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10 faktų apie justiną

beata tiškevič ir jos išleistuvių suknelė

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

justė navickaitė: 
kaip kalbi, toks ir esi



Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Vasara visuomet žada karštus tele-
vizijos projektus. Viename iš jų dirbate 
ir jūs...

- Šiuo metu svarbiausias projektas, su 
kuriuo dirbu, - „Du barai. Gyvenimas greit-
kelyje“. Jis tęsis visą vasarą, tad juokaujame, 
kad kūrybinė komanda su šeimomis porai 
mėnesių persikelia gyventi į autostradą ir 
šalia jos esančius barus, kuriuose vyks filma-
vimai. 

- Panašus projektas jau buvo...
- Televizijoje, kaip ir gyvenime, yra savo-

tiškas ratas. Viskas sugrįžta. Tie vaikai, kurie 
žiūrėjo kultiniu tapusį realybės šou „Baras“ 
ir svajojo jame dalyvauti, užaugo ir nori da-
lyvauti šiame projekte. Tiesa, jis kiek kitoks, 
papildytas įnirtingomis konkurencinėmis ko-
vomis.

- Kol išlikimo drama dar nepasirodė 
eteryje, jūs, šou prodiuseriai, vykdėte 
dalyvių atranką. Daugiau nei iš 1000 an-
ketų reikėjo atrinkti verčiausius daly-
vauti projekte. Atrankos - sunkiausias 
darbo etapas? 

- Iš tiesų svarbu, kokia komanda dirba 
su projektu, kur vyks filmavimai, laidos idė-
ja, bet dalyviai veikiausiai svarbiausias ele-
mentas, nuo kurio priklauso laidos sėkmė. 
Juk realybės šou yra apie juos. Dalyvių at-
rankoms skiriame daug laiko ir dėmesio, su 

daugeliu dalyvių susitinkame ne po vieną 
kartą, stengiamės užduoti įvairiausių klau-
simų, prajuokinti, išvesti iš pusiausvyros, 
pamatyti, kaip jie elgiasi skirtingose situa-
cijose, ir išrinkti įdomiausius bei charizma-
tiškiausius.

- Jūsų kolega ir gyvenimo draugas 
Dominykas Kubilius sakė, kad judvie-
jų patirtis leidžia per minutę pamatyti, 
ar į atranką atėjęs žmogus vertas jūsų 
laiko...

- Dar vykdydama atrankas į anksčiau 
rengtus šou pastebėjau, kad kasdien susitin-
kant su daugiau nei 50 žmonių toks gebėjimas 
išsivysto. Tai nepaaiškinamas dalykas. Juk 
sakoma, kad ir darbo pokalbyje pirmos 7 se-
kundės yra svarbiausios. Dažniausiai pakan-
ka, kad atėjęs į atranką dalyvis pasisveikintų 
ir pasakytų vieną sakinį - komisija arba susi-
domi, arba ne. Žinoma, su tais, kurie sudomi-
no, susitinkame dar kartą - reikia įsitikinti, 
kad pirmas įspūdis neapgavo. 

- Nors įvairūs realybės šou yra ganė-
tinai populiarūs, jie vis dar sulaukia įvai-
rių vertinimų...

- Vienprasmiškai jie būtų vertinami tik 
ten, kur yra diktatūra. Žmonės yra linkę 
reikšti savo nuomonę ir tai normalu. Juolab 
kad kiekvienas turi savo norus, požiūrį. Svar-
biausia, kad projektas žmones sudomintų: 
labai patiktų arba labai nepatiktų. Gerai, jei 
žmonės žiūri ir jiems yra įdomu, gerai net jei 
žmogus sako, kad projekto nežiūri, tačiau ži-
no, kas dalyvauja projekte ir kokios intrigos 
verda eteryje. Blogiausia, kai žiūrovas sako, 
kad tokio projekto nežino ir apie jį nuomonės 
neturi. Visgi realybės šou populiarūs - žmonių 
pomėgis pažvelgti į kitų gyvenimus pro rak-
to skylutę yra ryškus.
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Žmonių pomėgis 
paŽvelgti į kitų 
gyvenimus pro 
rakto skylutę yra 
ryškus

Laura Paukštė: 
2 gyvenimai, 3 diplomai ir laiko dalybos

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data, vieta: 1978 05 21, Kaunas

n Studijos:

Kultūros vadyba ir politika, Vilniaus dailės akademija 

(VDA), magistrantūra

Verslo vadyba, Kauno technologijos universitetas  

(KTU)/Savojos universitetas, Prancūzija, magistrantūra

Siuvinių dizainas ir technologijos, KTU, bakalauras

n Svarbiausi projektai: 

Sezoniniai televizijos projektai: „Kelias į 

žvaigždes 3“, „Žvaigždžių duetai“, „Lietuvos daina“, 

„Dainuok, jei gali“, „Muzikos akademija“, „Pragaro 

virtuvė“, „Radži ieško žmonos“, „Nacionalinė 

atranka į „Euroviziją“, „Romeo ir Džiuljeta“, „Trys 

muškietininkai“ ir kt.

Specialūs projektai: „Gerumo diena“, „Vienas 

per Baltiją“, „Gyvi be oro“, „Nacionalinė pažangos 

premija“, „1000 km lenktynės“, „Maisto bankas. 

Pasidalink“, „Lietuvos krepšinio rinktinės sutiktuvės“, 

„Lietuvos garbė“ ir daugelis kitų

Renginiai: „Adrenalinas“, „Swedish Business 

Awards“, „Global Leaders Awards“ ir kt.

n Šeima: gyvenimo draugas Dominykas, 

dvylikametis Simonas ir pusantrų Matilda

Dosjė
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Nors televizijos eteryje pamatyti žinomą prodiuserę LaurĄ Paukštę (38) galima 
itin retai, dažnai nuo jos priklauso, kokią laidą išvys žiūrovas. Ir nors ne ji sveikinasi 
su sėdinčiais prie televizijos ekranų, Laura daug prisideda prie televizinio spindesio 
ir žavios iliuzijos kūrimo. tačiau, kaip pati sako, svarbiausias jos projektas - šeima: 
gyvenimo draugas Dominykas ir vaikai. Būtent jiems jos darbotvarkėje - daugiausia  
laiko. tiesa, panašu, kad šią vasarą laiką jai planuoti teks dar kruopščiau, nes vasarą 
ji žada dar vieną intriguojantį šou televizijos žiūrovams. 
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Laura Paukštė: 
2 gyvenimai, 3 diplomai ir laiko dalybos

„LaisvaLaikio“ interviu
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Jei prodiuseriai 
atrenka įdomius 
žmones, Jų režisuoti 
nereikia - to, kaip 
Jie pasielgia tam 
tikrose situaciJose, 
Joks scenaristas 
nesugalvos
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„LaisvaLaikio“ interviu
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- Nepaisant to, dalis žiūrinčių realy-
bės šou dažnai svarsto, ar intrigos ete-
ryje nėra surežisuotos...

- Visi pagal tam tikrą scenarijų kurti rea-
lybės šou Lietuvoje populiarumo nesulaukė. 
Galbūt lietuviai yra išlepinti tokių šou, ku-
riuose veiksmas vyksta iš tikrųjų, be jokio 
scenarijaus. Būtent todėl yra labai svarbu, 
kokie dalyviai bus atrinkti. Jei prodiuseriai 
atrenka įdomius žmones, jų režisuoti nerei-
kia - to, kaip jie pasielgia tam tikrose situa-
cijose, joks scenaristas nesugalvos.

- Koks sėkmingos laidos receptas? 
- Tikriausiai, jei kas nors tokį žinotų, vis 

tiek nepasakotų. (Juokiasi.) Manau, kad vie-
nas sėkmės elementų įmonės, kurioje dirbu, - 
komanda. Televizijoje dirbame jau labai se-
niai, vieni kitus papildome. O apie receptus 
kalbėti sunku. Esame sukūrę ir komerciškai 
labai sėkmingų projektų, turėjusių puikius 
reitingus, ir labai kokybiškų projektų, kurie 
pelnė gerą vardą, tačiau nesulaukė milžiniško 
žiūrovų susidomėjimo. Visgi mes su kolego-
mis džiaugiamės, kad galime kurti projektus, 
kurie tiesiog yra kokybiški.

- Kokias laidas žiūrite pati?
- Dažnai televizorių žiūriu dėl profesinių 

paskatų ir ko nors išskirti negaliu. Visuomet 
stengiuosi pasižiūrėti visko po truputį, kad 
suprasčiau, kas vyksta televizijoje. Labai lau-
kiu naujo sezono pradžios, man smalsu, ko-
kios bus naujos laidos, įdomu, ką sukuria ki-
tos prodiuserių kompanijos. Dažniausiai pa-
sižiūriu 1-2 laidas ir man to pakanka, kad su-
sidaryčiau bendrą įspūdį. Kol kas negaliu 
atskleisti daugiau detalių, tačiau šiuo metu 
dirbu kuriant vieną atkuriamosios dokumen-
tikos filmą. Jame bus ir archyvinių kadrų, ir 
istorikų pasisakymų. Man tai nauja ir be galo 
įdomi patirtis, nauja mano aistra. Norėdama 
apie šią sritį sužinoti kuo daugiau, žiūriu už-
sienietiškus dokumentikos kanalus.

- Priminkite, kaip pati atsiradote te-
levizijoje?

- Pirmąjį savo darbą televizijoje gavau 
daugiau nei prieš pusę savo gyvenimo. Kai 
man buvo 17 metų, tapau tuo metu populia-
rios laidos „Dar ne vakaras...“ asistente. Jei 
prieš tai ir maniau, kad galbūt būsiu medikė, 
tai mano įsivaizdavimai nuėjo šuniui ant uo-
degos, kai patekau į Lapes (gyvenvietė, ku-
rioje buvo LNK studija, - red. past.) ir iš arti 
pamačiau televizijos virtuvę. Tai buvo nuos-

tabi atmosfera, puiki komanda ir nuostabiai 
praleistas laikas. Galima sakyti, kad tai buvo 
komercinės televizijos pradžia, visi buvo jau-
ni, energingi ir nuolat kuriantys. Buvau ap-
žavėta visko: kamerų, grimuotojų darbo, šū-
kių, aidinčių filmavimo aikštelėje. Nors tai 
buvo trumpalaikė patirtis, ji man suteikė pui-
kių pamokų ir užkrėtė meile televizijai. Pas-
kui išvykau į užsienį mokytis, o grįžusi dirbau 
laidoje „TV pagalba“, buvau viena iš gelbėto-
jų. Kuriant realybės šou „Kelias į žvaigždes“ 
atlikau praktiką: dariau visus įmanomus dar-
bus, nešiojau vandenį, bėgiojau, viską orga-

nizavau, planavau... ir mokiausi iš geriausių. 
Taip supratau, kad darbas už kadro - būtent 
tai, ko aš noriu. Iki šiol esu dėkinga žmonėms, 
kurie po praktikos mane priėmė į darbą.

- Savo pašaukimą atradote, o ar vi-
suomet lengva rasti bendrą kalbą su ži-
nomais žmonėmis? 

- Reikia gerai išmanyti projektų valdymą. 
Bendravimas labai priklauso nuo konkrečios 
situacijos ir konkretaus žmogaus, tad svarbu 
išmanyti psichologiją ir turėti nemenką žinių 
bagažą. Juk tenka bendrauti su labai skirtin-
gais žmonėmis: negali diskutuoti su scenos 
dekoratoriumi apie šią sritį neturėdamas nė 
menkiausio supratimo. Panašiai ir su žinomais 
žmonėmis. Jei būčiau labai griežta ir trepsė-
čiau kojele, vargu ar būčiau likusi šiame darbe. 

„LaisvaLaikio“ interviu
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TalenTingiems 
žmonėms daug 
aTleidžiama

nenoriu perkelTi 
pramogų pasaulio 
į savąjį, kur yra 
mano šeima, 
pomėgiai

Laura Paukštė su širdies 
draugu Dominyku Kubiliumi

Stasio Žumbio nuotr.
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Pirmiausia stengiuosi susitarti gražiuoju ir 
jei nepavyksta, kalbu griežčiau. Jei spygau-
čiau, meluočiau ar per daug reikalaučiau, 
žmonės paprasčiausiai su manimi nenorėtų 
dirbti. Tokie prodiuseriai nesulaukia nei pa-
garbos, nei palaikymo. Be to, įžymūs žmo-
nės neretai būna ir sudėtingi, ir nepunktu-
alūs, ir be galo išsiblaškę, bet talentingiems 
žmonėms daug atleidžiama, tik reikia rasti 
būdą susitarti.

