2009/2010 m. sezo-
nas. 10.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Roger 
Federer - Milos Raonic. Finalas. 2015 m. 12.30 
NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Atlan-
tos „Hawks“. Konferencijos finalas. 6 susitikimas. 
14.45 Pasaulio Rali-kroso čempionatas. Didžioji 
Britanija. 4 etapo apžvalga. 16.00 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 16.30 KOK World series. 
Bušido kovos 19.00 Tiesioginė transliacija. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. 20.50 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. 
Konferencijos finalas. 6 susitikimas. 23.00 Motos-
portas. Spidvėjus. Čekijos GP lenktinės. 3 etapas. 
2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 3.45 KOK 
World series. Bušido kovos. 

  ViASAt SPort BAltic
7.20 Krepšinis. Eurolygos finalas. 9.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 11.50 Mo-
tosportas. Italijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 13.10 Motosportas. 
Italijos MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 14.50 Motosportas. Italijos MotoGP 
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.10, 18.05 
Kalnų dviračiai. Pasaulio taurės etapas. Vo-
kietija. 20.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 20.30 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. 22.30 Motosportas. Indycar lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Motosportas. Nas-
car 400 mylių lenktynės. 

  euroSPort
9.30, 15.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 
10.30, 22.00 Tenisas. „French Open“. 12.00, 
18.45 Tenisas. „French Open“. Tiesioginė trans-
liacija. 23.30 Motosportas. „Formula Renault 
3.5 Series“. 24.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų futbolo lyga. „Seattle Sounders“ -  
„New York Red Bulls“. 2.00 Motosporto apžval-
ga. 2.15 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesio-
nalų futbolo lyga. „New England Revolution“ -  
„Los Angeles Galaxy“. 

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

paslaptys.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.00 „Mūsų mažieji 
draugai“.

11.30 „Šaunieji 
keturkojai“.

12.00 Paprasti 
Naidželo Sleiterio 
patiekalai.

12.30 Natūralioji 
kulinarija su Anabele 
Lengbein.

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

nuotaką?
19.45 Magai.
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Raganų šokis“ (N-7).

22.50 Trileris „Grįžimas 
namo“ (N-14).

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

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

greitieji apmokymai 
(N-7).

11.00 „Krokodilų 
gaudytojo dienoraš-
tis“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.00 Džeimio šventinis 
stalas.

14.00, 17.15 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.15 Iš peties (1) (N-7).
16.15 Gyvenimas iš naujo 

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

komedija  
„Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

21.00 „Klyvlendo šou“ 
(N-7).

22.00 „24 valandos“ 
(N-14).

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

(N-14).
0.55 „Džo“ (N-14).
1.45 „Pelikanas 1“ 

(N-7).
2.40 „Hubertas ir Staleris“ 

(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

10.30 „Miestų skoniai“.
11.00 Reidas. 

Eismo įvykių kronika 
(N-7).

11.30 „Pavojingoji 
Afrika“.

12.30 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Vanduo“ (N-7).
16.05 „Pirmoji eskadrilė“ 

(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. 
„Ypatingas dienos 
meniu“ (N-7).

22.50 Klaipėdos 
savaitė. Savaitės 
įvykių  
apžvalga.

23.20 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

0.20 „Departamentas“ 
(N-7).

„PrieŠ PAKrAtAnt KoJAS“
Nuotykių komedija. JAV. 2007.
Režisierius R.Reineris.
Vaidina Dž.Nikolsonas, M.Frimanas, B.Tod.

Milijonierius Edvardas Koulas ir mechanikas Karteris Čambersas paskuti-
nes gyvenimo dienas leidžia myriop pasmerktų ligonių palatoje. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad šių vyrų niekas nesieja, tačiau paaiškėja, kad jie abu 
trokšta likusį laiką praleisti taip, kaip visą gyvenimą svajojo. Edvardas 
ir Karteris pasprunka iš ligoninės ir leidžiasi į nuotykių kupiną kelionę.

lnK
20.00

rekomenduoja

„meS nuSiPirKome 
ZooloGiJoS SoDĄ“
drama. JAV. 2011.
Režisierius K.Krou.
Vaidina M.Deimonas, 
S.Johanson, T.H.Čerčas.

Tai šilta tikrais faktais paremta is-
torija apie žmoną praradusį Ben-
džaminą, kuris, norėdamas pradėti 
gyvenimą iš naujo, įsigyja namą su 
zoologijos sodu. 

„inStinKtAS“
trileris. JAV. 1999.
Režisierius Dž.Turteltaubas.
Vaidina E.Hopkinsas, K.Gudingas 
jaunesn., D.Saterlandas.

Antropologijos daktaras Etanas, 
vedamas aistros mokslui, palieka 
civilizuotą pasaulį ir išvyksta į Afri-
kos džiungles. Jis tyrinėja Ruandos 
gorilas, stebi jų elgseną. Dėl nepa-
aiškinamų priežasčių netikėtai dak-
taras Etanas nužudo kelis afrikiečius. 

„GrĮŽimAS nAmo“
trileris. JAV. 2009.
Režisierius M.Dž.Frimanas.
Vaidina M.Bartonas, M.Longas, 
Dž.Stroup.

Maikas grįžta Kalėdų atostogų 
į savo gimtąjį miestelį su nauja 
drauge Elizabet. Ši naujiena taip 
sukrečia buvusią Maiko merginą 
Šelbę, kad ji tetrokšta vieno - kad 
Elizabet dingtų iš jų gyvenimo. 

tV3
19.30

tV1
22.50

BtV
23.00



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

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

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 Drama „Mes nusipir-

kome zoologijos sodą“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Meilės 

spalvos“ (1) (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Pamilk pabaisą (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė komedija 

„Pamergė pagal 
užsakymą“ (N-7).

0.45 TV serialas „Daktaras 
Hausas“ (N-14).

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

2.30 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

3.20 „Las Vegasas“ (N-14).
4.10 Nepaprasti daiktai.

6.30 „Garfildas“.
6.55  „Džonis Testas“.
7.25 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Veiksmo komedija 

„Piko valanda 3“.
10.30 Veiksmo komedija 

„Eisas Ventura 3. 
Jaunasis gyvūnėlių 
detektyvas“.

12.20 „Srovės nublokšti“.
13.45 „Ančiukai Duoniukai“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Moteriška formulė“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Ekstrasensas“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

21.30 Žinios. 
22.10 Kriminalinis trileris 

„Netark nė žodžio“.
0.25 TV serialas „Visa 

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

Los Andželo policija“.
2.15 „Grubus žaidimas“.
3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Pasaulis gyvūnų 

akimis“. 1 d. 
12.00 Mūsų laisvės metai. 
13.00 Pasaulio panorama.
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 3“.
18.15 Šiandien.
18.25 LKL čempionatas. 

Rungtynės dėl 
3 vietos. Utenos 
„Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 „Šlovės dienos“. 1 s. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 „Apokalipsė. 

Hitleris“. 1 d. 
0.25 Tikri vyrai.
1.10 „Didysis Gregas 3“.
2.00 Laba diena, Lietuva.
4.05 Teisė žinoti.
4.50 Istorijos detektyvai. 

Istorinė publicistika.
5.35 Mokslo ekspresas.

 17.15  „Didysis 
 Gregas 3“

 11.00  „Mes nusipirkome 
 zoologijos sodą“

 19.30  Tikras gyvenimas

Pirmadienis

  TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Nanomeilė“ 
(N-7). 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.10 Senoji 
animacija. 10.55 Filmas šeimai „Ir vis dėlto 
tave myliu“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ 
(N-7). 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! (N-7). 18.00 „Kerštas“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 21.00 „Meilės šešėliai“ (1) (N-7). 22.45 
„Kerštas“ (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, 15.55 
Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30, 15.25 Ne vienas 
kelyje. 9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00 
Autopilotas. 10.30 Pasaulis X (N-7). 11.20 24 
valandos (N-7). 12.25 Valanda su Rūta. 13.40 
Padėkime augti. 14.10 Yra kaip yra (N-7). 
16.20 KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

  PBK
6.05 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 6.35, 
9.00 Naujienos. 6.40 Geriausios atostogos su 
PBK! „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.15 Gy-
venk sveikai! 11.25 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 
Naujienos (su subtitrais). 12.25 Šiandien vakare. 
Tęsinys. 13.35 Stebuklų laukas. 14.35, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 15.55, 3.10 Mados nuosprendis. 
17.00, 0.25 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė (rusų k.). 21.05 Suaugusios 
dukros. 23.10 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lie-
tuvių k.). 23.20 Vakaras su Urgantu. 23.50 Infor-
macinė žinių laida „EURONEWS“. 0.40 Pozneris. 
1.30 „Kapitono duktė“. 4.55 Muzika. 

  REn
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.00 
Kviestinė vakarienė. 8.55 „Riba“. 9.50 „Maistas. 
Išslaptintos bylos“. 10.50 „Reporterių istorijos“. 
11.15 Žiūrėti visiems! 12.15 Švarus darbas. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.30 „Seks 
simboliai“. 14.30 „Šnipai iš Oriono žvaigždyno“. 
15.25 Žiūrėti visiems! 16.25 Šeimos dramos. 18.15 
Nemeluok man! 19.15 Žinios, 19.25 Nemeluok 
man! 20.20 Kviestinė vakarienė, 21.20 Žiūrėti vi-
siems! 22.15 Slaptosios teritorijos. 23.10 „Reporte-
rių istorijos“. 23.35 „Kariai 2“. 0.25 Žiūrėti visiems! 

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

Reimondas Redingtonas, vienas ieškomiausių FTB nusikaltėlių, ateina 
į FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti išvien. Jis tvirtina, kad kalbės tik su 
Elizabet Kin, naujoke FTB analitike. Redingtonas FTB pateikia juodąjį 
sąrašą - sąrašą garsių teroristų ir nusikaltėlių, apie kuriuos pasaulis nė 
nenutuokia. Redingtono padedami, jie ima darbuotis išvien ir trum-
pinti sąrašą.

BTV
1.00

„MEILĖS ŠEŠĖLIAI“
TV serialas. Vokietija. 2010.
Režisierė Ž.Fosteris.
Vaidina Č.Densas, E.Atkins, 
E.Higinsas.

Nuostabaus grožio Škotijos apy-
linkėse, viename didžiausių dvarų, 
nuo seno gyvena Ardų šeima. Deja, 
prispaustas skolų dvaro šeimininkas 
pastatą perduos valdyti kitiems. O 
kai verslą imsis tvarkyti godumu pa-
sižymintis Henrio žentas, visa gimi-
nė sunerims dėl turtų likimo. Ardų 
namus užgrius ne tik paveldėjimo, 
bet ir meilės problemos.

„nETARK nĖ ŽoDŽIo“
Kriminalinis Trileris. 
Australija,JAV. 2001.
Režisierius G.Flederis.
Vaidina M.Duglasas, Š.Binas.

Daktaras Konradas - garsus psichi-
atras. Kolegos gerbia jo nuomonę, 
todėl jis nenustemba, kai vienas 
bičiulis paprašo pasikalbėti su 
ypač sunkia ligone. Mergina paty-
rė prievartą. Ji atsisako bendrauti, 
nesuvokia, kas vyksta aplinkui, ir 
vis giliau grimzta į beprotybę. Ta-
čiau gydytojas Konradas sugeba 
Elizabetę prakalbinti. 

„PAMERGĖ PAGAL 
UŽSAKYMĄ“
romanTinė Komedija. JAV. 2008.
Režisierė E.Flečer.
Vaidina K.Haigl, Dž.Marsdenas, 
M.Akerman.

Džeinė - romantiška, nesavanaudė 
idealistė. Galbūt dėl to 27 kartus 
pamerge vestuvėse buvusi mo-
teris niekada nesusimąstė apie 
savo vestuves. Tačiau vieną dieną 
susiruošia tekėti jaunesnioji Džei-
nės sesuo. 

TV8
 21.00

TV3
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.00 TV serialas 
„Laukinis“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

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

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 Karinė drama „Perl 

Harboras“ (N-7).
1.00 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

3.00 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Girių takais.
8.00 Šiandien kimba.
8.30 Viskas. Aišku (N-7).
10.00 Gyvenu čia.
11.00 „Kleptomanija- pri-

klausomybė ar nusi-
kaltimas?“ (N-7).

12.00 24/7.
13.00 „Dingęs pasaulis“.
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.15 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Širvintos.

18.00, 22.30 Reporteris. 
18.35 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Širvintos (tęsinys).

19.20 Siurprizas Tėčiui.
19.25, 2.15, 4.10, 6.05 

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

20.25 „Moterų daktaras“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.00 Siurprizas Tėčiui.
23.05 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose M.Stonkus.
0.05 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
1.05, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).

8.05 Brolių Grimų pasa-
kos. 5 s. 

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 „Gražiausiu taku 2015“. 
14.15 Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 
konkurso laureatų 
koncertas. 1 d.