- Nuo pramogų pasaulio nepavargs-
tate? 

- Turiu ir kitokių projektų, su pramogų 
pasauliu nesusijusių, tad nepavargstu. Esu 
aiškiai atskyrusi, kur yra mano darbas, o 
kur asmeninis gyvenimas. Tie žmonės, ku-
riuos filmuojame, muzika, kuri skamba ete-
ryje, nebūtinai susijusi su tuo, ką veikiu 
išėjusi namo. Ir aš, ir žinomi žmonės, su 
kuriais susitinku filmavimo aikštelėje, pui-
kiai supranta, kad tai yra darbas. Nesisten-
giu su jais labai susidraugauti, nors yra 
žmonių, su kuriais palaikome bičiuliškus 
santykius, šokau jų vestuvėse - esame ko-
legos. Žinoma, džiaugiuosi, kad dirbu bū-
tent su visuomenėje pripažintais žmonė-
mis, nes jie dažniausiai yra įdomūs, žavūs, 
o mano darbe daug juoko ir nuotykių. Juk 
ir žvaigždės supranta, kad yra priklausomi 
nuo komandos. Visą laidos blizgesį ir šou 
kuria būtent komanda, prodiuseriai. Tame 
pasaulyje man patinka dirbti už kadro ir tų 
žmonių, kurie yra prožektorių šviesose. 
Tačiau nenoriu perkelti pramogų pasaulio 
į savąjį, kur yra mano šeima, pomėgiai. 

- Veikiausiai stresas - nuolatinis dar-
bo palydovas, tiesa?

- Streso yra, bet patirtis išmokė susi-
doroti su įvairiausiomis situacijomis ir jos 
nebeišmuša iš vėžių. Dažnai pagalvoju - jei 
tai būtų nutikę prieš kelerius metus - bū-
čiau išprotėjusi, bet dabar turiu daugiau 
žinių ir gebėjimų, kaip viską išspręsti. Su-
prantu, kad negaliu kiekvieną kartą taip 
stresuoti. Tiesioginis eteris visuomet su-
kelia jaudulio, bet man tai patinka, yra sa-
votiškas adrenalinas. Silpnų nervų žmo-
nėms televizijoje ne vieta. 

- Prodiuserio darbas aiškaus grafiko 
dažnai neturi, o neretai tenka dirbti ir 
vakarais. Ar darbas naktimis nesisap-
nuoja? 

- Mano tėtis sakydavo: kas daug dirba - 
tas daug valgo, kas daug valgo - tas daug 

miega, kas daug miega - to sąžinė rami. Šis 
posakis man puikiai tinka. (Juokiasi.) Vei-
kiausiai turiu puikią nervų sistemą, nes mie-
gu labai gerai. Miegas - puiki apsauginė prie-
monė nuo streso. Net jei turiu daug darbo 
ir daug streso, pusvalandį nusnaudžiu ir at-
sikeliu kupina naujų jėgų. 

- Ar kartais nesinori turėti darbą su 
pastoviu darbo grafiku?

- Dažniausiai galiu planuoti savo laiką 
kaip noriu, tai vienas didžiausių mano dar-
bo pranašumų. Tiesa, kartais tenka aukoti 
šventes ar vakarus iki vėlumos. Kartais 
pagalvoju, kad gal reikėtų įsidarbinti kokio-
je nors įmonėje, nuo 8 iki 17 valandos, ta-
čiau bijau, kad taip persiorientuoti būtų su-
dėtinga. Be filmavimų turiu daug organiza-
cinio darbo, kurį galiu dirbti bet kada. Ži-
noma, turint vaikų reikia turėti puikius 
laiko planavimo ir organizavimo įgūdžius. 
Juk vaikus reikia nuvežti į būrelius, pamai-
tinti, nuvesti papramogauti ir nepraleisti jų 
pasirodymų mokyklos spektakliuose. Ne-
mažai laiko reikia jaunėlei Matildai, kuriai 
šiuo metu pusantrų. Yra sakoma: nieko ne-
padaro tie, kurie nieko nedaro. Aš labai pla-
nuoju savo laiką. Šeima - svarbiausias ma-
no projektas, todėl visus kitus darbus sten-
giuosi planuoti taip, kad šeimai laiko ne-
trūktų. Neretai tekstus ar laiškus rašau 
naktimis ar anksti ryte, kai miega vaikai. 
Yra buvęs pusmetis, kai teko be proto daug 
dirbti. Tada susėdome su Dominyku ir nu-
tarėme, kad reikia gyventi gyvenimą. Visų 
darbų nenudirbsi ir visų pinigų neuždirbsi. 
Reikia skirti laiko ir šeimai, ir sau, ir antrai 
pusei. Manau, kad dabar - geriausias mano 
laikas. Gyvenu šia diena, o laimingiausia 
jaučiuosi, kai vakare būnu su vaikais ir su-
prantu, kad dieną praleidau taip, kaip no-
rėjau: skyriau laiko darbams, vaikams, Do-
minykui ir sau. Jei viskas „susistygavo“ - 
diena pavyko. 

- Koks tas laikas, skirtas tik jums? 
- Esu nemažai studijavusi, turiu 3 diplo-

mus, esu dėsčiusi universitete, tad naujos 
žinios ir gilinimasis į naujas sritis - mano 
atsipalaidavimas. Nors skamba keistai, taip 
yra. Kartkartėmis pajuntu akdeminių žinių 
trūkumą. Toks mano atitrūkimas nuo darbi-
nio šurmulio. Šiuo metu kaip tik lankau pa-
rengiamuosius mokymus „Vaikų linijoje“, jei 
viskas pasiseks, netrukus pradėsiu savano-
riauti. 

Esu aiškiai 
atskyrusi, kur 
yra mano darbas, 
o kur asmEninis 
gyvEnimas

Laimingiausia 
jaučiuosi, kai 
vakarE būnu 
su vaikais, ir 
suprantu, kad 
diEną praLEidau 
taip, kaip norėjau

siLpnų nErvų 
žmonėms 
tELEvizijojE nE 
viEta

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Kaip laiką leidžiate dviese su Do-
minyku?

- Vakarieniaujame restorane, einame į 
koncertus, spektaklius, parodas. Neseniai 
tik dviese išvykome į kelionę, kurioje už-
siėmėme vandenlenčių sportu. Nors kartu 
ir dirbame, ir gyvename, pabūti dviese 
mums labai svarbu. 

- Mėgstate aktyvų laisvalaikį?
- Už savo aktyvius pomėgius esu dė-

kinga broliui. Jis nuo mažens yra ekstre-
malių pramogų mėgėjas, o dabar - ir orga-
nizatorius. Nuo vaikystės kartu su juo daž-
nai keliaudavome, kopdavome į kalnus, 
plaukiojome baidarėmis, eidavome į žy-
gius... Nors sporto klubo nelankau, laisva-
laikį mėgstu leisti aktyviai: žaisti tenisą, 
slidinėti, buriuoti jachtomis, užsiimti van-
denlenčių sportu ir pan. Tokias pramogas 
mėgsta visa mūsų šeima. 

- O kaip gi moteriški pasilepinimai? 
- Kai turiu daugiau laisvo laiko, apsilan-

kau masažų salonuose ar SPA, dažniau pas 
kirpėją ar manikiūro meistrą. Nors to per 
daug nesureikšminu, savęs nepamirštu - 
kas geriau jei ne pats save palepinsi?

- Ar nemanote, kad išvaizda šiais 
laikais kiek pervertinama? 

- Grožis yra gerai. Blogai yra tada, kai 
jis yra vienintelis koziris žmogaus gyveni-
me. Tokie žmonės didelio pasisekimo ne-
sulaukia.

- Tiesa, vienas jūsų diplomų - siuvi-
nių dizaino. Ar laisvalaikiu nekyla min-
čių ką nors pasisiūti?

- Pasąmonėje sukasi mintis - jei reikės, 
amatą turiu ir siūti galėčiau. (Juokiasi.) Jau-
nystėje esu sukūrusi 2 kolekcijas, dirbusi 
stiliste televizijos reklamose ir laidose. Kai 
išvykau į užsienį studijuoti, ši mano karje-
ra sustojo, o atradus televiziją jos neliko. 
Drabužiai ir stilius - man svarbu, bet ne 
svarbiausia. Visgi jei televizijoje nutiktų 
taip, kad nebūtų stilisto, laidos dalyvį ap-
rengti galėčiau aš. 

- Kai kurios sako, kad po darbų te-
rapija tampa paprasti namų buities 
darbai. Kaip yra jums?

- Buities darbai - būtinybė, o ne terapi-
ja. Mano terapija - buvimas su šeima arba 
tiesiog geras filmas.

Naujos žiNios 
ir giliNimasis 
į Naujas 
sritis - maNo 
atsipalaidavimas

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Kaip gimė socialinio projekto „Suk-
nelė išleistuvėms“ idėja?

- Kai mados namai „Orelli“ pasiūlė pabūti jų 
suknelių modeliu, pirmiausia pagalvojau apie 
merginas, kurios negali sau leisti nusipirkti sva-
jonių suknelės. Todėl savo „Facebook“ paskyro-
je buvau paskelbusi konkursą suknelei laimėti. 
Aš pati jau seniai supratau, kad prabangūs drabu-
žiai, tobula išvaizda, brangūs daiktai - nepadaro 
manęs laimingos, tad kai tik galiu, su kitais dali-
nuosi tuo, ką turiu. Šiame pasaulyje gyvename 
ne vieni, o apsupti žmonių. Nemanau, kad įma-
noma būti visiškai laimingam, jeigu aplink daug 
nelaimingų. Kiekvieno pareiga yra prisidėti taip, 
kaip gali, - prie mūsų šalies piliečių gyvenimo 

gerinimo. Kažkam gera bus ir su džinsais, o kaž-
kam „Orelli“ mados namų suknelė suteiks daug 
laimės. Mokyklos išleistuvės yra puiki šventė, 
žyminti ilgo ir svarbaus gyvenimo etapo finišą.

- Kokios buvo tavo pačios išleistuvės? 
- Išleistuvės man buvo labai svarbi diena. 

Labai laukiau, kada pagaliau baigsiu mokyklą 
ir galėsiu pradėti naują gyvenimo etapą. Bu-
vau labai laiminga, nes atsiėmiau savo jėgo-
mis užtarnautą raudoną diplomą. Be to, mano 
visi bendraklasiai dar nežinojo, kur įstojo, o 
aš jau žinojau, ką veiksiu rugsėjo mėnesį, - 
aktorinio rezultatai buvo paskelbti anksčiau. 
Jaučiausi laisva ir laiminga! Gal todėl po iš-

leistuvių, penktą ryto, pastvėrusi balionų 
puokštę parėjau namo pėsčiomis - kokius 
penkis kilometrus. Man pypsėjo mašinos, tu-
rėjo būti labai juokingas vaizdas.

- Ar tau taip pat buvo labai svarbu, 
kad tavo suknelė būtų pati gražiausia? 

- Ne. Visada turiu vienintelį siekį - atrody-
ti, elgtis taip, kad mano veiksmai atspindėtų 
mano mintis ir būseną tuo metu. Mieliau ren-
kuosi prieveiksmį „įdomiai“ negu „gražiai“. Su-
knelę man pasiuvo draugė pagal rastą iškarpą 
žurnale. Bet padariau vieną klaidą - į kirpyklą 
nuėjau išleistuvių dieną ir kirpėjas tą kartą su-
galvojo mane nukirpti trumpai. Ilgai verkiau, 
sakiau, kad niekur neisiu! Galiausiai pripratau 
ir buvau patenkinta savo šukuosena. Jeigu vėl 
tektų ruoštis išleistuvėms, labiau akcentuočiau 
patogumą, laisvumą. Gal net neavėčiau aukšta-
kulnių ir nesidaryčiau ypatingo grimo. Nes jau 
žinočiau, kad viską dar spėsiu, jei tik norėsiu.

Veidai

Beata Tiškevič ir „Orelli“ 
dovanojo išleistuvių suknelę
Aktorė, socialinių iniciatyvų autorė, laidų vedėja BeATA Tiškevič (27) ir mados 
namai „Orelli“ organizavo socialinį projektą „Suknelė išleistuvėms“. vienai laimingajai 
atiteko mados namų kurta vienetinė suknelė, kurią asmeniškai įteikti pažadėjo pati 
Beata. Ta proga aktorė prisiminė ir savo išleistuves.

Kr
ist

in
os

 A
le

ks
yn

ai
tė

s n
uo

tr.
 

laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  2 7 11

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Veidai

Iš Druskininkų kilęs dainininkas JustInas 
LapatInskas (28) pasibaigus televizijos 
projektui „trys muškietininkai“ jau kuria 
naujus planus ir pildo koncertų grafiką. 
„Laisvalaikiui“ jis atskleidė, kas po darbų 
maratono geriausiai įkrauna jo baterijas, 
kokiam išbandymui kaupia jėgas ir dar šį 
bei tą, ko apie Justiną iki šiol galbūt dar 
nežinojote.

 Justino ūgis yra 189 cm, batų dydis - 45.
 Talismanas - slaptas rankų darbo pakabukas.
 Atlikėjas sako, jog jo baterijas geriausiai 
įkrauna adrenalinas, tad vasarą jis ketina šok-
ti su parašiutu: „Labiausiai to bijau, bet labiau-
siai apie tai ir svajoju. Nors kiekvienais metais 
šuolį vis atidedu kitam kartui, tikiuosi, šiemet 
pavyks.“
 Jei galėtų, Justinas vieną dieną pabūtų ko-
ala, nes jos visą gyvenimą praleidžia eukalip-
tų medžiuose snausdamos.
 Žinomas atlikėjas kolekcionuoja darbo įran-
kius: „Manau, kad jų niekada nebūna per daug, 
juk niekada nežinai, ko gali prireikti. Tiesa, 
turiu ir nemažai įrankių, kurie dar net neišpa-
kuoti.“ Nenuostabu, kad įrankių jam reikia 
nemažai, juk viena dainininko aistrų - variklių 
ardymas.
 Dainininkas augina cvergšnaucerių veislės 
šunį Aizį.
 Iš vėžių Justiną dažniausiai išmuša ilgos 
diskusijos su žmonėmis, kurie yra labai kate-
goriški, jokiomis aplinkybėmis nepriima kitų 
nuomonės ir aršiai ginčijasi.
 Šiuo metu grotuve dažniausiai skambanti 
daina - Kastyčio Kerbedžio „Nakty“.
 Kvailiausias pastarojo meto pirkinys - po-
sūkių lemputės motociklui, kurias užsakė in-
ternetu. „Laukiau tris mėnesius, kol pirkinys 
atkeliavo, tačiau paaiškėjo, jog įsigijau tik vie-
ną posūkio lemputę, taigi turėsiu laukti dar 
tris mėnesius, kol atkeliaus antra“, - paaiškino 
Justinas.
 Šiuo metu atlikėjo šaldytuve visuomet ga-
lima rasti vaikiškų tyrelių (Atlikėjas turi 1 me-
tų ir 2 mėnesių dukrytę).

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Justiną
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veidai

Sostinės „Pirklių klube“ buvo pristatytas unikalus kūrybos projektas, sujungęs net 
šešis garsius Lietuvos menininkus. Mados dizaineriai Lilija Larionova, Agnė Kuz-
mickaitė ir Egidijus Rainys bei iliustratorės Nomeda Marčėnaitė, Akvilė Lesauskaitė 
ir Akvilė Magicdust pristatė savo kūrybą, įvilktą į netikėtumo, spontaniškumo ir 
malonumo rūbą. 17 dizaino darbų kolekciją sudaro aštuonios Lietuvos dizainerių 
kurtos suknelės ir devyni iliustratorių piešti paveikslai. Kolekcija kurta tarptauti-
nės „Magnum“ kampanijos „Išlaisvink žvėrį“ pagrindu, jos esmė - atrasti žmoguje 
slypintį emocionalumą ar kūrybiškumą. Įspūdinga kolekcija sudomino ir gausų 
būrį mados ir pramogų pasaulio atstovų.

Parodą galima aplankyti pramogų ir laisvalaikio centro „Panorama“ 

antrame aukšte, kur ji bus eksponuojama iki birželio 20 d.  

Liepos mėnesį parodą galės išvysti ir uostamiesčio  

gyventojai bei svečiai, apsilankę mados ir verslo centre  

„Herkaus galerija“, Klaipėdoje. Parodos bus nemokamos  

ir atviros visiems meno gerbėjams.

Žvėriška 6 menininkų  
kolekcija sudomino įžymybes

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Dizaineriai Egidijus  
Rainys ir Lilija Larionova

Dizainerė Agnė 
Kuzmickaitė
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Verslininkė  
Jolanta Sadauskienė

„Mis Lietuva 2010“, vizažistė Gritė 
Maruškevičiūtė su vyru Andriumi Tamošiūnu

Prodiuserė Goda  
Skačkauskaitė-Jokūbaitienė

Dizaineriai Indra Dovydėnaitė  
ir Dovas Serapinas

Modelis ir tinklaraštininkė 
Simona Burbaitė

Dizaineris  
Egidijus Sidaras
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Karolinos Masiulytės-Paliulienės

n Gimimo data: 1949 03 04

n Įkvėpimo šaltinis: laisvės pojūtis 

n Mylimiausia vieta Lietuvoje: Nida

n Pastatyti spektakliai: „6 rue Chantereine“ 

(„Šanterenės gatvė 6“), „6 heures a table“ („6 valan

dos prie stalo“), „Madame Ka“ („Ponia Ka“),  

„Ça c’est Paris“(„Štai čia Paryžius“)
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Greta AlišAuskAitė

- Gimėte Prancūzijoje ir prieš grįžda-
ma į Lietuvą jau buvote sėkminga akto-
rė, sukūrusi šeimą. Kas paskatino grįžti 
į gimtą tėvų žemę?

- Grįžti į Lietuvą nusprendėme kartu su vy-
ru, nes abu jautėme trauką savo šaknims. Iš 
pradžių norėjome tik metus gyventi, bet vėliau 
nusprendėme, kad liksime visam laikui. Visą 
gyvenimą girdėjau šeimoje kalbant apie Lietuvą, 
augau apsupta patriotinių idėjų, dalyvaudavome 
Lietuvai aktualiuose minėjimuose, mačiau jos 
virsmą į laisvą šalį. Dėl to buvo smagu ir gera 
grįžti į laisvą valstybę. Buvo laikotarpis, kai lie-
tuviai dar tik pradėjo keliauti į Europą. Kai tik 
atvažiavome, man iškart norėjosi kurti. Buvau 
sukūrusi keturis kūrinius, kad vaidintų lietuviai 
ir prancūzai. Bet atėjusi į teatrą supratau, jog 
reikia būti žinomam ir įveikti nemažai struktū-
rų, taisyklių, kad patektum į teatrą. O aš buvau 
iš laisvo pasaulio atėjusi. (Šypsosi.) Be to, koją 
kišo ir kalbos nemokėjimas. Tą kartą jaučiau 
nusivylimą ir supratau - reikia būti pripažintam, 
kad būtų lengviau savo idėjas įgyvendinti. Bet 
tada susikoncentravome į Juozo Masiulio kny-
gyną Panevėžyje ir įkūrėme dar tris, buvo labai 
įdomus užsiėmimas, daug jėgų ir darbo įdėjome.

- O kaip jūsų aktorės karjera virto 
režisierės darbu Lietuvoje?

- Iš tikrųjų režisierės karjera ir kelias pra-
sidėjo netikėtai, net atsitiktinai. Frankofonų 
asociacijos pirmininkė Gintarė Grambaitė no-
rėjo sukurti teatro grupę ir buvo pasikvietusi 
prancūzą aktorių, kad jis režisuotų išrinktą 
kūrinį. Aš buvau pakviesta kaip patariantis as-
muo, galintis pasidalinti patirtimi, mintimis, 
patarti. Tačiau staiga dingo režisierius, nes 
pagal sutartį turėjo išvažiuoti į Prancūziją, ta-
da manęs paprašė perimti jo atsakomybę ir 
darbą. Taip ir prasidėjo mano režisavimo dar-
bai ir jau po metų statėme kitą spektaklį. Mū-
sų spektakliuose susipina ne tik vaidinimas, 

bet ir šokiai (choreografiją režisuoja Gabrielė 
Štrimaitė), dainos prancūzų kalba. Iš pradžių, 
aišku, turiu pripažinti, bijojau savo kūrinius 
rodyti tikriems profesionalams. Bet dabar jie 
ateina palaikyti, pažiūrėti. Stengiuosi visiems 

parodyti, jog neprofesionalai labai daug dirba 
ir stengiasi, kad nebūtų padaryta mėgėjiškai, 
o kuo įmanoma geriau. Mano aktoriai niekuo-
met nepraranda entuziazmo, visada nori tobu-
lėti, kūrybinis procesas niekuomet nesustoja... 

Žymaus lietuvių knygnešio Juozo Masiulio vaikaitė, aktorė ir režisierė Karolina Masiulytė-Paliulienė (67) gegužės pradžioje 
Vilniuje pristatė jau ketvirtąjį lietuvių ir prancūzų kalbas sujungiantį spektaklį. lietuvoje su vyru verslininku arūnu Paliuliu ir dukra 
lina nuo 1994 metų gyvenanti K.Masiulytė-Paliulienė rūpinasi lietuvių kultūriniu gyvenimu. artimą ryšį su knygomis išlaikiusi  
režisierė su šeima įkūrė penkis knygynus lietuvoje. „laisvalaikiui“ ji pasakojo, kodėl išvyko iš Prancūzijos, kokia lietuva ją pasitiko ir 
kokį lietuvių kultūrinį skonį pastebėjo per daugiau nei du dešimtmečius gyvenimo lietuvoje.

  prancūziškas 
dvelksmas LietuvojeKarolinos Masiulytės-Paliulienės

Karolina Masiulytė-Paliulienė Paryžiuje baigė Š.Dulino teatro studiją, dirbo teatre ir televizijoje, grįžusi į Lietuvą tapo režisiere
karolinos Masiulytės-Paliulienės asmeninio albumo nuotr.
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- Kokia ta muzikinė komedija „Šešios 
valandos prie stalo“, kurios premjera Vil-
niuje buvo parodyta visai neseniai, gegu-
žės 15 d.? Koks lietuvių skonis ir ko la-
biausiai trūksta? 

- Šios komedijos kūrimo procesas buvo 
labai įdomus, nes turėjome tik idėją, užuo-
minas. Visi improvizavo, atsinešė savo su-
sikurtą personažą, ir tik tada kūrėme pra-
džią bei pabaigą. Man idėja kilo tada, kai iš 
tiesų Lietuvoje prie stalo kartais tekdavo 
praleisti ir šešias valandas. Galvodavau, kaip 
taip įmanoma, jeigu nedainuojama, nešoka-
ma, numirti galima, juk organizmas sustoja. 
(Šypsosi.) Taigi ši komedija ir turi nemažai 
linksmų, pamąstyti verčiančių pastebėjimų. 
Vis dėlto žiūrovams paliekama laisvė pasi-
rinkti, kas, jų manymu, gyvenime yra svar-
biausias dalykas, galbūt vieniems tai pinigai. 
Lietuvių mene, manau, trūksta komedijos, 
lengvumo, atsipalaidavimo, tai aš jiems 
stengiuosi ir pasiūlyti. Nes dar būdama 
Prancūzijoje dirbau su mūsų 25 žmonių tru-
pe ir kurdavome televizijos laidą „Le petit 
Théâtre de Philippe Bouvard“, kurią rodė-

me kiekvieną dieną, prieš žinias. Ji buvo 
panaši į „Dviračio šou“ - humoristinė kas-
dienių įvykių apžvalga, tik mažiau politikos 
ir daugiau kasdienių gyvenimo situacijų. Vil-
niuje šį spektaklį žiūrėjo pilna salė žmonių, 
vadinasi, prieš eidami jie žinojo, ką matys, 
ir tuo jau buvo susidomėję. Mano manymu, 
lietuviai, ypač vilniečiai, turi labai daug ga-
limybių kultūringai leisti laisvalaikį, nes tik-
rai didelė renginių, švenčių ir pasirodymų 
gausa mieste.