15.45 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Groja M.K.Čiurlionio 

mokyklos smuikinin-
kų ansamblis.

18.45 M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos 70-mečio 
koncertas.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 „Katedra, kurios 

nebuvo“.
21.20 Kanklininkė Danutė 

Juodvalkytė.
21.30 Teatras.
22.20 DW naujienų laida 

rusų k.
22.30 „Viki, Kristina, 

Barselona“ (N-14).
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

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

ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 „Paprasti 

Naidželo Sleiterio 
patiekalai“.

11.35 Natūralioji 
kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.05 „Karadajus“ (N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ (N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“ (1).
17.40 „Ugnis ir Ledas“ (1) 

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

komedija „Bjauri 
tiesa“ (N-14).

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

23.50 „Mentalistas“ (N-7).
0.45 „Klientų sąrašas“ 

(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ (N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso 

Angelo iliuzijų 
pasaulis (N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Be stabdžių 

(N-7).
22.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
23.00 Siaubo f. 

„Prisikėlęs  
iš pragaro VI“  
(S).

0.50 „CSI Majamis“ 
(N-7).

1.40 „Hubertas 
ir Staleris“ (N-7).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

Afrika“.
11.30 „Šokių kovos“ 

(N-7).
13.15 „Senovės civilizacijų 

paslaptys“.
14.15 „Piktoji planeta“.
14.45 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

15.15 „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“ 
(N-7).

17.00 Miestų skoniai.
17.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“ (1).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
21.00 Kino akademija. 

„Mokytojas“  
(N-14).

23.25 Balticum TV 
žinios.

23.55 „Trauma“ (N-7).
0.55 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).

 22.30  „Viki, Kristina, 
 Barselona“

 23.05  Kitoks pokalbis 19.25  „Policija ir Ko“  19.00  „Karamelė“ 20.00  „Tėtušiai“  9.35  „Teisingumo lyga. 
 Įsiveržimas“

TV PROGRAMAbirželio 1 d. 

  NTV Mir
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Rusiškas įdaras. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendi-
mas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 16.20 A.Žurbino melodijos. 
17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 18.00 Kalba-
me ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 21.40 „Mentų 
karai 6“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Bro-
liai 3“. 2.15 Kalbame ir rodome. 3.15 „Eigulys“. 

  TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 Made in 
Poland. 12.40, 17.55 „Viskas prieš mus“. 13.05, 
19.55 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40 
Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 „Blondinė“. 
14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 
16.50 Mokome pažinti pasaulį. 17.05 Tai ne taip. 
17.35 Libera - meno gidas. 17.45 Apie kiaulie-
nos mėsą. 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. 21.00 Žinios. 21.50 „Gyvenimas 
prie užliejamos pievos“. 23.00 Lenkijos repor-
teris. 23.45 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 
1.10 Ir gauruoti, ir margi.

  TV1000
8.10 „Aiškiaregė“. 10.10 „Didieji lūkesčiai“. 
12.30 „Laimingas įvykis“. 14.20 „Į stebuklą“. 
16.15 „Velnio smuikininkas“. 18.20 „Džounsų 
šeimynėlė“. 20.00 „Flinstounai“. 21.40 „Gėlėti 
sapnai“. 23.55 „Anglų kalbos mokytoja“. 

  DiscoVery 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 
10.55, 1.00 Išgyventi. 11.50, 21.00 Aukso karš-
tligė. 13.35 Karbonaro efektas. 14.30 Chaosas: 
liudininkų akimis. 15.25 Ar išgyventum? 16.20 
Nemėginkite pakartoti. 17.15 Tiesa ir melas. 18.10 
Karai dėl bagažo.  18.40 Sandėlių medžiotojai. 
19.05 Apgavikai. 20.00 Kaip tai pagaminta? 23.00 
Nuogi ir išsigandę. 24.00 Išbandymas baime.

  TraVel
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. 9.30 Gelbėtojai. 10.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Di-
džiosios paslaptys. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00, 
24.00 Škotija. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 
Naujo būsto paieška. 20.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00 Greitis: Italija. 1.00 Nakties programa. 

  aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 15.35 Gamtos pa-
saulis. 9.10, 16.30, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 
10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 
17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 13.45 Upių 
monstrai. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Veterinaras. 
21.05, 2.35, 5.49 Mutantų planeta. 22.55 Nakties 
priedangoje. 23.50, 4.15 Kraugerės katės-zombiai.

  sPorT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ 
- Ouklendo „Warriors“. Konferencijos finalas. 
4 susitikimas. 2015-05-26. 10.10 Rusijos „Pre-
mier league“. „Dinamo“ - „Krasnodar“. 12.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. 33 turo apžvalga. 
13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC 
Barcelona“ - „Joventut“. 1 susitikimas. 14.45 
Rusijos „Premier League“. „Zenit“ - „Rostov“. 
16.45, 23.50 KOK World series. Bušido kovos. 
19.00, 21.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 19.10 
„Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 20.00, 
21.10 NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - 
Ouklendo „Warriors“. Konferencijos finalas. 4 
susitikimas. 22.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „FC Barcelona“ - „Joventut“. Ketvirtfinalis. 
3 susitikimas. (Pertraukoje „Sportas“. Dienos 
naujienos.) Jeigu prireiks. 3.00 Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. „Feyenoord“ - „Vitesse“.

  ViasaT sPorT BalTic
6.00 Motosportas. Italijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 7.15 Motosportas. Italijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 8.35 Motosportas. Italijos 
MotoGP lenktynės. 9.55 Kalnų dviračiai. Pa-
saulio taurės etapas. Vokietija. 11.50 Kalnų dvi-
račiai. Pasaulio taurės etapas. Vokietija. 13.45 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 15.45 Mo-
tosportas. Indycar lenktynės. 18.15 Futbolas. 
Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ - „Aston 
Villa“. 20.15 Futbolas. Vokietijos DfB taurės 
finalas. „Borussia“ - „Wolfsburg“. 22.15 Futbo-
las. Europos lygos finalas. „Dnipro“ - „Sevilla“. 
0.25 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
1.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ka-
nada - Latvija. 3.25 „Formulė-1“. Monako GP 
lenktynių apžvalga. 5.00  Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Latvija - Čekija.

 eurosPorT
9.30  Motosportas. Savaitgalio apžvalga. 9.45  
Dviračių sportas. „Giro“. 10.30, 21.30, 0.30  Te-
nisas. „French Open“. 12.00  Tenisas. „French 
Open“. Tiesioginė transliacija. 22.00  Motos-
porto apžvalga. 23.00  Futbolo apžvalga. 23.15  
Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 0.15  Jojimo 
žurnalas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.10  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 12.00  „Klounas“  22.30  „Šuniui po 
 uodega“

 22.20  „Šlovės dienos“ 17.15  24 valandos 14.30  „Meilės spalvos“

 TV8
10.10 Senoji animacija. 10.55 „Meilės šešėliai“. 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! 18.00 „Kerštas“. 19.00 „Laukinis ange-
las“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 „Meilės šešėliai“. 
22.45 „Kerštas“. 23.40 Pasikeisk! 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 11.55, 14.10 Yra kaip 
yra. 13.05, 16.20 KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio 
šou. 15.50 Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.35, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.40 Geriausios 
atostogos su PBK! 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 
Gyvenk sveikai! 11.25 Suaugusios dukros. 12.00, 
15.00 Naujienos. 12.25 „Suaugusios dukros“. 
Tęsinys. 13.40 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.05 Suaugusios dukros. 
23.10 Lietuvos laikas. 23.20 Vakaras su Urgantu. 

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
8.00 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Seks simboliai“. 
9.50 „Šnipai iš Oriono žvaigždyno“. 10.45 „Re-
porterių istorijos“. 11.15 Žiūrėti visiems! 12.05 
„Kariai 2“. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei-
mynėlė“. 13.35 „Giminaičiai“. 14.30 „Demonai 
Rusijai“. 15.25 Žiūrėti visiems! 16.20 Šeimos 
dramos. 18.15 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 
19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 21.25 „Didžiosios apokalipsės paslaptys“. 
0.10 „Reporterių istorijos“. 0.35 „Kariai 2“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Medicinos paslaptys. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 16.20 „Pagrin-
dinis kelias“. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 
11“ . 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
21.40 „Mentų karai 6“. 23.40 „Dienos anatomi-
ja“. 0.20 „Broliai 3“. 2.15 Kalbame ir rodome. 
3.15 „Eigulys“. 4.15 „Kriminalinė Rusija. Šiuo-
laikinės kronikos“. 5.20 „Kartą gyvenau aš“. 
5.50 Ar rusai moka rusiškai? 

 TV PolonIa
7.55 Lenkų@lenkų žodynas. 8.25 „Trys pašėlę 
nuliai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 
Lenkijos reporteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.50, 21.45, 2.05 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „1920. Karas ir meilė“. 14.50 
„Laukinė gamta Europos širdyje“. 15.20 Apie 
kiaulienos mėsą (2). 15.30 T.Lisas gyvai. 16.35 
Polonijos reportažas „Lenkija“. 17.05 Kultūros 
savaitraštis. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsieny-
je. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus 
sensacijos. 19.25 Petersburski Music Show. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 
„Tėvas Mateušas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 
23.45 Koncertas. 0.40 Nenugalėtieji. Nepapras-
tos istorijos: Kuba Blaščykovskis. 1.10 Made in 
Poland. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
 7.00 „Ir čia priėjo Poli“ (N-7). 8.40 „Tristanas ir 
Izolda“ (N-7). 10.50 „ Bremo Stokerio „Drakula“ 
(N-14). 13.00 „Flinstounai“. 14.40 „Basomis 
per šliužus“. 16.35 „Para“. 18.05 „Diana“. 20.00 
„Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs sutvėri-
mai“. 22.05 „Bebras“. 23.35 „Džounsų šeimy-
nėlė“. 1.20 „Dviejų šimtmečių žmogus“ (N-7). 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl ba-
gažo. 8.45 Kaip tai pagaminta? 9.10 Mitų griovė-
jai. 10.05 Milžiniškos statybos. 10.55 Išgyventi. 
11.50 Aukso karštligė. 12.40, 19.05 Apgavikai. 
13.35 Kosmosas išvirkščiai. 14.30 Kaip sutverta 
visata? 15.25 Kodėl? 16.20 Kaip sutverta visata? 
17.15 Laida su Morganu Frimanu. 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Bristolio įlanka. 
22.00, 3.40 Ledinio ežero maištininkai. 23.00, 
4.30 Aliaska: paskutinė riba. 24.00, 5.20 Plieni-
niai raumenys. 1.00 Samdiniai. 

 TRaVEl
8.00, 13.00 Naujo būsto paieška. Smaragdinėje 
saloje; Romulas ir Remas. 9.00, 16.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00 
Išgelbėkite mano verslą! „Telemark Hotel“. 
11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios paslap-
tys. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. Kelionė po Angliją. 17.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 23.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. Portlendas. 19.00 
Naujo būsto paieška. Tiriant Paryžių; Romulas 
ir Remas. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Tele-
mark Hotel“. 21.00 Geriausias šašlyko meistras 
PAR. 22.00 Rumunija: kulinariniai nuotykiai. 

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

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

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

„Nuotykių metas“.
13.30 Animacinis f. 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų 

laimė“ (N-7).
20.00 Ta proga! (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Superpolicininkas“.
0.20 TV serialas „Daktaras 

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

kriminalistai“ (N-14).
2.10 TV serialas 

„Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

3.00 TV serialas „Las 
Vegasas“ (N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
7.25 „Ančiukai Duoniukai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 Romantinė komedija 

„Įsimylėti per dvi 
savaites“ (N-7).

11.00 Muzikinė komedija 
„Kylančios žvaigždės“.

12.55 Animacinis f. 
„Džonis Testas“.

13.25 „Ančiukai Duoniukai“.
13.50 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Suokalbis“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Melagė“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo komedija 

„Tango ir Kešas“.
0.15 TV serialas „Visa 

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

Andželo policija“.
2.05 „Grubus žaidimas“.
3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

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

Vyriausybės metinės 
veiklos ataskaitos. 

12.00 „Apokalipsė. 
Hitleris“. 1 d. 

13.00 Tikri vyrai.
13.45 Mokslo ekspresas.
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 TV serialas „Didysis 

Gregas 3“ (N-7).
18.15 Šiandien.
18.40 TV serialas „Meilė 

kaip mėnulis“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios. 
23.30 TV serialas 

„Apokalipsės grėsmė“.
1.00 „Didysis Gregas 3“.
1.50 Laba diena, Lietuva.
3.55 Specialus tyrimas. 
4.40 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
5.30 Tautos balsas.

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

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

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

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

11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.10 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“ (1) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Klik! Arba gyveni-
mas pagreitintai“.

23.40 TV serialas „Strėlė“.
0.35 TV serialas „Juodasis 

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

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

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Reporteris.
7.45 Siurprizas Tėčiui.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Kai jos nelauki...“ 

(1) (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“.
12.00 „Klounas“ (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“.
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Namų daktaras.
17.15 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Trakai.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Trakai (tęsinys).