- Jūsų senelis Juozas Masiulis buvo 
knygnešys. Ar pati turite pomėgį kny-
goms? Kaip manote, ar žmonės mažiau 
skaito?

- Net galėčiau pasakyti, kad mano šeima 
buvo knygnešiai iš Vakarų, nes siųsdavo 
knygas į Panevėžį Juozui Miltiniui. Be to, 
prieš ateidama dirbti į televiziją, daug susi-
dūriau su prancūzų literatūros klasikais. Ma-
no mokymas Dramos mokykloje buvo klasi-
kinis. Mus rengdavo vaidinti klasikus: Mol-

Visada į LietuVą 
atVykusiems 
prancūzams 
sakau: jeigu 
turėsite draugą  
iš LietuVos,  
jis bus Visam 
gyVenimui

Akimirkos iš ketvirto K.Masiulytės-Paliulienės spektaklio „6 valandos 
prie stalo“, kurio premjera Vilniuje pristatyta vos prieš dvi savaites

Žilvino Danio nuotr.

Karolina su kolege Ketrina Blančard (Catherine Blanchard)
Karolinos Masiulytės-Paliulienės asmeninio albumo nuotr.
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jerą, Kornelį, Rasiną, Marivo. Dėl to gerai 
išmanau septynioliktojo amžiaus literatūrą, 
jai būdingą kalbą, tai itin praverčia verčiant 
Kristijono Donelaičio kūrinį „Metai“ į pran-
cūzų kalbą. Visada buvau artima su knygo-
mis. Drįsiu pasakyti, kad Panevėžyje šis 
knygynas yra vienas iš kultūros židinių. Bū-
dama knygyne, labai mėgstu stebėti per pie
tų pertrauką atėjusius žmones, kurie ieško 
naujų knygų, dalijasi mintimis, idėjomis. La-
bai gera būti ten, kur, atrodo, tau už nugaros 
yra visi atsakymai. Be to, manau, kad visoje 
Europoje žmonės daugiau skaito ir apskritai 
kūrinių daugiau rašoma ir leidžiama, tik vis-
kas labiau persikėlę į virtualią erdvę, inter-
netą. Dėl to reikia ieškoti būdų, kaip prisi-
taikyti. Bet manau, kad tikrai nėra pavojaus, 
jog knygos dings iš lentynų ir taps nereika-
lingos.

- Kuo skiriasi lietuviai nuo prancūzų?
 Dažnai sakoma, kad žmonių būdui įta-

kos turi klimatas. Manau, tai tik viena iš 
priežasčių, kodėl lietuviai yra santūresni. 
Bet kalbant apie nuoširdumą ir atvirumą  
pirmenybė tikrai lietuviams. Visada į Lietu-
vą atvykusiems prancūzams sakau: jeigu 
turėsite draugą iš Lietuvos, jis bus visam 
gyvenimui. (Šypsosi.) Nes jie rašo, vertina 
ir siekia tęstinumo. Kita savybė, būdinga 
labiau prancūzams,  analizavimas ir komen-
tavimas. Jie nuo vaikystės mokykloje moko-
mi išsakyti savo nuomonę, vertinti, komen-
tuoti. Pavyzdžiui, jau darželinukai vedami į 
Luvrą ir po apsilankymo jame klausiami, ko-
kių įspūdžių parsinešė. Lietuvoje tik dabar 
raginama kalbėti, skatinama reikšti nuomo-

nę ir jausmus. Dėl to dažnai dar stebiuosi, 
kaip bendrauja lietuviai vaikinai su mergi-
nomis, kokie jų santykiai, kai jie nebuvo mo-
kyti kalbėti apie savo jausmus. Žinoma, da-
bar situacija keičiasi. 

- Kokių planų turite? Ar pavyksta 
rasti laiko poilsiui?

 Šiemet buvo trys intensyvūs darbai, 
būtų gerai atsipūsti. (Šypsosi). Jau dvejus me-
tus dirbu su K.Donelaičio kūrinio vertimu ir 
iki liepos mėnesio jau turėsiu atiduoti. Taip 
pat šiemet turėtume išleisti mano dėdės dip
lomato Eduardo Turausko monografijos kny-
gą. Nors J.Masiulio knygynas yra mano pir-
menybė, negaliu gyventi ko nors nesukūru-
si. O kai tik turiu laisvo laiko, kaip tikra lie-

tuvė mėgstu jį praleisti gamtoje, ypač Nido-
je, stebėti paukščius. Pastebėjau, kad lietu-
viams labai reikalinga gamta ir jie ten eina 
vos pagerėjus orams pasisemti energijos, 
pailsėti.

Lietuvių mene, 
manau, trūksta 
komedijos, 
Lengvumo, 
atsipaLaidavimo, 
tai aš jiems 
stengiuosi ir 
pasiūLyti
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Arijana Grande 
(Ariana Grande)

JAV grupė „Fifth Harmony“
EPA-Eltos nuotr.
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Sekmadienio naktį Las Vegase vyko muzikinių apdovanojimų „Billboard“ ceremonija, 
kur netrūko geros muzikos, stiliaus beskonybių ir grįžimo į 2000-uosius metus.  
Mat ant scenos įspūdingus šou surengė tų laikų hitų žvaigždės: Britni Spyrs (Britney 
Spears), Selina Dion (Celine Dion), anapilin iškeliavusio atlikėjo Princo (Prince)  
šlagerius atliko Madona (Madonna) ir Styvas Vonderis (Stevie Wonder).

Atlikėja Keli Rouland (Kelly 
Rowland)

JAV aktorė Džesika Alba 
(Jessica Alba)

Rijana 
(Rihanna)
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Renginį vedė Ciara

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

n Metų atlikėja: Adelė (Adele)
n Metų dainininkas: Džastinas Biberis
    (Justin Bieber)
n Gerbėjų numylėtinė: Rijana (Rihanna)
n Metų naujokas: Fetty Wap
n Metų grupė: „One Direction“
n Grojamiausių dainų atlikėjas: The Weeknd
n Geriausias R&B atlikėjas: The Weeknd
n Geriausias reperis: Drake
n Geriausias kantri muzikos atlikėjas: 
    Lukas Brajanas (Luke Bryan)
n Geriausia roko grupė: „Twenty 
    One Pilots“
n Geriausias šokių muzikos kūrėjas: David 
Guetta
n Geriausias filmo garso takelis: 
    „Aukšta klasė 2“ („Pitch Perfect 2“)
n Perkamiausia daina: Adele „Hello“
n Specialus Tūkstantmečio apdovanojimas:
    Britnei Spyrs (Britney Spears)
n Specialus apdovanojimas - Ikonos titulas:
    Selinai Dion (Celine Dion)

apdovanotieji

ŽvaigŽdės

Britų aktorė  
Keitė Bekinseil  

(Kate Beckinsale)

Britni Spyrs 
(Britney Spears)

JAV atlikėja 
Z LaLa
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Sekmadienį pasibaigęs Kanų kino festivalis ne  
mažiau nei filmų peržiūros intrigavo ir savo  
raudonuoju kilimu, kuris, kaip visada, buvo  

prabangus ir įspūdingas. Tiesa, šiemet daug  
garsių moterų lyg susitarusios rinkosi  

provokuojančius skeltukus ir gilias iškirptes.  
Ypač apnuogintą kūną ir kojas demonstruoti buvo  

linkusios idealių figūrų savininkės - podiumo žvaigždės.

Kanuose - skeltukų  
ir iškirpčių paradas

JAV modelis Bela Hadid 
(Bella Hadid) su „Alexandre 
Vauthier“ suknele

EPA-Eltos nuotr.

Australijos  
modelis Džesika 

Hart (Jessica Hart)

Vokiečių modelis 
Heidi Klum  

(Heidi Klum) su 
„Versace“ suknele

Brazilų modelis Beatrisė Baros 
(Beatriz Barros)

StiliuS
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Turkų-austrų  
modelis Elif Aksu (Elif Aksu)

Brazilų modelis  
Alesandra Ambrosio 
(Alessandra Ambrosio) su 
„Michael Kors“ suknele

Latvių modelis Lana Zakocela 
(Lana Zakocela)

JAV modelis Karli Klos  
(Karlie Kloss) su „Marchesa“ suknia

Brazilų modelis  
Izabelė Golart (Izabel Goulart)

Prancūzų modelis ir aktorė 
Leticija Kasta (Laetitia Casta)  
su „Atelier Versace“ suknele

Brazilų modelis Izabelė 
Fontana (Isabeli Fontana)

StiliuS



StiliuS

Aistros gamą šiemet užpildo nerūpestinga koralų ir ugninė raudona. Pirmoji spalva - lengva, 
gaivi. Antroji - kur kas sodresnė, gilesnė. Oranžiniai raudona žaižaruoja intensyvumu ir šiluma.

Vasaros spalvos
Atėjo laikas saugią juodą ir tamsius atspalvius išleisti atostogų.  
Naujo sezono spalvos - energingos ir vaiskios. Pasufleruoti,  
kurios iš jų šią vasarą karaliauja mados viršūnėse, skuba stilistė,  
tinklaraščio „TryOn.lt“ autorė Kristina Danilevičė. 
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Viena šio sezono pažibų - rožinio kvarco spalva. Nesuklysi rožinę ir 
melsvą papildydama balta, pilkšva ar kitomis pastelinėmis spalvomis. 

StiliuS

Madingi žydinčios lauko 
gėlių pievos motyvai. 
Būtent iš gamtos verta 
semtis idėjų, kaip derin ti 
madingiausias sezono 
spalvas, nes natūralūs 
deri niai šiais metais ir 
įkvėpė mados pranašus.

Jūros gelmių mėlyna ir 
geldelių žydra alsuoja 
egzotiškomis atostogo-
mis salyne. Madinga 
mėlyna - prigesinta 
ir švelnesnė indigo 
variacija, ypač madingi 
tokio atspalvio džinso 
drabužiai. 

Vasaros spalvos
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Geldelių žydrą keblu nusakyti - tai tarsi 
vandenyno žydros ir mėtinės kombinacija. Ją, 
kaip ir tamsesnę mėlyną, siūloma taikyti prie 
pastelinių atspalvių, baltos ir auksinės.

Paletės pabaigoje - vasaros atgaiva vadi-
namos šaltos kavos atspalvis. Šiemet jis 
suvienija visą sezono spalvyną ir tampa 
idealiu pamatu savitam įvaizdžiui kurti.
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Prie pretenzingiausių sezono spalvų šiemet priskiriamos vaiskios, drąsios ir dėmesį 
atkreipiančios žolės žalumo ir vėdrynų geltona. Šių spalvų aksesuarai pagyvins 
neutralią aprangą, suteiks jai pavasariško gaivumo ir vitališkumo.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Grožio paletė

Moteriškais malonumais mėgstančios  
pasilepinti atlikėja Ieva ZasIMauskaItė-
kIltInavIčIenė ir dizainerė, grožio salono 
savininkė eva GhaouI turėjo puikią progą 
daugiau sužinoti apie karščiausias sezono 
tendencijas. Jos tapo kosmetikos kompanijos 
„Mary kay“ vizažistės Jelenos lIaudInIenės 
modeliais ir „pasimatavo“ madingiausius šio 
sezono makiažus. specialistė ne tik papasakojo 
ir pademonstravo, kas bus „ant bangos“, bet ir 
priminė, kokių taisyklių verta paisyti, bei pa-
teikė įdomių faktų apie lietuvaičių dažymosi 
įpročius. 

Atlikėjai Ievai Zasimauskaitei-Kiltinavičienei atliktas akis 
išryškinantis ir vasarą itin populiarus lengvas dūminis akių makiažas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 Vizažistė Jelena 
Liaudinienė

LŪPOS
Madingiausios lūpų dažų spalvos - ciklamenų rožinė, 
sodrūs vyšniniai atspalviai, klasikinė raudona, tarp 
rožinės ir oranžinės besipuikuojanti lašišos spalva, 
kūno (angl. Nude). Populiarios „ombre“ arba 
dvispalvės lūpos (šviesesnis atspalvis lūpų centre, 
tamsesnis - kraštuose).

AKYS 
Populiarus lengvas 
dūminis makiažas 
ir retušuotas akies 
kontūras - pieštu-
ku nubrėžta linija 
lengvai išsklaidyta, 
neryški. Šią vasarą 
patariama nesirinkti 
kontrastingų spalvų, 
nedažyti viso voko, 
geriausia rinktis vie-
ną šešėlių spalvą.

ANTAKIAI
Populiarūs vešlūs, natūraliai atrodantys antakiai.

SKRUOSTAI
nauja tendencija - saulės dryželių technika (angl. Sunstripping). tikslas - paryškinti vietas, kurias pirmiausia 
„pabučiuoja“ saulė: skruostus, apatinę kaktos liniją, smakrą. Geriausia tai daryti derančios spalvos bronzantu.  
turinčioms šviesią odą tiks rausvos spalvos bronzantas, o tamsesnę - rusvai rausvas.

VASAROS 
TOPAI

koks makiažas „ant bangos“ ir
kaip nepersistengti?

laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  2 7 25

Grožio paletė

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Dizainerės, grožio salono 
savininkės Evos Ghaoui  makiažo 

akcentas - šiuo metu madingos  
ciklameno spalvos lūpos

Įpročių statistika
Kosmetikos kompanija „Mary Kay“ inicijavo 
tyrimą, kokie Lietuvos moterų dažymosi įpro-
čiai. Vizažistė J.Liaudinienė pristatė rezultatus 
ir pasidalijo savo įžvalgomis apie tai, kokius 
įpročius reikėtų puoselėti, o kuriuos keisti.

Daugiau kaip trečdalis (35 proc.) lietu-
vių moterų persistengia. Kitaip tariant, 
darydamos makiažą moterys siekia iš-
ryškinti viską - ir akis, ir lūpas. 
n tai viena didžiausių dekoratyvinės kos-

metikos naudojimo klaidų. Juk viena 
pagrindinių taisyklių yra išryškinti tik 
lūpas arba tik akis, ši taisyklė itin svarbi 
kalbant apie kasdienį makiažą. taip gali-
te išvengti klouno įvaizdžio, ypač jei yra 
pasirenkamos nederančių ar labai ryškių 
spalvų priemonės. Darydamos vakarinį 
makiažą moterys gali drąsiau eksperi-
mentuoti, tačiau svarbu nepersistengti. 
taisyklių laikosi 4 iš 10 moterų (21 proc. 
akcentuoja akis, 20 proc. - lūpas).

18-35 metų merginos ir moterys daž-
niausiai išryškina akis, brandesnės 
moterys - lūpas.
n tai susiję su natūraliais senėjimo pro-

cesais. Jaunoms merginoms lengviau 
pasirinkti, kaip pasidažyti. Jau kurį 
laiką populiarus išlieka dūminis akių 
makiažas. Kadangi akys greičiau iš-
duoda nuovargį ir amžių, brandesnės 
moterys mieliau nori nukreipti dėmesį 
nuo akių, tad pradeda ryškinti lūpas.

22 proc. apklaustųjų nurodė, kad va-
sarą dažosi mažiau.
n atėjus vasarai trečdalis moterų (28 

proc.) lieka ištikimos įprastoms deko-
ratyvinės kosmetikos priemonėms ir 
spalvoms, tačiau beveik tiek pat moterų 
savo grožio ritualą papildo šiltajam se-
zonui labiau tinkančiomis pastelinėmis 
spalvomis. Keičiantis sezonams turėtų 
keistis ne tik odos priežiūros, bet ir dažy-
mosi įpročiai. Moterys neturėtų pamirš-
ti, kad vasarą mūsų odą veikia kitokie 
veiksniai nei kitais metų laikais - saulė, 
vėjas, karštis, vanduo. žiemą įprastas 
kelių sluoksnių veido padengimas va-
saros karštyje gali virsti kauke. Šiltuoju 
laikotarpiu pražydusi gamta prašosi ir 
šiltų  makiažo spalvų. Nebūtina turėti 
2 kosmetinių - žiemai ir vasarai, - tačiau 
vasaros atnešti makiažo pokyčiai pa-
dėtų moteriai pasijausti atjaunėjusiai.

12 proc apklausoje dalyvavusių mergi-
nų makiažo nenaudoja, o 10 proc. - tai 
būdas užmaskuoti trūkumus.

kaD MakiaŽas iLGiaU iŠLiktų toBULas
1. Apsauga nuo saulės - privaloma. Rinkitės kosmetiką, turinčią SPF filtrą.

2.  Jei jūsų oda mišri, riebi ar blizganti - jums padės riebalus sugeriančios servetėlės, kurios ne-

gadindamos makiažo pašalina riebalus „T zonoje“ (kakta, nosis, smakras).

3. Vandeniui atsparus tušas sausina blakstienas, tad jį naudojančios turėtų blakstienas palepinti 

maitinamuoju serumu.

4. Kuo vasarą mažiau makiažo sluoksnių - tuo geriau. Kaip fiksatorių naudokite mineralinę pudrą.

5. Antakių formavimo pieštukas, turintis vaško, išliks kur kas ilgiau nei šešėliai, o norint suformuoti 

natūraliai vešlius antakius patariama rinktis tušo bazę ir ją naudoti kaip antakių formavimo gelį.

Koks makiažas „ant bangos“ ir
kaip nepersistengti?

 



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

Grožio paletė

adatėlių magija, kaip tai veikia? 

Nors žodis „adatėlės“ gali gąsdinti, pro-
cedūros bijoti tikrai nereikia - po jos nelieka 
nei mėlynių, nei patinimų, o atsiradęs parau-
dimas pranyksta jau po kelių valandų. Šis 
menkas nepatogumas yra smulkmena, paly-
ginti su milžiniška procedūros teikiama nauda: 
„Dermoroller“ volelis natūraliu būdu suakty-
vina kolageno ir elastino gamybą, padeda veik-
liosioms medžiagoms prasiskverbti į gilesnius 
odos sluoksnius.

Tai besisukantis cilindras, kurio paviršiu-
je išdėstytos nedidelės adatėlės, juo oda „per-
važiuojama“ keletą kartų skirtingomis kryp-
timis, toks odos subadymas stimuliuoja nau-
jų kolageno skaidulų atsiradimą, žymiai padi-
dėja odos tankumas, elastingumas ir bendra 
jos būklė.

Būtent ši procedūra ir buvo atliekama Jus-
tei, daugiau nei tūkstantis adatėlių dūrių su-
aktyvino kraujotaką ir atvėrė mikrokanalėlius, 
per kuriuos oda pasiruošė kitam procedūros 
etapui - giliai drėkinančiai ir stangrinančiai 
natūralios hialurono rūgšties kaukei. 

Aktorės Justės Zinkevičiūtės „laimingos“ odos paslaptys
Kaip žinome, aktoriaus profesija glaudžiai susijusi su grimu, tad aktorė Justė ZinKevičiūtė neslepia, kad po filmavimų 
ar spektaklių pavargusi būna ir ji, ir jos oda. Ją tausodama mergina labai kruopščiai atsirenka kosmetikos priemones ir nors  
būdama labai užimta retkarčiais randa valandėlę rimtesniam odos palepinimui. Šį kartą Justė apsilankė „Gatineau“ grožio salone, 
kur kosmetologė-medikė norA vAnAGAitytė jai atliko veido odos puoselėjimo procedūrą. Įvertinusi Justės odos ir gyvensenos 
poreikius kosmetologė pasiūlė greitą ir efektyvią mezoterapijos procedūrą, naudojant adatinį volelį - dermarolerį.  
Ši procedūra puikiai tinka labai užimtoms, tačiau siekiančioms turėti gražią odą moterims, nes efektas matomas iškart po  
procedūros - oda prisipildo drėgmės, tampa stangresnė, skaistesnė, o procedūros poveikis yra ilgalaikis, odos atsinaujinimo 
procesas tęsiasi net keletą mėnesių.

Procedūras atliko „Gatineau“ 
grožio salono kosmetologė- 

medikė Nora Vanagaitytė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Natūralaus hialurono kaukė 
„Fusion Mesotherapy“

Beadatinės 
mezoterapijos 

aparatas „Fusion 
Mesotherapy“padeda 

kaukei įsiskverbti 
į gilesnius odos 

sluoksnius

Veido procedūra atliekama  
naudojant šveicarų kosmetinės  
firmos „Skin Nurse System“ volelį

„Skin Nurse System“ volelis: 

 stangrina odą, išlygina mimikos raukšleles ir 

sumažina vadinamąsias „žąsies kojeles“ palei akis

 skaistina, drėkina ir jaunina odą

 pašalina odos nelygumus, gydo po aknės liku-

sius randelius ar strijas.
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Aktorės Justės Zinkevičiūtės „laimingos“ odos paslaptys

JUSTĖS KOMENTARAS: 

Išbandžiusi šią procedūrą, kuri atlie-
kama veidą masažuojant adatėlėmis, su-
pratau, kad verta pasitikėti profesionalais, 
nes jie išmano savo darbą, o tu lieki pa-
tenkintas procedūros poveikiu. Procedūrų 
pasiūla šiandien yra didelė, bet aš joms 
esu skeptiška. Savo jautrią odą lepinu ir 
prižiūriu patikrintomis procedūromis ir 
priemonėmis, todėl sunkiai išbandau 
naujoves. Šis kartas - išimtis. Per kon-
sultaciją buvo apžiūrėta veido oda ir nu-
statyta, kokios procedūros man veiksmin-
gos ir reikalingos. Atlikus procedūrą vei-
do oda jau po 20 min. grįžo į įprastą sa-
vo būseną, o rytojaus dieną oda buvo daug 
skaistesnė, lygesnė ir atsigavusi. Tai, ko 
reikia būtent tokiai odai, pavargusiai nuo 
grimo, kurio rengiantis filmavimams ir 
spektakliams naudojama nemažai. Beje, 
ši procedūra nėra lengvas masažas, ji šiek 
tiek skausminga, vis dėlto veidas masa-
žuojamas adatėlėmis. Bet mes, moterys, 
žinome, kad grožis - kainuoja.

Beadatinė mezoterapija „apgauna“ 
apsauginį odos barjerą

„Kadangi Justės oda gana jautri, toliau 
naudojau natūralaus, homeopatinio kolage-
no ampulę ir hialurono rūgšties kaukę, ku-
rias įvedžiau beadatinės mezoterapijos apa
ratu“,  pasakoja grožio salono „Gatineau“ 
kosmetologėmedikė Nora Vanagaitytė. Be-
adatinės mezoterapijos aparato veikimo 
principas  elektroporacija, tai reiškia, kad 
aparatas tarsi apgauna odos apsauginį bar-
jerą ir medžiagos prasiskverbia į giluminius 
sluoksnius, tokiu būdu atliekamas maksi-
malus odos drėkinimas ir stangrinimas. Šią 
procedūrą galima atlikti jau nuo 24 metų, 
kai natūrali hialurono gamyba odoje prade-
da mažėti. 

Šias procedūras, priklausomai nuo odos 
būklės, galima daryti ir atskirai, rezultatai 
matomi jau po pirmos procedūros, tačiau jei 
norite dar ilgiau išliekančio rezultato  galite 
rinktis procedūrų kursą. 

Vienintelis dalykas, kurio nevalia pamirš-
ti,  po procedūros kurį laiką nepatariama mė-
gautis saulės voniomis, procedūra netinka 
nėščiosioms, sergantiems lėtinėmis ligomis, 
cukriniu diabetu.

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida grožio paslaugoms

Grožio salonas „Gatineau“
Totorių g. 19, Vilnius

Tel. 8 5 261 8364

www.groziopaslaugos.lt

Po procedūros Justę sušukavo 
„Gatineau“ grožio salono kirpėjas 
stilistas Marius Martinaitis

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Modelis SiMona BurBaitė (24) tikina 
nuėjusi ilgą kelią iki savo sėkmės, puikių 
kūno linijų ir supratimo apie tai, kiek  
gyvenime svarbus sportas, aktyvumas ir 
mityba. Pasak jos, kiekvienas turi  
atsirinkti tai, kas jam tinka labiausiai, bet 
tuomet ir režimo privalo laikytis sąžinin-
gai, mat tik taip pasieksime rezultatų. 
Ringailė STULPINAITĖ

- Simona, kiek vietos jūsų gyvenime 
užima sportas? Kokias sporto šakas 
praktikuojate? 