19.20, 23.00 Siurprizas 
Tėčiui.

19.25, 0.05, 2.15, 4.10, 6.05 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ (1).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. 
23.05 Pasaulis X. 
1.05, 3.00, 4.55 Reporteris.
1.30, 3.25, 5.20 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
6.50 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 DW naujienų laida 

rusų k.
12.30 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.15 Skamba skamba 

kankliai 2015. 
15.45 ...formatas. Poetas 

Aidas Marčėnas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.50 „Nepatikėtum, kad 

čia galima gyventi“.
19.30 Knygos „Lietuvos 

etnografiniai regio-
nai“ pristatymas.

20.30 „Džiunglių knyga 2“.
20.42 „Aviukas Šonas“.
21.00 PIN diena. Kultūros 

maratonas 2015.
21.30 Istorijos detektyvai. 

Istorinė publicistika.
22.20 DW naujienų laida 

rusų k.
22.30 Kriminalinė komedija 

„Šuniui po uodega“.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).
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birželio 2 d. 

 21.00  „Edeno muziejus“ 9.30  Tavo augintinis 14.40  Keksiukų karai

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 15.35 Mutan-
tų planeta. 9.10 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 
20.10 Akvariumų verslas. 12.50 Beždžionių 
gyvenimas. 13.45 Veterinaras. 16.30 Nakties 
priedangoje. 18.20, 22.00 Žydrosios Bahamos. 
21.05 Gyvenimas laisvėje. 22.55 Gyvačių gel-
bėtojas. 23.50 Nasrai: apokalipsė. 

 SPort1
7.00, 12.00, 1.00, 21.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos. 7.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. PSV - 
čempionų titulo link. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlendo „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. Kon-
ferencijos finalas. 4 susitikimas. 10.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 1 susitikimas. 12.10 Pirmyn 
į praeitį. ATP 1000 Indian Wells. Rafael Nadal -  
Novak Djokovic. Finalas. 2011 m. 15.00 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo 
„Warriors“. 17.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. PSV - 
čempionų titulo link. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. 
22.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“.  (Pertraukoje 
„Sportas“. Dienos naujienos.) Jeigu prireiks. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 9.30 Kalnų 
dviračiai. Pasaulio taurės etapas. Vokietija. 
11.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusi-
ja - JAV. 13.25, 15.25, 17.25, 19.25 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 21.25 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos finalas. „Real“ -  
„Atletico“. 0.15 Motosportas. Didžiosios Brita-
nijos žiedinių lenktynių etapas. 2.15 Futbolas. 
Anglijos FA taurės finalas. „Arsenal“ - „Aston 
Villa“. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Latvija - Švedija. 

 euroSPort
9.30 Jojimas su kliūtimis. „Rolex Grand Slam“. 
10.30, 21.30 Dviračių sportas. „Giro d’Italia“. 
11.30 Jojimo žurnalas. 11.45 Futbolo apžvalga. 
12.00, 22.30, 2.00 Tenisas. „French Open“. 
15.00, 21.00 Tenisas. „French Open“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.30 Motosportas. „Renault“ 
serija. 0.30 Pasaulio motokroso čempionatas. 
FIM. 

6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ 

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

Tenas prieš  
ateivius. Lemiama 
kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.00 Paprasti Naidželo 

Sleiterio patiekalai.
11.35 Natūralioji 

kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.05 „Karadajus“ (N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

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

Vilnius (N-7).
23.35 „Mentalistas“ 

(N-7).
0.30 „Klientų sąrašas“ 

(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas 

nindzė (N-7).
16.00 Crisso 

Angelo iliuzijų 
pasaulis  
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Tėtušiai“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Drama 
„Skrydis“  
(N-14).

0.20 Drama 
„Mano vardas - 
Khanas“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

11.00 „Karamelė“ (1).
12.00 Miestų 

skoniai.
12.30 „Komisaras 

Manara“ (N-7).
13.30 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
14.30 „Pavojingoji 

Afrika“.
15.30 „Trauma“ (N-7).
16.30 „Piktoji planeta“.
17.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

18.00 „Departamentas“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika (N-7).

21.00 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

23.30 „Niagaros magija“ 
(N-7).

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

Iš Teksaso miestelio kilusi vieniša mama Railė gyvena sukrečiantį dvigubą 
gyvenimą. Paslapčių turi kiekvienas. Railė Parks - ne išimtis. Svarbiausia 
užduotis - nuslėpti savo veiklą. Kitos išeities, rodos, nėra - vienišą mamą 
ir vaikus vyras paliko su skolomis. Ypatingi pinigai už ypatingą veiklą jai 
leidžia sumokėti paskolą ir išlaikyti savo šeimos namą.

tV1
0.30

„SKrYDiS“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius R.Zemeckis.
Vaidina D.Vašingtonas, 
N.Velaskes, D.Čidlas.

Vipas Vitakeris yra tarpmiestinių 
skrydžių lakūnas. Beskrendant iš 
Orlando į Atlantą lėktuvui kažkas 
nutinka ir jis ima nevaldomai kristi. 
Vipas, sutelkęs visas žinias ir profesi-
onalumą, sugeba lėktuvą nutupdyti.

„SuPerPolicininKAS“
Veiksmo filmas. Honkongas. 1996.
Režisierius S.Tongas.
Vaidina Dž.Čanas, M.Jeo, 
M.Čeung.

Honkongo policininkas Ka Kui siun-
čiamas atlikti specialios užduoties 
Kinijoje - jis turi suardyti pavojingą 
narkotikų prekeivių tinklą. Kad infil-
truotųsi į tą grupuotę ir pelnytų pri-
pažinimą, Ka Kui padeda iš kalėjimo 
išlaisvinti narkotikų barono brolį. 

„tAnGo ir KeŠAS“
Veiksmo komeDija. JAV. 1989.
Režisieriai A.Končalovskis, 
A.Manjolis.
Vaidina S.Stalonė, K.Raselas.

Narkotikų mafijos vadeiva nori 
užkasti du geriausius Los Andželo 
policijos detektyvus - Raimondą 
Tango ir Gabrielį Kešą. Jie apkalti-
nami žmogžudyste, kurios neįvyk-
dė, ir pasodinami už grotų.

tV6
21.30

lnK
22.10

tV3
22.30

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
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“ 
(N-7).

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

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

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

laimė“ (N-7).
20.00 Griūk iš juoko (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris „Pašėlęs 

skrydis“ (N-14).
0.35 TV serialas „Daktaras 

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

kriminalistai“ (N-14).
2.25 TV serialas „Gražuolė 

ir pabaisa“ (N-7).
3.15 TV serialas „Las 

Vegasas“ (N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.10 „Džonis Testas“.
13.40 „Ančiukai 

Duoniukai“.
14.05 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Mažylis“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

20.30 Tikras gyvenimas. 
„Varžovė“.

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. „Taikinių 

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

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

cialioji Los Andželo 
policija“ (N-7).

2.05 TV serialas „Grubus 
žaidimas“ (1) (N-14).

3.00 Programos pabaiga.
3.05 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Šlovės dienos“ (N-7).
12.50 Emigrantai.
13.35 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.25 LKL čempionatas. Fina-

las. Kauno „Žalgiris“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė trans-
liacija iš Kauno.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Gyvenimas.
22.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
23.10 Vakaro žinios.
23.30 „Apokalipsės 

grėsmė“ (N-7).
1.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
1.50 Laba diena, Lietuva.
3.55 Gyvenimas.
4.40 Žagarės vyšnių festi-

valis 2014. Valerijus 
Ramoška ir grupė.

   

Trečiadienis

„NESUSEKAMAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2008.
Režisierius G.Hoblitas.
Vaidina D.Lein, B.Berkas, K.Henksas.

Tikrą karą virtualiems nusikaltėliams paskelbusi kibernetinių nusikaltimų 
tyrėja, specialioji agentė Dženifer Marš mano, kad jos jau niekas negali 
nustebinti. Tačiau ji supranta klydusi, kai sužino apie puikiai technologijas 
išmanantį psichopatą. Kaip pagauti žudiką, kuris savo kibernetinius pėd-
sakus slepia naudodamasis aukščiausios klasės programišiaus įgūdžiais?

rekomenduoja

TV6
21.30

„TAIKINIŲ ŽYMĖTOJAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 
2005.
Režisierius M.Adamsas.
Vaidina V.Houpas, E.Sams, 
V.Snaipsas.

Kai apleista atominė jėgainė pa-
tenka į smogikų rankas, Penta-
gonas priima sprendimą slaptai 
įsikišti. Patyręs specialistas Daili-
ninkas gauna specialią užduo-
tį - paženklinti jėgainę. Jis su 
kolegomis žino, kad ji turi būti 
sunaikinta iki tol, kol teroristai ja 
pasinaudos...

„PAŠĖLĘS SKRYDIS“
trileris. Jungtinė Karalystė, 
JAV, Rumunija. 2007.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina S.Sigalas, S.Tusenas.

Džonas Sandsas - patyręs karys, ga-
lintis įvykdyti slapčiausias operacijas. 
Deja, jo ilgametės žinios yra ne tik 
pranašumas, bet ir didelė grėsmė 
šalies saugumui. Agentūra, kuriai 
priklauso Džonas, siekia ištrinti visą 
jo atmintį, tačiau Sandsas pabėga ir 
išvengia pavojingos cheminės pro-
cedūros. Vyras siekia gyventi įprastą, 
niekuo neišsiskiriantį gyvenimą.

„PROKURORŲ PATIKRINIMAS“
Kriminalinis serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas, 
M.Kondratjevas.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra nepa-
neigiamų faktų, o tikrasis nusikaltėlis 
lieka laisvėje; parodymai buvo išgau-
ti spaudimu ar nebuvo surinkti visi 
įkalčiai - visa tai suteikia dingstį imtis 
prokurorų patikrinimo. Dauguma 
istorijų - iš realios juridinės praktikos.

LNK
22.10

TV3
22.30

BTV
15.45

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30, 10.10 Se-
noji animacija. 9.40 „Linksmieji draugai“. 10.55 
„Meilės šešėliai“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.55 Pasikeisk! 
18.00, 23.00 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Komedija „Gabalėlis dangaus“.

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Valanda su 
Rūta. 11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 16.20 
KK2. 13.40, 15.20, 21.00 Dviračio šou 15.50 
Alchemija. Švietimo amžius. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
5.55, 20.35, 23.15 Lietuvos laikas. 6.05, 24.00 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00 Naujie-
nos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 
Gyvenk sveikai! 11.25 Suaugusios dukros. 13.35 
Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
16.00, 2.55 Mados nuosprendis. 17.00, 0.30 Va-
karo naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Mama-detektyvė“. 
23.25 Vakaras su Urgantu. 0.45 „V.Nevinny. Juo-
kas pro ašaras“. 1.35 „Taškas, taškas, kablelis...“

 REN
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.00 
Kviestinė vakarienė. 8.25 „Giminaičiai“. 9.20 
„Demonai Rusijai“. 10.50 „Reporterių istorijos“. 
11.15 „Slaptosios teritorijos“. 12.05 „Kariai 2“. 
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.30 „Draugai“. 14.25 „Nykštukai ir milžinai“. 
15.25 Žiūrėti visiems!“ 16.20 Šeimos dramos. 
18.15 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 19.25 Ne-
meluok man! 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 
„Senosios Rusios mergelės“. 23.15 „Reporterių 
istorijos“. 23.35 „Kariai 2“. 0.30 Žiūrėti visiems! 

 NTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 „Saulėta. Be kritulių“ 
su A.Beliajevu. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Gaminame su A.Ziminu. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Viskas bus gerai! 15.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 16.20 Technikos 
stebuklai. 17.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Eigulys“. 
21.40 „Mentų karai 6“. 23.40 „Dienos anatomi-
ja“. 0.20 „Broliai 3“. 2.15 Kalbame ir rodome. 
3.15 „Eigulys“. 4.15 Buto klausimas. 5.20 Kartą 
gyvenau aš. 5.50 Ar rusai moka rusiškai? 

 18.15  Šiandien 19.30   „Moterų laimė“  0.15  „Visa menanti“

laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  2 9 51

6.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 „Komisaras Aleksas“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Trileris „Astronauto 

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

(N-7).
1.30 „Prokurorų 

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

6.59 TV parduotuvė.
7.15 Reporteris.
7.45 Siurprizas Tėčiui.
7.50 Patriotai (N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

(N-7).
14.05 „Genijai iš prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

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

dybių rinkimai 2015. 
Širvintos.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Širvintos (tęsinys).

19.20, 23.00 
Siurprizas Tėčiui.

19.25, 0.05, 2.15, 4.10, 6.05 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

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

22.30 Reporteris. Orai.
23.05 Nuoga tiesa (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija.
12.15 Geofaktorius. DW 

naujienų laida rusų k.
12.30 Teatras.
13.20 Lietuvos nacionali-

nio operos ir baleto 
teatro spektaklis. 
Dž.Verdžio „Aida“. 