- Visada buvau aktyvi, net ir vaikystėje. 
Be sporto neįsivaizduoju savo gyvenimo. Ga-
lima sakyti, kad sportas dar ir mano darbo 
dalis. Privalau nuolat palaikyti puikią fizinę 
formą ne tik dėl modeliui reikalingų tobulų 
apimčių, tačiau ir dėl fizinės ištvermės. Mano 
darbas yra nenuspėjamas, niekada nežinai, 
kada ir kiek ilgai teks pozuoti pritūpus, pasis-
tiebus, kiek ilgai stovėti ar vaikščioti su aukš-
takulniais ir panašiai, tad modelis privalo bū-
ti tam fiziškai pasiruošęs. 

Sportuoti privalau, kad ir kur būčiau. Net 
išvykdama į kitą šalį visada pasiimu sportinę 

aprangą. Dažniausiai savaitgaliais nuo sporto 
salės ilsiuosi, nes sportuoju kone kiekvieną 
dieną. Tačiau poilsio dienomis užsiimu kitokia 
aktyvia veikla, pavyzdžiui, slidinėjimu, šoki-
nėjimu ant batutų ar Muay Thai.

- Kiek laiko trunka jūsų treniruotės? 
- Iki šiol visada buvau individualaus spor-

to mėgėja, bet visai neseniai pradėjau propa-
guoti grupines treniruotes. Paprastai mano 
treniruotė trunka apie valandą. 

- Kiek sporto šakų jau esate išban-
džiusi? 

- Mano sporto bagažas tikrai nemažas. Kol 
buvau paauglė, domėjausi įvairiomis sporto 
šakomis ir iki šiol esu nemažai jų išbandžiusi: 
sportiniai šokiai, aerobika, kalanetika, zumba, 
tinklinis, futbolas, krepšinis, tenisas, bėgimas, 
Muay Thai, slidinėjimas, plaukimas, dviračiai, 
šokinėjimas ant batutų, boksas, sporto salė. 

Šią vasarą planuoju išbandyti irklentes ir 
vandenlentę (wakeboard). 

- Kaip motyvuojate save sportuoti 
tingėjimo periodais? 

- Pirmiausia noriu pasakyti, kad kiekvienas 
turime teisę atrodyti taip, kaip norime. Valgy-
ti ką ir kaip norime. Sportuoti kada ir kur no-

rime. Sveikata ir kokybiškas gyvenimas - mū-
sų pačių rankose. Niekas nepasirūpins jumis 
geriau nei jūs pats. Niekas už mus negali svei-
kiau maitintis ar už mus nueiti į treniruotę. 
Tik nuo mūsų pačių priklauso, ar norime būti 
sveikesni ir stipresni. Kiekvienas turėtume 
išsikelti sau tikslą ir nuosekliai jo siekti. Kai 
pradės matytis rezultatai ir savijauta taps ge-
resnė, sustoti tiesiog nebesinorės. Žinau, kad 
dažniausias pretekstas nesportuoti - laiko trū-
kumas. Tačiau laiko sportui ir nebus - jį tiesiog 
privalome atrasti ir įterpti į savo dienotvarkę. 
Pavyzdžiui, jei žinau, kad manęs laukia užim-
ta diena, keliuosi bent valanda anksčiau, kad 
spėčiau pasportuoti. 

Judėjimas yra maistas mūsų raumenims, 
smegenims ir visam kūnui. Tai maistas, be 
kurio mūsų organizmas silpsta, serga ir dar 
sensta. Tik jokiu būdu nereikėtų persistengti. 

- Sportas paprastai derinamas su 
sveika mityba. Jūs stengiatės maitintis 
sveikai? 

- Manau, sportas ir sveika mityba yra ne-
atsiejami. Egzistuoja glaudus ryšys tarp to, ką 
valgome, ir to, kaip rūpinamės savo kūnu ir 
psichika. Maistas lemia ne tik mūsų sveikatos 
būklę, bet ir gyvenimo trukmę. O gyvenimas 
duotas vienas. Todėl aš labai gerbiu ir myliu 
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Simona BurBaitė: 
aš labai gerbiu ir myliu savo kūną

SportaS Su žvaigžde

29

SportaS Su žvaigžde

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

savo kūną ir noriu jam duoti tai, kas geriausia. 
Sveika mityba, kaip ir sportu, pradėjau domė-
tis dar paauglystėje, mat turėjau problemų dėl 
svorio. Ir šiandien atrodau taip, kaip visą gy-
venimą norėjau atrodyti. Tik tas kelias iki šian-
dien nebuvo toks lengvas. Iki 14 metų buvau 
guvus ir savimi pasitikintis vaikas. Kaip ir vi-
si, valgydavau tai, kas skanu ir patinka. Kaip 
ir visus, tėvai ir seneliai labai lepino ir mylėjo. 
Man visada patiko dėmesys, turėjau paaugliš-
kų, bet didelių svajonių tapti modeliu, dalyvau-
ti grožio konkursuose. Tik tada staiga kažkas 
nutiko ir aš ėmiau greit stambėti. Tuo metu 
man, paauglei, tai buvo žiauri realybė ir neži-
nojau, kaip su tuo kovoti. Ir visoms svajonėms 
turėjau pasakyti „viso gero“. Aš niekada ne-
svėriau 120 kg (manau, niekada tiek ir nesver-
siu). Ir nesakau, kad buvau stora ar negraži. 
Bet jaučiausi labai blogai (ne tik dvasiškai, bet 
ir fiziškai). Tiesa yra žiauri: mylime akimis. 
Bet ne dėl akių nusprendžiau keistis, o dėl 
savęs. Tik dėl žinių trūkumo mano pokyčių 
kelias prasidėjo alinančiomis dietomis, tada 
badavimais, tada persivalgymais, tada JOJO 
efektais, tada vėl badavimai, tada vėl persival-
gymai, tada depresijos, ir taip užburtas ratas… 
Kol supratau, kad reikia atskirti, ką valgome 
ir kas valgo mus. Esu įsitikinusi - kaip valgo-
me, taip ir gyvename. Ir tuo labiau atrodome!

Tačiau noriu pastebėti, kad dailios kūno 
linijos - tai maisto ir sporto derinimo, nuosek-
lumo ir vidinės harmonijos rezultatas. Tik 
dabar, po beveik devynerių metų, aš supran-
tu, kad tos alinančios dietos ir juodžiausios 
dienos man leido suprasti, kokias klaidas da-
riau maitindamasi. Ir tik tai mane atvedė iki 
sveikos mitybos, geros savijautos, to, kas esu 
šiandien, ir davė supratimą bei pakankamai 
žinių, kad tik sveika mityba leis gyventi vi-
savertį gyvenimą. Aš niekada netikėjau jo-
kiomis stebuklingomis tabletėmis, kremais 
ar diržais. Nors meluoju, kai buvo 15 metų, 
dar ir kaip tikėjau…

Ir man reikėjo beveik penkerių metų, kad 
suprasčiau, jog sveika mityba yra gyvenimo 
būdas, o ne trumpalaikė dieta. Matyt, didžiau-
sia klaida, kurią dariau iki 20 metų, - tai tu-
rėjau didžiulį norą prarasti nereikalingus ki-
logramus per trumpiausią laiką. Kai supratau, 
kad valgome ne tik tam, kad gražiai atrody-
tume, o kad būtume sveiki, sugrįžo ir gali-
mybė įgyvendinti senas svajones - tapti mo-
deliu ir net atstovauti Lietuvai tarptautiniame 
„Mis Visata 2013“ konkurse. Vadinasi, viskas 
įmanoma!

- Kas sportuojant jums svarbiausia? 
- Sportas man - tarsi meditacija. Kūnas fi-

ziškai dirba, bet protas - ilsisi. Esu įsitikinusi, 
kad daugeliu gyvenimo atvejų žmogus privalo 
būti pats sau gydytojas ir patarėjas. Turi taip 
išmanyti savo organizmo funkcijas, kad įsteng-
tų pats pašalinti ligų ir negalavimų priežastis. 
Turi jausti, ko reikia organizmui ir kūnui. 

- Mėgstamiausios vasaros sporto 
šakos?

- Net ir vasarą neišsižadu sporto salės. 
Taip pat mėgstu aktyvų sportą gamtoje - pa-
bėgioti, paplaukioti, paplūdimyje pažaisti tink-
linį, važinėti dviračiu. Kuo daugiau gamtos, 
tuo geriau! 

- Geriausia iki šiol atrasta ir prano-
kusi visus lūkečius sporto šaka? 

- Muay Thai. Tai ne tik puikus sportas, 
kuris stiprina visus kūno raumenis, gerina 
medžiagų apykaitą, bet taip pat lavina emo-
cinį, moralinį pasaulį - žmogus sustiprėja psi-
chologiškai, įgauna pasitikėjimo savimi. Tik 
kol kas šiam sportui dar neskiriu tiek dėme-
sio, kiek norėčiau. 

1 
Pažinti save. Kiekvienas esame skirtingas, 
tad mūsų kūnai lygiai taip pat skirtingi. Prieš 

pradedant sportuoti būtina įsitikinti, ar neturite 

sveikatos ar širdies darbo sutrikimų. 

2 
Pasirinkti mėgstamą sporto šaką. Nes sportas 

negali būti kančia. Sportas turi būti malonumas. 

3 
Reguliarus sportas. Norint pasiekti rezultatą, 

reikalingas režimas ir ritmas (kaip ir mityboje). 

Kūnas turi įprasti prie krūvio. 

4 
Svarbu kokybė, o ne kiekybė (čia ne tik sporte, 

bet apskritai gyvenime). Visus pratimus būtina 

atlikti preciziškai taisyklingai, kad sau dar labiau 

nepakenktume. Verčiau 15 kokybiškai ir taisyklingai 

atliktų atsilenkimų nei 200 netaisyklingų.

5 
Geras miegas - kokybiškas poilsis ir miegas 

yra labai svarbu, jei nori gyventi sveikai ir 

komfortiškai.

TOP 5 Jūsų sPOrTO PaTarimai 

Simona Burbaitė įsitikinusi, kad sportas kūnui ir gyvenimo 
kokybei teikia visokeriopą naudą, tad mergina sportuoja 
reguliariai ir jos treniruotės trunka apie valandą laiko
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Bendravimas žmonėms suteikia ne tik ma-
lonumą, bet ir padeda pasiekti savo tikslų 
namie, darbe, gatvėje. Pasitikėjimas savi-
mi ir puiki iškalba gali palengvinti pokalbį 
su vadovu, sumažinti baimę užkalbinant 
nepažįstamąjį ir sudaryti užtikrinto viešo-
jo kalbėtojo įvaizdį. Į ką reikėtų atkreipti 
dėmesį ir kaip sukurti efektyvią strategiją, 
„Laisvalaikiui“ pasakojo Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro užsiėmimo „Viešasis kalbė-
jimas“ vadovas ALgirdAs ViLtrAkis. 

Greta AlišAuskAitė

NežiNomos apliNkos žvalgymas

l Auditorijos ypAtumAi
Nepriklausomai nuo temos, svarbiausia 

yra ištyrinėti, pažinti auditoriją, asmenis, su 
kuriais bus kalbama. Reikšminga žinoti am-
žių, lūkesčius, supratimo lygį. Jeigu nepavy-
ko sužinoti arba mažai žinoma apie klausyto-
jus, reikia turėti pasiruošus kelis scenarijus.

l išvAizdA, AprANgA
Tai yra pozicijos dalis, nes pranešėjas tu-

rėtų būti panašus į auditoriją. Pvz., bendraujant 
su verslininkais, aukštas pareigas einančiais 
žmonėmis ar įstaigų darbuotojais, tikėtina, kad 
labiau tiks oficialus, dalykinis įvaizdis. Kitais 
atvejais priimtinesnė gali būti tvarkinga, bet 
ne tokia įpareigojanti apranga. Prisiderinimas 
tiek drabužiais, tiek elgesiu, neišsišokimas 
gali lemti lengvesnį priėjimą prie žmonių. 

l TiKslai, lūKesčiai
išsiaiškinti tikruosius lūkesčius ir tikslus. 

Todėl suvaldyti auditoriją ar pokalbį pavyks 

tada, kai pataikoma į dešimtuką ar bent devin-
tuką ir nereikės papildomų priemonių dėme-
siui išlaikyti. Tai paaiškėja ir pradėjus naudoti 
kažkurį scenarijų, ar tinkame linkme einama.

„giNklų“ paruošimas

l sTRaTegiJa, scenaRiJus
Ruoštis scenarijus ir veiksmų strategijas 

reikėtų iš anksto, jeigu įmanoma, bent savai-
tę prieš kalbėjimą. Tam, kad būtų galima ke-
lias dienas skaityti, papildyti, bandyti įvertin-
ti. siūloma pasiruoši bent tris scenarijus, nes 
tik užmezgus pirmą pažintį, tampa aišku, ku-
ris scenarijus labiau tiks. 

l PRiemonės, veiKla
Jas, kaip ir pranešimo pristatymo formą, 

svarbu apgalvoti rengiant pristatymą kole-
goms, auditorijai. Pvz., bus naudojamos 
skaid rės ar ne. efektyvesnis principas, norint 
patenkinti skirtingų žmonių poreikius, išlai-
kyti aktyvumą, naudoti kuo daugiau formų, 
nes vieni audialai, kiti kinestetikai, treti - vi-

Kaip nuginkluoti opon entus ir pasiekti savo?

n Gimimo data: 1988 12 21

n Išsilavinimas: Verslo vadyba ir administravimas 

VGTU, Ugdomojo vadovavimo (koučingo) studijos  

n Vedamų mokymų temos: viešasis kalbėjimas ir 

charizma, koučingas, baimė bei kaip ją valdyti
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zualai. Susidomėjimą pavyks išlaikyti ir ba-
lansu tarp asmeninės reikšmingos patirties 
ir papildymo faktais, nes teorija atrodys ne-
gyva, netikra. Užtvirtinimui - galimybė nau-
jas žinias pritaikyti ar net iškart išbandyti. 
Papildomos priemonės, metodai, pratimai, 
sukeliantys geras emocijas, gali padėti išlai-
kyti informaciją, nes įprastai per 72 val. di-
džioji dalis informacijos dingsta. 

l Maistas 
Pridėti ar išlaikyti energiją gali net mity-

ba. Pasirodo, skirtingi produktai naudojami 
skirtingais tikslais. Kalbančiajam - jeigu kal-
bėjimas prieš kitus sukelia stresą, tai bent 
dieną prieš reikėtų valgyti tik salotas, jokių 
miltinių patiekalų, mėsos. Pastaroji reikalau-
ja daugiau energijos ją suvirškinant, nei pati 
vėliau duoda. Prieš ir per kalbėjimą vengti 
kavos, nes ji sukelia jautrumą, dirglumą, už-
kelia energijos lygį, kuris išblaško, geriau 
rinktis vandenį. Klausančiajam - vengti sal-
dumynų, kavos, geriau rinktis vandenį, dar-
žoves, vaisius, jų kokteilius, tai nuramina 

emocijas, padeda išlaikyti koncentraciją ir 
perprasti informaciją.

Saldumynai yra pasirenkami irgi tikslin-
gai. Ypač pardavimo srityse, siūlant prekes 
ar paslaugas, kai su žmonėmis bendraujama 
trumpą laiką ir reikia kuo geresnio rezulta-
to. Nes jie užtikrina geresnes emocijas, žmo-
nių savijautą po susitikimų. 

NugiNklavimas ir kliūčių 
įveikimas

l MaNKšta
Mankšta priklauso nuo kūno vietos, ku-

rioje jaučiama baimė. Norint išvengti, kad 
drebėtų kojos - šokinėti, rankos - paploti, pa-
daryti atsispaudimų ar kitų pratimų, nesipin-
tų liežuvis - dainuoti ar kartoti garsus, ne-
trauktų veido raumenų - išjudinti.

Jeigu žinote, kad dažnai jaučiate viso kū-
no drebėjimą prieš kalbėjimą, reikėtų išban-
dyti pasitreniravimą su kuo daugiau vietos 
užėmimu, didelės pozos sukūrimu. tai pa-
vyzdys iš gamtos, gyvūnai irgi instinktyviai 

nori pasirodyti didesni už savo priešininką. 
Rekomenduojama bent 2 minutes užimti kuo 
daugiau vietos erdvėje, pastovėti iškėlus 
rankas į viršų, kad atsipalaiduotų raumenys 
ir sumažėtų baimė.

l EMocijos
Kiekviena emocija gali būti sukuriama ju-

desio. Įtampai sumažinti galima naudoti in-
karavimą iš neurolingvistinio programavimo. 
Kai tam tikri judesiai sukelia vienokias ar 
kitokias emocijas, pvz., plojimas asocijuojasi 
su gera emocija, kažkuo smagiu. Kitas būdas - 
turėti asmeninį judesį, kuris būtų kartojamas 
kažką pasiekus, didžiuojantis savimi, džiau-
giantis, taigi jį reikėtų pakartoti prieš einant 
kalbėti, atkurti emociją. Be to, padeda sau 
pakartojimas „aš galiu, aš tikiu savimi“. 

Išlaikyti geras klausančiųjų emocijas pa-
dėtų pratimas su plojimu, tinkamų pokštų, 
juokelių parinkimas. 

l KūNo KalBa 
Ji aiškiau nei norisi atskleidžia žmogaus 

pasitikėjimo, pasiruošimo lygį. Žmogus, sto-
vintis prieš kitus, turi atrodyti pasitikintis 
savimi. tai sudaro išmanančio savo sritį, kom-
petentingo asmens įvaizdį, kurio įdomu ir 
norisi klausytis. Išduoti nepasitikėjimą ir su-
menkinti įvaizdį gali drebančios rankos ir ki-
ta kūno kalba, balso tonas ir tembras, kalbė-
jimo maniera, fizinė energija. todėl reikėtų 
stengtis kalbėti ir elgtis lėčiau, užtikrinčiau, 
išlaikyti pečių liniją, tiesią nugarą, tvarkingus 
rankų mostus, stovėti ant abiejų kojų, tvirtai. 
to reikia mokytis nuolatos, treniruotis ir sa-
ve stebėti su bet kokiu žmogumi bendraujant. 
Svarbus žvilgsnis, žiūrėjimas į akis, taip su-
kuriamas artimesnis ryšys. tai ypač veikia 
tuos, kurie mažiau susikoncentravę į klausy-
mąsi.

l SavęS ĮveRtINIMaS
teiginiai ir klausimai sau padės įveikti 

baimes, esančias galvoje. Galvoje gyvenantys 
žmogeliukai uždavinėja klausimus ir suteikia 
atsakymus, įvertinimus. Gyvenimo kokybė 
ir kiti dalykai priklauso nuo to žmogeliuko, 
kuris užduoda klausimus, todėl svarbus tei-
singas klausimo formulavimas. Pvz., klausi-
mas: „Kam man eiti kalbėti, kai yra geresnių 
už mane?“, atsakymas „Na taip, neik.“. tei-
singi, resursiniai klausimai būtų tokie: „Kaip 
galiu pateikti informaciją geriau?“, atsaky-
mas - „Ieškok būdų“. Kaip suformuluoti klau-
simus teisingai, kad jie suteiktų pasitikėjimo 
savimi. Pvz., įsivertinant savo pasitikėjimą 
penketu, reikia išsiaiškinti, kas yra tie penki. 
Jeigu jau lengva užkalbinti žmogų, laisvai kal-
bėti prieš kelis asmenis, ką daryti, kad labiau 
pasitikėtum savimi, ko dar reikėtų? taip ga-
lima tapti sąmoningesniam, net valdyti pasi-
tikėjimo lygį. tai galima daryti ir kasdien 
įvertinant savo dieną, darbus, gyvenimą. 

Kaip nuginkluoti opon entus ir pasiekti savo?
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Tailando institucijos žada į Ko Tachai salą 
nebeįleisti turistų, nes turizmas neigiamai 
veikia gamtos išteklius ir aplinką.

„Turime uždaryti salą, kad, netrukdant 
turistams, leistume aplinkai tiek saloje ir jū-
roje reabilituotis, kol nepadaryta nepataisoma 
žala“, - sakė nacionalinių parkų, laukinės 
gamtos ir augalų išsaugojimo departamento 
generalinis direktorius.

Ko Tachai sala - Similano nacionalinio par-

kas dalis. Beveik visi Tailando nacionaliniai 
jūrų parkai dėl lietaus sezono nuo gegužės 
vidurio iki spalio vidurio užsidaro ir neįsileidžia 
turistų. Tačiau Ko Tachai nebebus atidarytas.

Parkas populiarus tarp turistų ir narų, ku-
riems vis tiek bus suteikiama prieiga į kelias 
nardymui skirtas zonas.

Vietos žiniasklaida pacitavo ekspertus, 
sakiusius, kad Ko Tachai paplūdimys gali tal-
pinti apie 70 žmonių, tačiau kartais turistų 
skaičius viršijo 1000.

Kinija: vestuvių naKtį pora  
perrašinėjo Konstituciją

Kinijoje jaunavedžių pora pirmąją 
vestuvių naktį perrašinėjo šalies konsti-
tuciją. Nančango geležinkelių biure dir-
bantys sutuoktiniai nusprendė šitaip iš-
reikšti savo ištikimybę Kinijos komunis-
tų partijos idėjoms. Jaunavedžiai taip pat 
norėjo „turėti malonių prisiminimų apie 
pirmąją vestuvių naktį“. Atitinkamų 
nuotraukų paskelbta socialiniame tinkle 
„Weibo“. Tiesa, jos sulaukė prieštaringos 
internautų reakcijos.

Kinijos konstitucijos tekstą sudaro 
15 tūkstančių hieroglifų. Jos perrašymo 
ranka kampanija šalyje prasidėjo kovo 
mėnesį partijos laikraščio „Renmin Ri-
bao“ raginimu.  Tikimasi, kad tai padės 
88 milijonams Kinijos komunistų par-
tijos narių geriau susipažinti su šalies 
pagrindiniu įstatymu. Daugelis partijos 
funkcionierių ir įmonių direktorių teks-
to kopijavimui kasdien skiria vieną dvi 
valandas. Beje, specialūs partijos kont
rolieriai tikrina jų rašyseną, kad vadovai 
neverstų pavaldinių perrašinėti konsti-
tucijos už juos.

šveicarijoje neleista vaiKinui 
vesti 50 metų vyresnės nuotaKos

Vo kantono teismas neleido susituok-
ti 71erių metų šveicarei ir jos 21erių 
sužadėtiniui.

Teismas nepatikėjo, kad pora tuokia-
si iš meilės, ir nusprendė, kad iš Tuniso 
kilęs vaikinas paprasčiausiai norėjo le-
galiai gyventi Šveicarijoje.

Vietos žiniasklaidai moteris pasakojo, 
kad su savo vaikinu susipažino internetu, 
kai jam buvo vos 18 metų. „Mums abiem 
patinka repas ir pasivaikščiojimai gam-
toje. Mus jungia tos pačios idėjos“,  kal-
bėjo sekretore anksčiau dirbusi šveicarė, 
kuri anksčiau buvo ištekėjusi už 13 metų 
jaunesnio vyriškio.

Praėjusių metų rugpjūtį moteris, iki 
tol gyvai nemačiusi savo būsimojo vyro, 
penkioms dienoms išvyko į Tunisą jo ap-
lankyti. Ten pora per Šveicarijos ambasa-
dą padavė prašymą įregistruoti santuoką.

Tačiau Vo kantono teismas atsisakė 
prašymą patenkinti. Teismas nusprendė, 
kad tai yra „emocinio pobūdžio apgavys-
tė, kurios tikslas  migracija“.

Kalbėdamas su Šveicarijos žinias-
klaida, jaunasis tunisietis tikino, kad 
jam 50ies metų skirtumas „nekelia jo-
kių problemų“. „Aš nenoriu turėtų vai-
kų. Mylių ją ir noriu gyventi kartu su 
ja“,  sakė vaikinas.