15.45 ...formatas. Poetė
T.Marcinkevičiūtė.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš Prahos).
18.30 Trembita.
18.45 „Poezijos pavasaris 

2015“. Baigiamasis 
vakaras VU 
M.K.Sarbievijaus 
kieme.

20.15 Vytautas Landsbergis 
meno kultūros lauke. 
Kūrybos vakaras.

22.20 Geofaktorius. DW 
naujienų laida rusų k.

22.30 Elito kinas. 
„Pabaisos iš laukinių 
pietų“ (originalo k., 
subtitruota, N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Linkėjimai  
iš Paryžiaus“  
(N-14).

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

23.45 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.40 „Klientų sąrašas“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas 
(N-7).

10.00 „Porininkai“ 
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

(N-7).
15.00 Kovotojas nindzė 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Tėtušiai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Nesusekamas“ 
(N-14).

23.30 Veiksmo f. 
„Keršytojas“  
(N-14).

1.35 „CSI Majamis“ 
(N-7).

2.25 „Naša Raša“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

10.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

13.00 „Pašokime!“
14.40 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
15.10 „Niagaros 

magija“  
(N-7).

16.10 „Kūno kalba“ 
(N-7).

18.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai“ (1).

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

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

0.15 „Departamentas“ 
(N-7).

TV PROGRAMAbirželio 3 d.

 TV Polonia
8.00 Mano šuo ir kiti gyvūnai. 8.15 Apie kiau-
lienos mėsą (3). 8.25 „Trys pašėlę nuliai“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05 Sveika, Polo-
nija. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „Gyvenimas prie užliejamos pie-
vos“. 14.50, 21.50, 5.20 TV teatras: spektaklis 
„Sužadėtuvės“. 16.35 Gyvenimo menas. 16.55 
Apie kiaulienos mėsą. 17.05 Laukiamoji salė. 
18.20, 23.40, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Ir gauruoti, ir margi. 19.40 Kodėl? Kam? 
Kaip? 20.25 „Vilnoteka“. Laida iš Lietuvos. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 23.10 Polonijos reportažas „Len-
kija“. 23.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.50 
Paprastai. 

 TV1000
6.00 „Bernie“. 7.45 „Dviejų šimtmečių žmo-
gus“. 10.00 „Bebras“. 11.30 „Didieji lūkesčiai“. 
13.40 „Visi geri dalykai“. 15.20 „Dviejų šim-
tmečių žmogus“. 17.35 „Bado žaidynės“. 20.00 
„Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 22.30 „Po-
puliari mergina“. 0.20 „Medžioklė“. 2.15 „28 
dienos“. 4.00 „Romo dienoraštis“.

 DiscoVery 
7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 
8.15, 18.10 Karai dėl bagažo. 8.45 Kaip tai pagamin-
ta? 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos statybos. 
10.55 Išgyventi. 11.50 Aukso karštligė. 12.40 Ap-
gavikai. 13.35 Automobilių pogrindis. 14.30 Kelias 
į pelną. 15.25 Kaip tai veikia? 19.05 Apgavikai. 
20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Namai 
medžiuose. 22.00, 3.40 Akvariumų verslas. 23.00, 
4.30 Medienos karaliai. 24.00, 5.20 Vairuotojai. 1.00 
Aliaska: paskutinė riba. 1.55 Skrydžiai Aliaskoje. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Patagonija. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Tiriant Paryžių; Perfekcionizmas 
Meksikoje. 9.00, 16.00 Oro uostas 24/7. Ma-
jamis. 9.30 Gelbėtojai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite 
mano verslą! „Periwinkle Inn“. 11.00 Muziejų 
mįslės. 12.00 Didžiosios paslaptys. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Tiriant Paryžių; Perfekcionizmas 
Meksikoje. 14.00 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. TT žiedas Meno 
saloje. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Denveris. 
19.00 Naujo būsto paieška. Dubajus ar ne Duba-
jus - štai kur klausimas; Perfekcionizmas Meksi-
koje. 21.00 Statyba Aliaskoje. 22.00 Pavojingos 
žemės: nauja teritorija. 1.00 Neįprasti furgonai. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Blogas šuo. 8.15, 15.35 Gyvenimas 
laisvėje. 9.10, 5.02 Aligatorių tramdytojai. 10.05, 
14.40, 19.15 Namai medžiuose. 11.55, 17.25, 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 12.50 Nakties priedangoje. 
13.45 Žydrosios Bahamos. 16.30 Gyvačių gelbė-
tojas. 18.20, 0.45, 3.25 Iškviečiamas tramdytojas. 
21.05, 2.35, 5.49 Afrikos tankmėje. 22.00 Šunų 
gelbėjimas. 22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi.

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.10 
Rusijos „Premier League“. 30 turo apžvalga. 
Premjera. 8.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Hjustono „Rockets“. Atkrintamosios. 
2015-05-17. 10.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Joventut“ - „FC Barcelona“. 2 susitikimas. 
2015-05-30. 12.15 Motosportas. Spidvėjus. Če-
kijos GP lenktinės. 3 etapas. 2015-05-23. 15.00 
NBA krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Atlan-
tos „Hawks“. Konferencijos finalas. 4 susitikimas. 
2015-05-27. 17.15, 24.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.10 Rusijos „Premier League“. 
30 turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Hjustono 
„Rockets“. Atkrintamosios. 2015-05-17. 22.10, 
23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Joven-
tut“ - „FC Barcelona“. 2 susitikimas. 2015-05-30.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 9.30 Mo-
tosportas. Italijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
10.45 Motosportas. Italijos MotoGP Moto2 
lenktynės. 12.05 Motosportas. Italijos Mo-
toGP lenktynės. 13.25 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Čekija - Švedija. 15.25 Ledo ri-
tulys. Pasaulio čempionatas. Švedija - Kanada. 
17.25, 19.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
pusfinalis. 21.25 Ledo ritulys. Pasaulio čem-
pionato finalas. 23.45 Krepšinis. Eurolygos 
finalas. 1.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Šveicarija - Latvija. 3.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Vokietija - Latvija. 

 eurosPorT
9.30 Motosportas. „Renault“ serija. 10.00 
Fechtavimas. 11.00, 1.00 Tenisas. „French 
Open“. 15.00, 21.00 Tenisas. „French Open“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Trečiadienio 
sporto įvykių apžvalga. 21.35 Mėnesio sporto 
įvykių apžvalga. 21.40 Jojimas su kliūtimis. 
„Rolex Grand Slam“. 22.40 Išjodinėjimas. 
23.10 Jojimo klubo žurnalas. 23.15 Golfas. 
„US PGA Tour“. 0.15 Golfas. „European Tour“. 
0.45 Golfo klubas. 0.50 Jacht klubas. 0.55 
Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 

 22.30  „Pabaisos iš 
  laukinių pietų“

 20.25  „Froido metodas“ 20.25  „Vedęs ir 
  turi vaikų“

 18.00  „Įsimylėti šokėją“ 13.00   „6 kadrai“ 11.05  Naktis ir diena
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 9.00  „Klik! Arba gyveni-
  mas pagreitintai“

 7.50  Sąmokslo teorija  18.00  Skamba skamba
  kankliai 2015

 21.30  „Diplomatija“ 12.15   Nuo... Iki 20.00  Aplink pasaulį 
   su žvaigžde

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30 „Rutos 
Rendel detektyvai“. 9.30 „Linksmieji draugai“. 
10.00 Senoji animacija. 10.40 „Gabalėlis dan-
gaus“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 
20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.50 Pasikeisk! 
18.00, 22.55 „Kerštas“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 Komedija „Princesė ir liokajus“.

 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, 
15.20, 21.00 Dviračio šou. 14.10 24 valandos. 15.50 
Mes pačios. 16.20 Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.55, 20.35, 23.10 Lietuvos laikas. 6.05, 23.55 
„EURONEWS“. 6.35, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 Nau-
jienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 
Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20 „Mama-detektyvė“. 
13.40 Kartu su visais. 14.35 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 4.25 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Mama-de-
tektyvė“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 0.30 Vakarinės 
naujienos. 0.45 „Prieš naktį“. 1.30 „Geruoliai“.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
8.00 Kviestinė vakarienė. 8.55 „Draugai“. 9.50 
„Nykštukai ir milžinai“. 10.45 „Reporterių is-
torijos“. 11.15 „Senovės gražuolių paslaptys“. 
12.05 „Kariai 2“. 13.00 „Belka ir Strelka. Iš-
dykusi šeimynėlė“. 13.35 „Senosios Rusios 
mergelės“. 15.30 Žiūrėti visiems! 16.20 Šeimos 
dramos. 18.15 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 
19.25 Nemeluok man! 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
22.20 „Galaktikos balsas“. 23.20 „Reporterių 
istorijos“. 23.50 „Kariai 2“. 0.40 Žiūrėti visiems! 

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

 TV PolonIa
7.05 Myliu kiną. 7.35 Apie kiaulienos mėsą. 
7.45 „Jauna cerkvė“. 8.15 „Šimtas minučių 
atostogų“. 10.00, 17.50, 1.55 „Viskas prieš 
mus“. 10.30, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
10.55, 18.45, 21.45, 2.20 Galvosūkis. 11.00 
Devintinių Šv. Mišios Gniezne. 13.50 „M, kaip 
meilė“. 14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 15.35, 
2.25 „Vilnoteka“. 16.05 „Šimtas minučių atos-
togų“. 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Jano Novako-Jeziorans-
kio apdovanojimas 2015. 19.25 KucinAlina. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Akvariumas, arba Šnipo vienatvė“. 
23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Dezertyrų 
auksas“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 5.55 
„Dezertyrų auksas“. 

 TV1000
6.20 „Tristanas ir Izolda“. 8.40 „28 dienos“. 
10.30 „Lakas plaukams“. 12.30 „Nemirtingųjų 
kronikos. Nuostabūs sutvėrimai“. 14.35 „Pašėlę 
pirmieji metai“. 16.20 „28 dienos“. 18.10 „Lai-
mingas įvykis“. 20.00 „Džuli ir Džulija“. 22.05 
„Anglų kalbos mokytoja“. 23.40 „Į stebuklą“. 
1.40 „Kalėdos pagal Kranksus“. 3.30 „Lakas 
plaukams“. 

 DIscoVERy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Sandėliai. 7.50, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 8.15, 18.10 Karai dėl 
bagažo. 8.45, 20.00, 6.10 Kaip tai pagaminta? 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos staty-
bos. 10.55 Išgyventi. 11.50 Aukso karštligė. 
13.35, 19.05 Apgavikai. 14.30 Ateitis. 15.25 
Milžiniški laivai. 16.20 Milžiniški lėktuvai. 17.15 
Miestas išvirkščiai. 21.00, 2.50 Ekstremalūs 
kolekcininkai. 22.00, 3.40 Relikvijų medžiotojai. 
23.00, 4.30 Brangenybės iš podėlio. 24.00, 5.20 
Automobilių kolekcininkai. 1.00 Forsažas. 1.55 
Gatvių lenktynės. 6.10 Kaip tai pagaminta? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Barselona. 8.00, 13.00 
Naujo būsto paieška. Dubajus ar ne Dubajus - 
štai kur klausimas; Portugalijos lažybos. 9.00, 
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 9.30 Gelbėto-
jai. 10.00, 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „The 
Curve“. 11.00 Muziejų mįslės. 12.00 Didžiosios 
paslaptys. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00, 24.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. Laukiniai Ame-
rikos Vakarai. 17.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.00, 23.00 Amerikos maistas. Šiaurės Kalifor-
nija. 19.00 Naujo būsto paieška. Arabijos rivjera; 
Portugalijos lažybos. 21.00 Pilių paslaptys. 22.00 
Neįprastos istorijos. 1.00 Nakties programa. 

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

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

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

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

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

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

„Moterų laimė“ 
(N-7).

20.00 Aplink pasaulį 
su žvaigžde (N-7).

21.00 TV serialas „Tobula 
kopija“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Nuotykių f. 

„Paslaptingoji sala“ 
(N-7).

0.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.15 „CSI kriminalistai“ 
(N-14).

2.10 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

3.00 TV serialas „Las 
Vegasas“ (N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Ančiukai 

Duoniukai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
11.10 Yra kaip yra (N-7).
12.15 Nuo... Iki.
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Ančiukai 

Duoniukai“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Tikras gyvenimas. 

„Lėlė“.
20.30 Tikras gyvenimas. 

„Don Žuano  
vestuvės“.

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Grėsminga žemė“ 
(N-14).

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

1.10 TV serialas „Spe-
cialioji Los Andželo 
policija“ (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 „Senis“ (N-7).
11.00 LR Prezi den tės Dalios 

Gry baus  kaitės metinis 
pranešimas. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo.

12.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
12.50 „Giminės po 20 metų“.
13.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Komisaras Reksas“.
17.15 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose.
18.15 Šiandien. 
18.25 LKL čempionatas. 

Rung tynės dėl 3 vietos. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Klaipėdos.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Istorinė drama 

„Diplomatija“ (N-7).
23.00 Vakaro žinios. 
23.15 Klausimėlis.lt.
23.30 „Falkonas“ (N-7).
1.00 „Didysis Gregas 4“ 

(N-7).

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

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

„Klik! Arba gyve-
nimas pagreitintai“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Animacinis f. „Medžiok -

lės sezonas atidarytas“.
23.05 „Karo vilkai. Likvida-

toriai III“ (1) (N-14).
0.05 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.00 „Prokurorų 

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

6.59 TV parduotuvė.
7.15 Reporteris.
7.45 Siurprizas Tėčiui.
7.50 Sąmokslo teorija 

(N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Kai jos nelauki...“ 

(N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

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

(N-7).
14.05 „Genijai iš 

prigimties“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Vandens žiurkės“ 

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

dybių rinkimai 2015. 
Trakai.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Pakartotiniai savival-

dybių rinkimai 2015. 
Trakai (tęsinys).

19.20, 23.00 
Siurprizas Tėčiui.

19.25, 0.05, 2.15, 4.10, 6.05 
„Specialioji gelbėji-
mo tarnyba“ (N-7).

20.25 „Froido metodas“ 
(N-7).

21.30 Taip gyvena 
žvaigždės! (N-7).

22.30 Reporteris.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.50 Dainuoja V.Noreika.
13.10 Visata teka tavyje. 

Oskaras Milašius.
 14.10 „Namelis prerijose“.
15.00 Lietuvos Respublikos 

Seimo, Lenkijos 
Respublikos Seimo 
bei Senato ir Ukrainos 
Aukščiausiosios Rados 
narių asamblėjos šeš-
toji sesija. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo 
Konstitucijos salės.

17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Skamba skamba kank-

liai 2015. Festivalio 
atidarymo koncertas. 
Tiesioginė transliacija.

19.20 J.Brodskio 75-osioms 
gimimo metinėms.

20.05 Josifo Brodskio 
mintys apie Veneciją.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Chameleonas“.
22.35 ...formatas. Poetas 

Gintaras Grajauskas.
22.50 Legendos.
23.35 Visu garsu.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Panorama.
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birželio 4 d.

 21.00  „Aristokratai“ 19.00  „CSI Majamis“ 15.40   „Mentalistas“

6.25 „Uždrausta meilė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius. 
Lemiama kova“.

9.10 „Tikri pabaisos“.
9.35 „Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas“.
10.00 „iKarli“.
10.30 „Mano puikioji 

auklė“.
11.05 Naktis ir diena. 

Vilnius (N-7).
12.05 „Karadajus“ 

(N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Būrėja“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Mirties šešėlis“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Dūmas“ 
(1) (N-14).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ 

(N-7).
13.00 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Tėtušiai“ 

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

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 „Porininkai“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ 
(N-7).

19.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

20.00 „Tėtušiai“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Kriminalinė drama 
„Savas žmogus“ 
(N-14).

0.05 Romantinė komedija 
„Meilė ir krepšinis“ 
(N-7).

2.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai (1).

10.00 „Departamentas“ 
(N-7).

11.00 „Karamelė“.
12.00 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Niagaros magija“ 

(N-7).
14.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika (N-7).

15.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

16.00 „Trauma“ (N-7).
17.00 „Pavojingoji

Afrika“.
18.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

19.00 „Karamelė“.
20.30 „Piktoji planeta“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
21.00 „Aristokratai“ 

(1) (N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Moteris, 

kuri sugrįžta“  
(N-7).

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

Bostono policijos detektyvai ir ekspertai naudoja savo talentą ir įgūdžius, 
kad įmintų kraupių žmogžudysčių mįsles. Detektyvė Džein Rizoli - vie-
nintelė policininkė Bostono policijos žmogžudysčių skyriuje, ji kietakaktė, 
o medicinos ekspertė Maura Ailz puikiau jaučiasi tarp mirusiųjų nei gy-
vųjų draugijoje. Ir jos tampa geriausiomis draugėmis, palaiko viena kitą.

rekomenduoja

„PRINCESĖ IR LIOKAJUS“
komeDija. Vokietija. 2007.
Režisierė S.Tafel.
Vaidina V.Sitleris, E.Švains,
J.Henčas.

Kai liokajaus Fabijano ponas mirš-
ta, puikių manierų, diskretiškas ir 
ištikimas tarnas lieka be darbo. Vy-
ras nežino, kur eiti, bet netrukus jo 
kelyje pasirodo Patricija, kurios na-
mai nėra tokie žavingi, kaip ji pati...

„GRĖSMINGA ŽEMĖ“
veiksmo filmas. JAV. 1994.
Režisierius S.Sigalas.
Vaidina S.Sigalas, M.Keinas, Dž.Čen.

Forestas Taftas - tepaluotas gaisri-
ninkas. Maiklas Dženingsas - galin-
gos naftos kompanijos prezidentas. 
Forestas rizikavo gyvybe gesinant 
naftos telkinyje kilusį gaisrą. Jam pa-
vyko išgelbėti bendrovę, tačiau su-
žinojęs nešvarias naftos bendrovės 
detales, jis stoja į kitą barikadų pusę.

„SAVAS ŽMOGUS“
kriminalinė Drama. JAV. 2006.
Režisierius S.Li.
Vaidina D.Vašingtonas, 
K.Ouvenas, Dž.Foster.

Daltonas Raselas - kitoks bankų 
plėšikas nei kiti. Jo sugebėjimas 
visada būti vienu žingsniu priekyje 
sugriauna visas niekada nesusier-
zinančio detektyvo Kito Freizerio 
pastangas...

TV8
21.00

TV6
21.30

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
8.15, 15.35 Afrikos tankmėje. 9.10, 5.02 Aligatorių 
tramdytojai. 10.05, 14.40, 19.15 Namai medžiuose. 
11.55, 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų verslas. 12.50 
Gyvačių gelbėtojas. 13.45 Iškviečiamas tramdyto-
jas. 16.30 Nasrai: apokalipsė. 18.20, 22.00, 0.45, 
3.25 Zoltanas - gaujos vadas. 21.05, 2.35, 5.49 
Savanos karalienės. 22.55 25 geriausi „Ryklių mė-
nesio“ epizodai. 23.50, 4.15 Beždžionių gyvenimas.

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00 „Sportas“. 7.10 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 7.40 „NBA Pasaulis“. Prem-
jera. 8.00 LKL Finalas. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lie-
tuvos rytas“. 2010/2011 m. sezonas. Lemiamos. 10.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 2015-06-01. 12.15 
Rusijos „Premier League“. 13.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - Madrido 
„Real“. 2015-05-31. 14.45 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Klyvlendo „Cavaliers“. Konferencijos finalas. 
2015-05-23. 17.00, 24.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.10 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. Premjera. 20.00 LKL 
Finalas. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
2010/2011 m. sezonas. Lemiamos. 21.10 LKL Finalas. 
Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. 2010/2011 
m. sezonas. Lemiamos. 22.00 Tiesioginė transliacija. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Pusfinalis. Numatoma. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 9.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Bayern“. 11.20 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - 
„Barcelona“. 13.20 Futbolas. Anglijos FA taurės 
finalas. „Arsenal“ - „Aston Villa“. 15.20 Futbo-
las. Vokietijos DfB taurės finalas. „Borussia“ - 
„Wolfsburg“. 17.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Barcelona“ - „Bayern“. 19.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 
21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Roma. 
Tiesioginė transliacija. 23.00 Krepšinis. Euro-
lyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 1.00 Krepšinis. 
Eurolygos finalas. 3.10 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 4.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Austrija - Latvija. 

 EUROSPORT
9.30, 12.00, 20.30, 1.00 Tenisas. „French 
Open“. 10.00 Futbolas. Pasaulio U20 čempi-
onatas. 15.45, 20.00 Tenisas. „French Open“. 
Tiesioginė transliacija. 0.30 Europos ralio čem-
pionatas. FIA. 

TV1
23.10



54 laisvalaikis 2 0 1 5  g e g u ž ė s  2 9

n Žanras: Mistinis, mokslinė fantastika. 

n Režisierius: Brad Bird. 

n Vaidina: George Clooney, Judy 

Greer, Tim McGraw, Hugh Laurie,  

Kathryn Hahn, Thomas Robinson,  

Britt Robertson ir kiti

„Rytojaus žemė“

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

„Power Hit Radio“ laidos „Burbulas“ ve-
dėjas 19-metis Vaidas LeLiuga sako, 
kad nėra prisirišęs prie konkretaus žanro 
filmų. Jam kur kas svarbiau, kad būtų ge-
ras, įdomus siužetas. Tiesa, vaikinas savęs 
tikrai nepriskirtų siaubo filmų gerbėjams. 
Vaidas sutiko išmėginti ir „Laisvalaikio“ ki-
no kritiko kėdę. 

- Labiausiai patikusi filmo idėja? 
- Šis filmas paremtas vienu populiariausių 

Disneilando atrakciono motyvais, tad buvo 
įdomu, kaip viskas atrodys. Tiesa, atrakcionas 
toli gražu neprilygsta tam, ką matome, žiū-
rėdami šį filmą. Patiko pati filmo mintis, kaip 
jis rutuliojamas ir kaip priverčia įsijausti, nes 
pačioje filmo pabaigoje jau atrodo, kad pats 
vaikštai „Rytojaus žeme“.

- Šiame filme vaidino Hju Loris (Hugh 
Laurie), kurį visi geriau žino kaip legen-
dinį daktaro Hauso personažą. Ar nebu-
vo keista matyti kitą H.Lorio amplua?

- Na taip, tikrai garsus vardas turėtų pri-
traukti nemažai „Daktaro Hauso“ gerbėjų į 
kiną. Nesu jo didelis gerbėjas, bet, mano nuo-
mone, jis šiame filme, nors ir atliko vieną pa-
grindinių vaidmenų, liko už visų kitų nugarų. 

- Kuo šis filmas įdomus, patraukiantis?
- Vienareikšmiškai specialieji efektai. Ne-

priekaištingi ir labai gyvybingi, ir per juos pats 
gali pasijusti taip, lyg būtum „Rytojaus žemės“ 
erdvėje, o ji ištiesų atrodo įspūdingai. Labai 
daug vaizdingų kadrų, viskas didinga, todėl ga-
li pasijusti esąs tolimoje (o gal ir ne) ateityje. 
Pats filmo siužetas bent jau iš pradžių yra kiek 
sudėtingas, nes iki filmo vidurio sunku suvok-
ti, kas iš tiesų vyksta, bet gal tai ir yra gerai? 
Gal tai padeda labiau įsijausti į filmą, nes jo 
pabaigoje jautiesi lyg patyręs tai, ką matė ir 
patyrė pagrindiniai aktoriai.

- Rekomendacija, kam ir kodėl verta 
pažiūrėti šį filmą?

- Nesu didelis fantastinių filmų mėgėjas ir 
ekspertas, bet man šis filmas tikrai patiko ir 

paliko įspūdį, todėl dabar tikrai drąsiai galiu 
rekomenduoti jį pasižiūrėti kine. Galima saky-
ti, kad tai šeimos auditorijai skirtas filmas, ku-
riame nuostabūs specialieji efektai, labai pagir-
tinas pagrindinių aktorių duetas ir patraukian-
tis siužetas.

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu? 

- Neturiu kažkokio filmų žanro ar filmų, 
kuriuos galėčiau žiūrėti ir žiūriu visada. Ren-
kuosi pagal nuotaiką. Jei norisi gerai pasijuok-
ti, renkuosi komediją, turbūt labiausiai mane 
traukia veiksmo filmai, nesu romantinių, bio-
grafinių ar istorinių filmų priešas, patinka tikrai 
viskas, svarbiausia - geras ir įdomus siužetas, 
na, gal tik siaubo filmai lieka už viso šito ribos.

Parengė Ringailė STULPINAITĖ

„Rytojaus žemė“ - tolima ar artima ateitis?

Filmo pliusai minusai

Įspūdingi specialieji efektai.

Pagrindinių aktorių Džordžo Klunio (George 

Clooney) ir Brit Robertson (Britt Robertson) vaidyba.

Įtraukiantis filmo siužetas.

Sunki filmo pradžia, reikia laiko, kad suprastum, 

kas vyksta.

Tipinis garso takelis.

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo „Power Hit Radio“ 
laidų vedėjas Vaidas Leliuga su drauge Goda

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13, 18.30, 21.20 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 10.20, 15.50 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 11.10, 13.20, 17, 19.20, 21.30 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d.11, 13.30, 16.05, 18, 20.50 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 4 d. 19.45 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
29-4 d. 12, 15, 17.50, 20.40 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
15.35, 17.30, 18.40, 21 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 14.40, 18.50, 21.40 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 29-4 d. 10.30, 12.30, 14.50 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 29-4 d. 
15.25, 19.45, 21.50 val. (4 d. 19.45 val. seansas nevyks).

„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 11.20, 17.20, 20.30 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29-4 d. 13.10 val.
„Turbo“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29-4 d. 10.50 val. (Vasaros seansas vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13.40, 16.25, 19, 21.45 val.
„san Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 11, 15.20, 20.15, 20.50 val. (3 d. 20.15 val. sean-
sas nevyks; 20.50 val. seansas vyks 3 d.).
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 11, 13.40, 16.15, 18.50, 21.30 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 13.55, 16.05, 18.30,  
20.30 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 4 d. 18.20 val.
„Antis: Zombiai atrieda atidunda!“ (filmas-koncertas, 
Lietuva, N-13) - 3 d. 19 val.
„Viena kairiąja“ (komedija, Rusija, N-13) - 29-4 d. 
12.10, 14.20, 16.40, 18.40, 20.50 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
14.05, 16.15, 18.45, 21 val.

„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
29-4 d. 11.15, 14.20, 17.30, 20.30 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 12, 14.10, 16.20,  
18.10 val. (3-4 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 15.30, 18.20, 20.40 val. (4 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 29-4 d. 11.45, 18 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 14.50, 20.50, 21.35 val. (3 d. 20.50 val. 
seansas nevyks; 21.35 val. seansas vyks 3 d.).
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29-4 d. 11.40, 13.15 val.
„1944“ (karinė drama, Estija, N-16) - 29-4 d. 18.30, 21 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 11.30, 18 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 29-4 d. 14.40, 21.15 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 29-4 d. 11.10 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 29-4 d. 13.15 val.
„Bjaurusis aš 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 29-4 d. 11.20 val. (Vasaros seansas vaikams).

„Aukšta klasė 2“
„Pitch Perfect 2“

Prieš trejus metus į kino teatrus atke-
liavęs muzikinis filmas „Aukšta klasė“ su-
kėlė susidomėjimo dainavimu be akompani-
mento (a capella) pliūpsnį visame pasaulyje. 
Filmas pasakojo apie Bardeno universiteto 
merginų grupės „The Bellas“ aistrą - kurti 
magiją ir dovanoti žmonėms džiaugsmą vien 
savo balsais, be pritariančiosios muzikos. 
Grupės naujokė Beka - išskirtinio balso mer-
gina - į grupę įnešė naujų vėjų ir savo idė-
jomis pakylėjo „The Bellas“ į naują lygmenį. 

Su jos pagalba merginos nugalėjo savo am-
žinus konkurentus ir iškovojo pagrindinį pri-
zą aukštųjų mokyklų dainavimo konkurse.

Šįkart „The Bellas“ tikslai - kur kas di-
desni. Paskutiniame universiteto kurse be-
simokančios merginos iškovoja teisę atsto-
vauti Jungtinėms Valstijoms tarptautinėse 
a capella varžybose. Tačiau šiose varžybose 

Amerikos atstovams iki šiol laimėti nėra 
pavykę. Ir ne vien dėl objektyvių priežas-
čių: įtakos turėjo ir visuotinė antipatija ame-
rikiečiams. „The Bellas“ gražuolėms teks 
grumtis ne tik su viešąja nuomone, bet ir 
tikrai labai stipriais varžovais. Ar mergi-
noms pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 29 d.

n Muzikinė komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Elizabeth Banks

n Vaidina: Anna Kendrick, Rebel 

Wilson, Hailee Steinfeld ir kiti

n iMDB: 7,2/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

Premjera

„San Andreas“
„San Andreas“

Dauguma geologų sutaria, kad didžiulis 
žemės drebėjimas Jungtinėse Valstijose 
yra neišvengiamas. Didesnė dalis jų mano, 
kad labiausiai tikėtina, jog katastrofa nutiks 
San Andreaso tektoninio lūžio vietoje - Ka-
lifornijos valstijoje. Ginčijamasi tik dėl to, 
kada tai nutiks. Galbūt po šimto ar daugiau 
metų, o gal ir kitą savaitę. Naujausias 
veiksmo filmų žvaigždės Dveino Džonso-
no (Dwayne Johnson) filmas šiuos pasvars-
tymus perkėlė į kino ekranus. Kaliforniją 
sukrėtus 9 balų stiprumo žemės drebėji-
mui, malūnsparnį pilotuojantis profesiona-
lus gelbėtojas Rėjus su buvusia 
žmona iš Los Andželo į San Fran-
siską vyksta gelbėti savo vienin-
telės dukters. Ir kai jų sekinan-
čioje kelionėje ima atrodyti, jog 
blogiausia jau praeityje, paaiškėja, 
kad viskas dar tik prasideda.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gegužės 29 d.

n Veiksmo drama, JAV, 2015

n Režisierius: Brad Peyton

n Vaidina: Dwayne Johnson, Carla Gugino, 

Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie 

Panjabi, Art Parkinson, Kylie Minogue ir kiti

n IMDB: 6,7/10

„Forum Cinemas“ nuotr.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Aukso žirgas“ (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 29 d. 17.40 val.
„Linda Vanda Liusia“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
29 d. 19.30 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 29, 4 d. 21 val. 30 d. 14 val. 31 d. 20 val.  
2 d. 16.50 val. 3 d. 18.50 val.
„Nematomas frontas“ (dokumentinis f., Lietuva, 
Švedija, JAV) - 30 d. 16.20 val.
„Tiesioginė TV transliacija „Sidabrinės gervės“ 
(įvairūs f., Lietuva) - 30 d. 18 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 30 d. 21 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 31 d. 14 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 31 d. 16 val.
„Saulutės“ (komedija, Čekoslovakija) - 31 d. 18 val.
„Žmogus-paukštis“ (komiška drama, JAV, Prancūzija) - 
1 d. 16.40 val. 3 d. 21 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 1 d. 19 val. 4 d. 
16.50 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 1 d. 21.10 val. 
2 d. 19 val. 3 d. 17 val. 4 d. 19 val.
„Force Majeure“ (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 2 d. 20.50 val.

MULTIKINO OZAS
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19.15, 21.45 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
29, 1-4 d. 17.45, 20.30 val. 30-31 d. 17.30, 20.30 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 12, 14.30, 17, 19, 21.30 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29, 31-4 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 
val. 30 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Ji - šnipė“ (komedija, JAV, N-16) - 4 d. 19 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 29, 
1-4 d. 15.30, 18.30, 21.15 val. 30-31 d. 15.45, 18.30, 21.15 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29, 1-3 d. 
17, 19.45, 22 val. 30-31 d. 19.45, 22 val. 4 d. 17, 22 val.

„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-2, 4 d. 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. 3 d. 12.30, 
16, 18.45, 21.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 29-2, 4 d. 10.30, 12,45 val. 
3 d. 10.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 29, 1-4 d. 11.30, 13.30 val.  
30-31 d. 11.30, 13.45 val.
„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 29, 1-4 d. 14.45 val. 30-31 d. 15.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, 3D, V) - 29-4 d. 10.45 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 29-31, 2-4 d. 10, 13, 15 val. 1 d. 
12.45 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 29, 31-2, 4 d. 11 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29, 2-4 d. 10.15, 12.30 val. 30 d. 10.15, 13, 15 val. 31 d. 
10.15, 13 val. 1 d. 10.15, 12.30, 14.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 30 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
3 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Žigolo“ (komedija, JAV) - 29 d. 16.40 val.
„Septintas veiksmas“ (drama, JAV) - 29 d. 18.10 val. 
3 d. 20 val.
„Baltas šešėlis“ (drama, Italija, Tanzanija, Vokietija) - 
29 d. 20 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“ (komedija šeimai, 
Prancūzija) - 30 d. 13.20 val.
„Kelias į žvaigždes“ (drama, Kanada, Vokietija, 
Prancūzija) - 30 d. 15 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 30 d. 
16.50 val. 4 d. 16.20 val.
„Po merginų sijonais“ (komedija, Prancūzija) - 30 d. 
17.40 val.

„Trečias žmogus“ (drama, Anglija, JAV, Belgija, 
Vokietija) - 30 d. 19.30 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 2 d. 17 val.
„Gazelės“ (komedija, Prancūzija) - 2 d. 18.20 val. 4 d. 
18.10 val.
„Nėra laiko gerumui“ (dokumentinis f., Lietuva) - 3 d. 
17 val.
„Didelės akys“ (biografinė drama, JAV) - 3 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 21.50, 23.45 val. 
(3 d. 21.10 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas  
vyks 3 d.; 23.45 val. seansas vyks 29-30 d.).
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 
10.20, 14.50, 17.30, 23 val. (23 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 14.40, 16.50, 19, 21.45 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 4 d. 18.10 val.
„Antis: Zombiai atrieda atidunda!“ (filmas-koncertas, 
Lietuva, N-13) - 3 d. 19 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 10.10, 11.20, 13.40, 16 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 10.40, 16.30 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
29-4 d. 18.10, 20.50 val. (4 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
12.20, 15.45, 19.15, 20.45, 21.20, 23.10 val.  
(3 d. 20.45 val. seansas nevyks; 21.20 val. seansas vyks  
3 d.; 23.10 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
29-4 d. 13, 18, 20.10 val. (3 d. 18 val. seansas nevyks).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 29-4 d. 10.30, 12.40 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Pavogtas 
pasimatymas“

„Man Up“

34-erių metų Nensė yra iš tų žmonių, su 
kuriais lyg ir viskas tvarkoje, tačiau susiras-
ti antrosios pusės jiems niekaip nepavyksta. 
Draugai stengiasi jai padėti, tačiau bergždžiai. 
Nensės tėvų itin sėkminga santuoka pasiti-
kėjimo savimi merginai taip pat neprideda.

Kaip tik keliaudama į tėvų santuokos jubi-
liejų, traukinyje Nensė susipažįsta su dešimčia 
metų jaunesne mergina, vykstančia į aklą pa-
simatymą. Būsimo pasimatymo atpažinimo 
ženklas - knyga apie „to vienintelio suradimą“. 
Netikėto atsitiktinumo dėka, būtent dėl knygos 
Nensę „atpažįsta“ į aklą pasimatymą atėjęs 
vyriškis - neseniai išsiskyręs 40-metis Džekas.

Nesiryždama pasakyti tiesos, Nensė nu-
sprendžia atsiduoti likimui. Kartu su Džeku 
ji praleidžia siautulingą naktį, kurios nei vie-
nas iš jų negalės pamiršti.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gegužės 29 d.

n Romantinė komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Ben Palmer

n Vaidina: Lake Bell, Simon Pegg, Ophelia 

Lovibond ir kiti

n IMDB: 7,2/10

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.

„Keršytojai: Altrono amžius“ (trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 13.20, 21.40 val.
„Smurfai 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 29-4 d. 10.50 val. (Vasaros seansas vaikams).

CINAMON
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 14.30, 17, 19.30, 22 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 
18. 15, 20.45 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 13.30, 19 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 18 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
29-4 d. 16.15, 21.30 val. (21.30 val. seansas vyks 
 30, 1, 3 d.).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
16, 18.45, 20, 22.15 val. (18.45 val. seansas vyks  
30-31 d.; 30, 1, 3 d. 20 val. seansas nevyks).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 15.45, 21 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 29-4 d. 11.45, 13.45 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 
18.45 val. (30-31 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 29-4 d. 11.15, 12.15, 14.15 val.
„Adelainos amžius“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 20, 21.30 val. (20 val. seansas vyks 30, 1, 3 d.;  
30, 1, 3 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
29-4 d. 12.30 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 10.20, 15.40, 20.40 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13, 18.20, 21.10 val.

„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 10.40, 13.20, 16.10, 18, 21.50 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 13.40, 15.50, 18.50, 21 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 4 d. 19 val.
„Antis: Zombiai atrieda atidunda!“ (filmas-koncertas, 
Lietuva, N-13) - 3 d. 19 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 
N-13) - 29-4 d. 10.50, 16.20, 19 val.  
(4 d. 19 val. seansas nevyks).
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
13.50, 19.10, 21.40 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 11.20, 12.30, 16.40 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 13.10, 18.40, 21.30, 21.45 val.  
(3 d. 18.40, 21.30 val. seansai nevyks;  
21.45 val. seansas vyks 3 d.).
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 29-4 d. 10.30, 16 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Prancūzija, V) - 29-4 d. 14.30 val.
„Sniego karalienė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 29-4 d. 10.10 val. (Vasaros seansas 
vaikams).

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13, 18.20, 21.10 val.
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 
10.20, 15.40 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 10.40, 13.20, 16, 18.50, 21.30 val.
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 13.10, 16.40, 18.40,  
20.50 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 4 d. 18.10 val.

„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 13.40, 19, 21.40 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 
N-16) - 29-4 d. 10.50, 16.20 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 12.20, 14.30 val.
„Rytojaus žemė“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
29-4 d. 10.30, 15.20 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
18.10, 20.30 val. (4 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Amazonės džiunglės“ (nuotykių komedija, 
Prancūzija, Brazilija, V) - 29-4 d. 10.10 val. (Vasaros  
seansas vaikams).

PANEVėžyS

FORUM CINEMAS BABIlONAS
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, 3D, N-13) - 
29-4 d. 13, 13.35, 18.40, 21.20 val. (3 d. 13 val. seansas 
nevyks; 13.35 val. seansas vyks 3 d.).
„San Andreas“ (veiksmo drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 
10.20, 16 val.
„Aukšta klasė 2“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
29-4 d. 12.15, 15.40, 19.05 val. (4 d. 19.05 val. seansas 
nevyks).
„Pavogtas pasimatymas“ (romantinė komedija, 
Prancūzija, N-16) - 29-4 d. 16.55, 21 val.
„Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje“ (komedija, JAV, 
N-13) - 4 d. 19.05 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, 3D, V) - 29-4 d. 11.20, 13.30 val.
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 29-4 d. 14.45 val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias“ (trileris, JAV, 3D, 
N-16) - 29-4 d. 18.20 val.
„Poltergeistas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 29-4 d. 
21.40 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 29-4 d. 10.10 val. (Vasaros seansas vaikams).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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teatras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

4 d. 19 val. - Vilniaus festivalis 2015. Pekino nacionali-
nės operos spektaklis „Yang giminės  
karvedės“.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! T.Bernhard 
„Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
31 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“. 
Rež. K.Dehlholm.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
31 d. 11, 12.30 val. - „Jaučio trobelė“. Spektaklyje - 
folkloro atlikėja Veronika Povilionienė.

VAlsTYBinis JAuniMO  
TEATRAs

29 d. 18 val. - Premjera! „Teritorija“. 
Rež. A.Pukelytė.
30 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
31 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
2 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. 
Rež. J.Vaitkus.
4 d. 18 val. - D.Wassermano „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
3 d. 18.30 val. - Vaikų šokių kolektyvas „Angel Project“. 
Koncertas Vaikų gynimo dienai. Choreogr.: J.Popov, 
A.Baidildinova.
4 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Meška“. 
Rež. K.Krasilnikovaitė.

RAGAniuKĖs TEATRAs
30 d. 12 val. - „Pifo nuotykiai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
31 d. 12 val. - Premjera! „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Mažojoje salėje

30 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
31 d. 11 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal K.Binkio 
poemą). Rež. R.Driežis.
31 d. 12 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
31 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
30 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
31 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
4 d. 19 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo ereliai“. 
Rež. A.Jakubik.

MEnŲ sPAusTuVĖ
29 d. - 5-asis tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis 
„Begaso“.
30 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Mergaitė su degtukais“. 
Rež. Š.Datenis.
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Contemporary?“ 
Labai šiuolaikinio šokio (ne)labai spektaklis. Choreogr.: 
A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir M.Stabačinskas.
31 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Maži stebuklai“. 
Choreogr. B.Banevičiūtė (Šokio teatras „Dansema“).
31 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Gaidelis pinigautojas“. 
Rež. Š.Datenis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
31 d. 13 val. - Premjera! „Princesė ant žirnio, arba Laimė 
ir triufeliai“. Rež. V.Fijalkauskas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
29 d. 19 val. - Atsisveikinimo turas! „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis.
30 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir Gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
31 d. 15 val. - Profesionalai vaikams. Nustebsi - tai 
kanklės. Atvira pamoka su aktore I.Balsyte ir kanklininke 
L.Žilinskaite.
1, 2 d. 19 val. - Papildomas spektaklis VILNIUJE 
„Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
29 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
30 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.
31 d. 16 val. Mažojoje scenoje - XXI tarptautinis lėlių 
teatrų festivalis. „Išplėšk sielą“ („Psilikono teatras“).  
Rež.: A.Petrulienė, D.Petrulis.
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitės „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
2 d. 17 val. Didžiojoje scenoje - XXI tarptautinis lėlių 
teatrų festivalis. „Tylios poemos“ (trupė iš Japonijos).  
Rež.: Y.Yamamoti, I.Masumura.
3 d. 18 val. Rūtos salėje - Timothee de Fombelle 
„Švyturys“. Rež. G.Varnas.
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.

KAunO MuZiKinis  
TEATRAs

29 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 2 d. muzi-
kinis reviu. Dir. J.Janulevičius.
30, 31 d. 12 val. - „Sapnų karalystė“. 
Rež.: E.Gudonienė, E.Jodkaitytė.
30, 4 d. 18 val. - Premjera! J.Štrauso „Žydrasis 
Dunojus“. 2 v. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. 
J.Geniušas.
31 d. 18 val. - L.Falio „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.

- Nemažai laiko praleidžiate užsie-
nyje, kur vaidinate operose. Koks jaus-
mas grįžus į Lietuvą koncertuoti savo 
šalies publikai?

- Taip, dabar tas metas, kai į savo veiklą 
investuoju daug laiko ir begalę darbo. Šiais 
metais skirtinguose teatruose Liuksembur-
ge, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Ispa-
nijoje atliksiu Pinkertono vaidmenį Džako-
mo Pučinio (Giacomo Puccini) operoje 
„Madam Baterflai“ ir Alfredo vaidmenį 
Džuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi) opero-
je „Traviata“. Toks ritmas neleidžia nuobo-
džiauti.

Be abejonės, į Lietuvą grįžti stengiuosi 
kuo dažniau, nes į trumpalaikes komandi-
ruotes šeima su manimi nevyksta. Būda-

mas toli nuo jų, labai išsiilgstu artimųjų, o 
grįžęs suprantu dar ir dar kartą, kokie man 
jie brangūs.

Žinoma, išsiilgstu ir koncertų Lietuvo-
je - jaučiuosi čia reikalingas. Tą iš naujo 
suprantu kas kartą stovėdamas scenoje ir 
pamatęs pilną salę žmonių laukimo kupino-
mis akimis.

- Koncertuose mėgstate bendrauti 
su publika, pasakoti istorijas ar nutiki-
mus iš savo gyvenimo. Kodėl jums svar-
bu kurti ryšį su publika?

- Ryšį pajuntu vos tik užlipęs ant scenos 
ir nusišypsojęs, bet jį išlaikyti tikromis aki-
mis ir gyvenimiškomis realijomis yra malo-
nu tiek man, tiek tiems, kurie mane nori 

pažinti iš arčiau kaip žmogų, o ne vien tik 
kaip dainininką. Dažnai scenos žmonės sau 
to neleidžia, o aš nusprendžiau pabandyti 
nieko nevaidinti, būti savimi ir tai publika 
pajunta, ir, žinoma, atsako palaikančiais plo-
jimais ir ne tik.

- Kaip manote, kokie yra jūsų klau-
sytojai?

- Manau, klausytojų amžiaus amplitudė 
augo su mano kiekvienais didžiojoje sceno-
je praleistais metais, nors, tiesą sakant, 
apie tai niekada negalvojau. Jei klausytojų 
skaičius auga ne vien tik tėvynėje, vadina-
si, reikia tik džiaugtis ir nepataikauti publi-
kai, o daryti tai, kuo pats tiki.

- Ar po koncertų gerbėjai (-os) dova-
noja jums dovanas? Gal kuri įsiminė?

- Esu gavęs daug dovanų - nuo vaikų pie-
šinių iki sidabrinių rankogalių sąsagų... Bet 
koks dėmesys yra be galo malonus.

Merūnas Vitulskis: „Lietuvoje jaučiuosi reikalingas“
Populiariosios ir klasikinės muzikos atlikėjas, tarptautinių muzikos konkursų laurea-
tas Merūnas Vitulskis šiuo metu lietuvoje retas svečias. su lyriniu tenoru kalba-
mės apie darbą užsienyje, bendravimą su publika ir vasaros planus.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
29 d. 18 val. - Atsisveikinimo spektakliai. 
D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. Rež. S.Rubinovas.
4 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
31 d. 12 val. - Premjera! K.Žernytės „Noriu arkliuko“. 
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
29-2 d. - XXI tarptautinis lėlių teatrų festivalis.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
29 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS  
TEATRAS

29 d. 18.30 val. - Jaunųjų talentų ir Mažosios Lietuvos 
simfoninio orkestro koncertas. Dir. S.Domarkas.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
30 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
29 d. 18 val. - M.Lado „Labai paprasta istorija“. 
Rež. G.Padegimas.
30 d. 18 val. - Senjorų diena! R.Lamoureux „Sriubinė“. 
Rež. N.Mirončikaitė.

pANEvĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - E.Kauzaitės „Meilės pin-
klės ir košmarai“. Rež. K.Smoriginas.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - L.Gershe „Laisvi druge-
liai“. Rež. D.Kazlauskas.

pANEvĖŽIO TEATRAS „MENAS“
30 d. 18 d. - „Vilkas ir septyni ožiukai“. Rež. 
D.Puskepalytė.
31 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. J.Ščiuckij.

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
Birželio 1-3 d. Vilniaus festivalis
1 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Vilniaus festivalio pradžios 
koncertas. Festivalio premjera! Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras. Solistai: K.Buniatishvvili (fortepijonas, 
Gruzija). Ansamblio „Niko“ (vadovas G.Gelgotas). Atlikėjai: 
A.Jusionytė, D.Simaškaitė, J.Ivanova, J.Kulikauskas, 
D.Dumčius, A.Galvelis, G.Gelgotas. Dir. K.Jarvi (JAV).
2 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Pekino opera iš arti“. 
Susitikimas su Pekino nacionalinės operos solistais. Susitikimo 
lektorius ir moderatorius XU ZHAOQUN - Kinijos centrinės tele-
vizijos (CCTV) tarptautinio kanalo prodiuseris ir Pekino operos 
ekspertas. Dalyvauja Pekino nacionalinės operos spektaklio 
„Jangų giminės karvedės“. Rež. Sun Guiyuan, operos solistai.

Šv.KOTRyNOS BAŽNyČIA
29-30 d. XLIII Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba 
skamba kankliai“
29 d. 19 val. - „Saulėgrįža“. A.Klovos, A.Šlausto ir 
„Vydragos +“ bendras folkjazz projektas.
29 d. 21.30 val. - „Rymo rymo tūto“. Sutartinių vakaras.
30 d. 15 val. - „Čiulba Čiulbutis“. Solistų, duetų ir ter-
cetų koncertas.
30 d. 18 val. - „Ant kalnelio jovaras žydėjo“. Didysis 
festivalio koncertas.
30 d. 21 val. - „Nakties muzika“. Koncertuoja „Ialoni“ 
(Gruzija), „Skandinieki“ (Latvija).
Įėjimas - nemokamas.
1 d. 20 val. - Mūsų muzika pasauliui! Dalyvauja: 
Šv.Kristoforo orkestras (meno vadovas D.Katkus), choras 
„Bel Canto“ (meno vadovas A.Dambrauskas). Solistė 
L.Dambrauskaitė, A.Anusauskas (fortepijonas).

MOKyTOJŲ NAMAI
30-31 d. XLIII Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba 
skamba kankliai“
30 d. 16 val. VMN Mažojoje salėje - Pasidainavimas su Ryčiu.
31 d. 16 val. VMN Kiemelyje - „Prašom, svečiai, kiemi-
nėt“ - tradicinės dainos, šokiai ir muzika.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

- Kokie jūsų vasaros planai - laukia 
aktyvus laikas koncertų salėse ar dau-
giau poilsio?

- Nuo birželio, tik grįžęs į Lietuvą, pra-
dedu įrašinėti naują albumą, kuris neabejo-
tinai bent jau mano asmeninėje diskografi-
joje taps ryškiausiu darbu.

Be abejo, šią vasarą daug laiko skirsiu 
naujų vaidmenų mokymuisi, taip pat laukia 
aktyvus koncertų laikotarpis, kuris suteikia 
galimybę susitikti su nuolatiniais ir naujais 
mano amato gerbėjais.

„Laisvalaikio“ inf.

Merūnas Vitulskis: „Lietuvoje jaučiuosi reikalingas“

Merūnas Vitulskis daug koncertuoja 
užsienyje, tad atlikėjo grįžimas į 

Lietuvą - didžiulė šventė jo gerbėjams
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Birželio 12 d. 19 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje 

Merūno Vitulskio koncertas  

„Galiu papasakot“. Jam pritars pianistė  

Olga Taškinaitė, o programoje skambės  

F.Šuberto, R.Alesandro, J.Fontanos, L.Dalos ir kt. 

kompozicijos.

Parodos
vILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Vinco Kisarausko (1938-1988) kūrybos retrospektyva
vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Algirdo Petrulio (1915-2010) šimtmečio minėjimo paroda 
„Pustonių turtai paletėje“

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Paroda „Vitoldas Bialynickis-Birulia: poetinio peizažo meistras“
Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2
Šiuolaikinio meno paroda „Tas pats matymo/mąstymo 
būdas“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Isidore Krapo, Lilijos Puipienės, Editos Rakauskaitės 
paroda „Vanduo po tiltu“

Galerija Av17
Aušros Vartų g. 17

Edurne Aginaga ir Pietro Catarinella paroda „(De)
Konstruoti“

Šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11

Sauliaus Damulevičiaus fotografijų paroda „Siera Leonės 
deimantai“, skirta Tarptautinei Afrikos dienai

vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Alfonsas dargis: vaizduotės užrašai“
A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13

Evelinos Paukštytės paroda „Kosmosas ir ašaros“
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059,  
www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387,  
www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Atlikėja Monika Linkytė
1992 06 03

Renginių, laidų vedėja 
Livija Gradauskienė
1973 06 03

Aktorė Bruk Šylds  
(Brooke Shields)
1965 05 31

Modelis Heidi Klum
1973 06 01

EzotErinis konsultavimas
 astrologija
 Chirologija
 runos
 taro

Astrologė ViDA
tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com
http://ezoteriniskonsultavimas.webs.com

 Prognozė gegužės 29-31 d.

Penktadienis AVInAMs sunki diena. Galite susidurti su prievarta, godumu, lengvai įsivelti į avantiūras. Venkite kelionių, sandorių, pirkinių. 
Šeštadienio nerimą pavyktų nuslopinti vandens procedūromis. Sekmadienis žada būti ramus.
JAuČIAMs yra tikimybė suklysti priimant sprendimus ir išvadas. Žvaigždės perspėja nesikišti į artimųjų gyvenimą, nes būsite nesuprasti arba netgi 
apkaltinti dėl to, kas vyksta. Šeštadienis ypač tinkamas pradėti remontą biure ar namie. O sekmadienį pasistenkite išsiveržti iš rutinos gniaužtų.
dVYnIAMs penktadienį palanku ieškoti kontaktų, o ir vakaras numatomas malonus. Šeštadienis tinkamas stambioms finansinėms operaci-
joms. Išklausykite artimųjų patarimus. Sekmadienį naudinga būti prie vandens, atlikti vandens procedūras ir daug gerti.
Puikios ir sėkmingos dienos VėžIAMs, tad jei svajojate apie karjerą, pasistenkite būti pastebėti. Šeštadienį pasistenkite pamatyti artimų žmo-
nių problemas ir būtinai jiems padėkite. Sekmadienį skirkite aktyviam poilsiui, linksmoms pramogoms.
Penktadienio vakaras LIŪTAMs palankus dalykiniam vakarėliui. Savaitgalį galėsite rinktis: atsiduoti meilei, pailsėti ar užmegzti naudingas 
pažintis. Sekmadienį galėsite kalnus versti, jei tik to norėsis, o jūsų energijos pakaks ir aplinkiniams išjudinti.
MergeLės bus suinteresuotos praktiniu savo pastangų rezultatu, net bandys paerzinti likimą. Sekmadienį palanku švęsti ir mėgautis gyvenimu.
sVArsTYKLėMs seksis verslo srityje: penktadienio sandoriai bus ypač pelningi, galite drąsiai rizikuoti. Šeštadienis palankus tiems, kurie 
trokšta numesti svorio: šią dieną pradėtas dietos ciklas duos laukiamą rezultatą. Sekmadienis tinkamas buitinei technikai pirkti.
sKorPIonAMs gali paaštrėti senos sveikatos problemos. Šeštadienį galimi konfliktai su aplinkiniais. O štai sekmadienį tingėsite net tingėti. O 
kodėl gi ir ne? Svarbu, kad būtų malonu.
ŠAuLIAI ras jėgų senoms skoloms grąžinti ir pradės ruošti dirvą efektyviems ateities veiksmams. Svarbiausia - nesiblaškyti. Šeštadienį dau-
giau laiko skirkite namams. Pasidalykite gera nuotaika su artimaisiais. Sekmadienis tinkamas įvairiems kontaktams palaikyti.
ožIArAgIAMs pasiseks sublizgėti visuomenėje, o šeštadienį laukite liepsningų jausmų pliūpsnio, kuris gali nuvesti iki altoriaus. Sekmadienį 
iškils pavojus peržengti leistinas ribas.
VAndenIAMs gresia persitempimas, tad pasistenkite atsipalaiduoti ir nesinervinkite dėl smulkmenų. Šeštadienį jums bus svarbi šeima, o 
sekmadienį atsargiai vairuokite ir venkite buitinių traumų.
žuVIMs bus aktuali meilės ir pinigų tema. Vyrai papirks damas dosnumu ir pataikavimu jų norams. Jei norite mėgautis pinigais, pasistenkite, 
kad jų užtektų ir kitiems žmonėms. Savaitgalį pasistenkite susitikti su mama. Taip pat žvaigždės žada dovaną arba pinigų iš moters. Sekmadienį 
turėtumėte skirti sau.

Prognozė bIržeLIo 1-4 d.

„Po gulinčiu akmeniu vanduo 
neprateka“. Uranas padės išsivaduoti iš 
įprastinės rutinos ir pradėti keistis norima 
linkme. Jūsų norai gali tapti realybe, tad 
galite drąsiai koreguoti visas gyvenimo 
sritis. Galimi nauji dalykiniai pasiūlymai.

AVINuI

„Pagal Jurgį ir kepurė“. 
Metas pailsėti ir pasirūpinti savo sveikata. 
Harmoningas Neptūnas veiks atpalaiduojan-
čiai, todėl bandymai užsiimti įtampos reikalau-
jančia veikla išmuštų iš savitvardos. Galimos 
nemenkos finansinės išlaidos pramogoms.

JAUČIUI

„Lazda turi du galus“. 
Merkurijus savo stichijoje, tad turėsite daug 
įdomių idėjų ir mažai fizinių bei moralinių jėgų 
jas realizuoti. Pasistenkite daugiau ilsėtis. 
Jūsų kūrybinė fantazija padės išspręsti net 
pačias sudėtingiausias profesines užduotis.

DVYNIAMS

„Kas ieško, tas randa“. Galimi 
įtempto Urano išprovokuoti pokyčiai, kuriems 
tikriausiai visai nebūsite pasiruošę. Ypač daug 
jaudulio sukels meilės reikalai. Tačiau darbas 
greičiau džiugins, negu liūdins, o ir vadovy-
bė bus linkusi pastebėti jūsų pastangas.

VĖŽIUI

„Pagyrų puodas visada juo-
das“. Vaisingas ir laimingas periodas, 

veikiamas Jupiterio. Seksis beveik viskas. 
Gali pasisekti rasti pelningą ir perspektyvų 
darbą, jei tokio ieškojote. Horizonte gali 
pasirodyti jūsų dėmesio vertas žmogus.

LIŪTUI

„Meilė akla, pavydas - apa-
kęs“. Harmoningo Plutono atseikėtos 

permainos, įsiveržusios į jūsų kasdienybę, 
bus gana dėsningos. Svarbu suvokti, kad 
jos - globalios ir tikrai turės didelę įtaką jūsų 
ateičiai. Stenkitės nesudaryti progų pavydui.

MERGELEI

„neverk pametęs, nesidžiauk 
radęs“. Dėl Marso įtakos galimi įvy-

kiai, susiję su partneryste. Į jūsų gyvenimą 
gali sugrįžti žmonės ir įvykiai iš praeities. 
Neverta imtis ilgalaikių projektų. Vienišiems 
žvaigždės pataria imtis iniciatyvos.

SVARSTYKLĖMS

„Tyla - gera byla, ir širdžiai 
ramiau“. Marsas aktyvus, tad jūsų trykštan-
čią energiją ir norą siekti karjeros aukštumų 
stabdys nebent sunkumai susikoncentruoti į 
vieną klausimą. Tiek darbe, tiek asmeniniame 
gyvenime gali tekti įrodinėti, kas jūs esate.

ŠAuLIuI

„darbas ir kantrybė - didžiau-
sia dorybė“. Galite pasimėgauti savo kūry-
bos vaisiais: dėl harmoningo Neptūno įtakos 
kūrybiškai sprendėte ne tik darbines, bet ir 
asmenines problemas, o jūsų netikėti poel-
giai tikriausiai ne kartą šokiravo pažįstamus.

SKORPIONUI

„Pasidalytas džiaugsmas - 
dvigubas“. Harmoningas Neptūnas padės 
galutinai susitarti su savo jausmais ir norais, 
o paskui - ir atrasti būdus, kaip juos įgyven-
dinti kasdieniame gyvenime. Romantinėms 
nuotaikoms pasiduosite lengvai.

OŽIARAGIUI

„Kantrybė - pergalės šauk-
lys“. Dėl Merkurijaus įtakos galimi įvairūs 
nesusikalbėjimai. Įsiklausykite į patarimus - 
jie bus ne tik išmintingi, bet ir naudingi. 
Profesinius klausimus spręsite gana lengvai, o 
štai meilės reikaluose optimizmo kiek mažiau.

VANDENIuI

„nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera“. Dėl Merkurijaus įtakos galimi 
sunkumai visuose jūsų reikaluose. Darbo 
bus daug. Kad darbe jaustumėtės gerai, 
rodykite kuo mažiau asmeninės iniciatyvos 
ir kruopščiai įvykdykite visas užduotis.

ŽUVIMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Alpinizmas. Įmova. 
Erbis. Akira. Jupiteris. Libanas. 
Monadologija. Irano. Viralinė. 
Satelitas. Nosinė. Asama.  
IL. Na. Kalita. Sodas. Galina.  
Runa. Nes. Anapa. Kilis.  
Mat. Grota. Kulisė. Pasakalija.  
Tūris. Lavina. Grot. Saja. Aridinė. 
Trelės. SOS.
Horizontaliai: Aliuminis. Maža. 
Porolonas. Cicinas. Detali.  
Talinas. Kad. Zinedinas. Avi.  
Ronė. Glin. Meilė. Garinė. Marso. 
Kanoja. Sb. Palata. Ilis. Lipa. GR. 
Pasija. Ina. Re. Batuta. Tol. Kūtė. 
Manila. Kur. Pokaris. Rilis. Visata. 
„Ulisas“. Dar. Naminis. JO. A.  
Osa. Asėkas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Cilindras.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki birželio 2 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja  ramunė 
staurinskaitė iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Ieva su Adomu vaikšto po rojų. Ieva sako:
- Štai tas medis, po kuriuo mes susipa-

žinome. Gal reikėtų ant jo pakabinti atmi-
nimo lentelę?

- Jau verčiau įspėjamąjį ženklą, - atsako 
Adomas.

l

Skambutis į turizmo agentūrą:
- Keliones į Egiptą organizuojate?
- Organizuojame.
- O į kokius miestus?
- Kairas, Asuanas, Hurgada...
- Va! Hurgada! Tinka.
- Puiku, kada norite keliauti?
- Keliauti?! Mes čia kryžiažodį sprendžiame.

l

Kokia bausmė gresia už daugpatystę?
- Dvi uošvės.

l

Žurnalistas klausia ūkininko:
- Kaimynai iš jūsų nevagia?
- Nevagia.
- O kodėl tada prie vištidės padėtas šau-

tuvas?
- Va todėl ir nevagia.

l

Už šiuos batus aš paklojau pusę atlygi-
nimo.

- Nieko sau! Tai kas čia per batai?
- Tai patys paprasčiausi batai. Čia atly-

ginimas toks...

l

- Aš galiu nupirkti viską, ko tik noriu!
- Tu ką, milijonierius?
- Ne. Paprasčiausiai aš labai mažai noriu.

l

Sūnelis klausia tėvo:
- Tėte, ar svogūnus valgyti sveika?
- Taip, sūnau, sveika.
- Tėte, ar grietinę valgyti sveika?
- Taip, sūnau, sveika.
- Tėte, tada nupirk man bulvių traškučių 

su grietine ir svogūnais. 
l

Vairuotojau, prisimink, kad angelai sar-
gai skraido ne greičiau kaip 100 km per 
valandą greičiu.

aNEkDOTai

GĖLIŲ ŠVENTĖ. Austrijos Alpėse 
vyko 56-asis Narcizų festivalis. Tai 
didžiausia gėlių šventė Austrijoje. 
Joje floristai iš narcizų žiedų kuria 
figūras, puošiančias 40 mašinų 
ir 40 laivų flotilę, vyksta Narcizų 
karalienės ir dviejų princesių 
rinkimai, tautinių kostiumų 
paradas, skamba folklorinių 
ansamblių muzika. Šiemet 
Narcizų karaliene išrinkta Sabrina 
Šiober (Sabrina Schober), o 
princesėmis tapo Liza Nyderauer 
(Lisa Niederauer) ir Marija Teresa 
Gevėsler (Marie-Theres Gewessler).

beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.

MEDINIS. Vokietis Andrė Šloseris (Andre 
Schlosser) fotografams pozavo prie medinio   
motociklo, kurį kūrė 12 metų.