Įdomu

Parengta pagal Eltos inf.

Neapolyje praėjusį trečiadienį beveik 
250 picų kepėjų iš Italijos ir užsienio iš-
kepė picą, kurios ilgis - 1,853 kilometro. 
Milžiniškai picai pagaminti prireikė 2 
tonų miltų, 2 tonų mocarelos, 1,6 tonos 
pomidorų, 200 litrų aliejaus ir t.t. Kepi-
mui panaudotos penkios važiuojančios 
krosnys. Rezultatas bus įrašytas į Gine-
so rekordų knygą. Ankstesnė ilgiausia 
pasaulyje pica (1,6 kilometro) taip pat 
buvo iškepta Italijoje.

kaleidoskopas

Italijoje iškepta beveik  
2 kilometrų ilgio pica

Tailandas nebeleis turistams atvykti į Ko Tachai salą
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n Viena iš reklamos formų - rekordo siekimas.

Vietoj išVadų

Kaip pasitelkiant išmaniuosius įrengi-
nius palengvinti neregių sportininkų 
orientaciją? Kas ateityje pakeis tradici-
nius fejerverkus? Kaip turėtų atrodyti  
riedlentininkų socialinis tinklas?  
Visus atsakymus rasite čia.

socialinis tinklas riedlentininkams

Kas?
„Syrmo“.

Kokia situacija?
Riedlentės ir jų mėgėjai - tai gilias 

šaknis turinti kultūra, šiandien vienijan-
ti galybę žmonių iš viso pasaulio. „Syrmo“ 
komanda nusprendė sukurti šiai bendruo-
menei... socialinį tinklą. Tačiau tokį, ku-
ris nepanašus nė į vieną mums žinomą.

Ką padarė?
Buvo pagamintas specialus įrengi-

nys, jį riedlentininkams siūloma prisi-
kabinti prie savo lentų. Mikroschema 
belaidžiu ryšiu „susidraugauja“ su iš-
maniuoju telefonu ir seka kiekvieną ju-
desį. Taip galima 3D formatu peržiūrėti 
pavykusius šuolius, išsiųsti draugui iš-
šūkį, susikurti sau pačiam užduotis ar 
tiesiog mokytis ir tobulėti drauge su viso 
pasaulio entuziastais.

Rezultatai? 
Tikslinę auditoriją komanda pasie-

kė, dabar belieka laukti, kiek jų įsigis 
įrenginius ir prisijungs prie tinklo.

https://goo.gl/Gm8i9F

inteRnetas

 El. reklama: rekordo siekimas
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Internetas

 El. reklama: rekordo siekimas Neregių plaukikų kepurė

Kas?
„Samsung“.

Kokia situacija?
„Samsung“ jau ne pirmą kartą pa-

sauliui pateikia produktų, kurie priartina 
mus prie ateities technologijų. Šįkart ruoš-
damiesi olimpiadai ėmėsi sportininkų te-
mos ir sukūrė įrenginį, padėsiantį nere-
giams plaukikams pagerinti rezultatus.

Ką padarė?
Tai išmanioji plaukimo kepurė. Per 

bluetooth ryšį ji susijungia su išmaniuoju 
trenerio laikrodžiu. Treneris gali sekti visą 
reikalingą plaukiko informaciją ir, svar-
biausia, nurodyti, kada sportininkui apsi-
sukti. Vos priplaukus prie borto kepurė su-
vibruoja, taip plaukikas nepraranda laiko 
ir jau iš tolo gali daryti vertimosi veiksmą.

rezultatai?
Faktas, kad ši inovacija skirta labai 

siaurai grupelei žmonių, bet pristatoma-
sis vaizdo klipas auditorijai neša dvi ži-
nutes - įmonės pažangumą ir socialinę 
atsakomybę.

https://goo.gl/WQigvR

Fejerverkas iš bepiločių orlaivių 

Kas?
„Intel“.

Kokia situacija?
Savo mikroprocesoriais ir integrinė-

mis schemomis garsus techninės įrangos 
gamintojas „Intel“ visada reklamai pa-
sirenka naujoviškus būdus. Šįkart jie 
pasiekė rekordą, į orą vienu metu paleis-
dami daugiausia nepilotuojamų orlai-
vių. Bet ne kiekis čia svarbiausia, o ko-
dėl jie buvo pakelti.

Ką padarė?
Įsivaizduokite didžiulį stadioną. Jo 

viduryje groja styginių orkestras, o fone 
matome žybčiojančius fejerverkus. Iš 
tik rųjų tai ne ugnies šou, o LED švie-
somis apkabinėti orlaiviai, sinchroniš-
kai šviečiantys užprogramuotas vaizdi-
nes schemas.

rezultatai?
Pristatomojo vaizdo klipo peržiūrų 

skaičius netrukus pasieks 100 tūkst., o 
kitas vaizdo klipas, pasakojantis, kaip tai 
padaryta, jau turi 570 tūkst. peržiūrų.

https://goo.gl/DFyY1e
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EPA-Eltos nuotr.

Modelis, kuriam senatvė nebaisi

l Heidi Klum gimė 1973 metų birželio 
1-ąją Vokietijoje.
l Modelio ūgis 176 cm.
l Buvo du kartus ištekėjusi. Pirmąjį 
kartą jos vyru tapo aktorius Rikas Pipino 
(Ric Pipino), su kuriuo santuoka truko 
nuo 1997 iki 2002 m., o 2005 m. Heidi 
ištekėjo už žinomo dainininko Sylo (Seal 
Henry Olusegun Olumide Adelo Samuel). 
Jų santuoka truko iki 2014-ųjų. Pora kartu 
susilaukė keturių atžalų - dviejų dukrų ir 
dviejų sūnų.
l Savo kojas Heidi yra apdraudusi dviem 
milijonais JAV dolerių.
l Heidi - versli moteris. Ji turi savo 
apatinio trikotažo, maudymosi kostiumėlių 
ir grožio produktų linijas.
l Turi mažą krepšelį vaikystėje iškritusių 
dantukų. Tai jos sėkmės talismanas. 
l Jos vardas yra suteiktas ir vienai rožių 
rūšiai. 

FakTai

n Niekada nelankiau modelių 

mokyklos ir niekam nesiūlau 

lankyti. Mados pasaulyje vieną 

dieną esi laukiamas ir mylimas, 

o kitą tave jau gali išspirti.
n Svarbiausia - sveikai mai-
tintis ir sportuoti. Ypač jei grei-
tu metu laukia kokio žurnalo 
viršelio fotosesija ar bikini šou, 
arba jei noriu savo pačios me-
tų kalendoriaus. Tokį, beje, ir 
pasidariau 2000-aisiais.

n Būti „Victoria’s Secret“ mo-
deliu buvo mano visų laikų 
svajonė.

n Man patinka tie drabužiai, 
kuriuos galima vilkėti ilgiau 
nei vieną sezoną. 

n Aš negaliu žiūrėti į veidrodį 
ir jame matyti dirbtinius daly-
kus. Aš jau geriau sensiu kaip 
visi žmonės. Nemanau, kad 
senti yra blogai, tu tiesiog kei-
tiesi, ir viskas.

n Modeliai privalo būti pasi-
ruošę patiems netikėčiausiems 
ir nut rūktgalviškiausiems da-
lykams.

n Mano gyvenimo credo - pašėl-
kime su aksesuarais. Diržai, 
plaukų segtukai, papuošalai - to 
niekada negana.

n Aš mėgstu, kai grožio pro-
duktai yra kokybiški, univer-
salūs ir veikia greitai. Mano 
vonioje nerasite 50 skirtingų 
priemonių, losjonų ir prausik-
lių kiekvienam kūno milimet-
rui atskirai. Tai ne man.

n Modelio darbe visuomet esi 
giriamas, kaip puikiai atrodai, 
kaip gerai pavyko fotosesija, 
bet niekada negali žinoti, ką tie 
žmonės kalba už nugaros. 

n Cheminį plaukų šukavimą iš-
bandžiau dar būdama maža. 
Mano mama buvo kirpėja, tad 
tokiu pat būdu plaukus sutvarkė 
ir tėčiui. Atrodžiau kaip pudelis, 
bet tuo metu tokios šukuosenos 
buvo „ant bangos“.

n Tiesą sakant, aš valgau labai 

daug, bet tai sveikas maistas.

n Aš iš tikrųjų norėjau būti 
drabužių dizainerė. Jaunystėje 
labai mėgau siūti siuvimo ma-
šina viską, nuo rūbelių savo 
lėlėms iki karnavalinių kostiu-
mų. Bet kažkada laikraštyje 
pamačiau modelių atrankos 
rek lamą. Aš užpildžiau anketą, 
pridėjau savo nuotraukų ir iš-
siunčiau. Jaunimas pridaro 
kvailiausių dalykų.

Parengė Ringailė STulPiNAiTė

Vokiečių kilmės modelis, prodiuserė ir 
laidų vedėja Heidi Klum (Heidi Klum) 
birželio pirmąją švęs 43 metų sukaktį, o 
vis dar aktyviai sukasi mados pasaulyje, 
yra sukūrusi ne vieną sėkmingą verslą 
grožio ir mados industrijoje, augina  
keturis vaikus ir atrodo puikiai. 
Heidi Klum mintys apie grožį ir mitybą 

n Aš nesu ta blizganti diva, kuri 

tik sėdi savo soste ir skirsto dar-

bus bei nurodinėja kitiems.

Lietuvių kalbos grynuolė  
Justė Navickaitė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Interviu su žurnaliste Juste Navickaite - 39 p.

2016 m. gegužės 27 - birželio 2 d.
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Esu... IŠrankI televizijos žiūrovė
LRT televizijos laidų vedėja Ugnė gaLadaUskaiTė (26) tikina, kad 
net ir dirbant televizijoje vis norisi pasižiūrėti vienas ar kitas laidas. 
Tiesa, tam neretai trūksta laiko, bet Ugnė džiaugiasi, kad naujosios 
technologijos leidžia laiką atsukti atgal ir pamatyti tai, ko nespėjai.
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Lietuvos rytas TV 4,2 %
TV1 3,9 %
nTV Mir Lietuva 3,8 %
TV6 3,8 %
TV8 3,8 %

PBk 2,8 %
info TV 1,7 %
LRT kultūra 1,3 %
REn Lietuva 0,9 %
Liuks! 0,2 %

Lietuvos rytas TV 4 %
TV1 3,7 %
nTV Mir Lietuva 3,7 %
TV6 3,3 %
TV8 3,2 %

info TV 2,9 %
PBk 2,4 %
LRT kultūra 1,5 %
REn Lietuva 1,1 %
Liuks! 0,4 %

TV3 14,4 %

Lnk 13,7 %

BTV 6,3 %

Lnk 17,3 %

TV3 16,5 %

nr. Laida                            TV     Reitingas

1 nUO...iki Lnk 9,2 

2 TV3 ŽiniOs TV3 7,1 

3 VaLanda sU RŪTa Lnk 7,0 

4 kk2 Lnk 6,8 

5 FaRai TV3 6,6 

6 kELiOnė Į RaganŲ kaLnĄ TV3 6,6 

7 PagaLBOs skaMBUTis Lnk 6,3 

8 PakaRTOk  TV3 6,2 

9 kk2 PEnkTadiEnis Lnk 5,7 

10 Lnk VakaRO ŽiniOs Lnk 5,6

Duomenys: TNS LT, 2016 m.  gegužės 16-22 d.

TV aUDITOrIJOS  
PaSISkIrSTYMaS

PaSISkIrSTYMaS  
GErIaUSIU LaIkU  

(19.10-22.30)

kiti  
kanalai 26,7 %

kiti  
kanalai 30,8 % BTV 4,6 %

LRT Televizija 
8,5 %

TV
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REiTiNGai

LRT  Televizija 
8,6 %

✔ Kai nėra laiKo... 
Televiziją žiūriu itin retai, dažniausiai nelieka jai laiko… Tiesa, vis-

ką, kas domina, galima rasti internete - kartais pasižiūriu įrašus.

✔ MėgstaMiausias televizijos laidų vedėjas...
Giedrius Savickas. Gal jis tiesiog mėgstamiausias aktorius, o ne vedėjas, 

bet ir vesdamas laidas jis yra nepakartojamas. Televizija įgauna naujų spalvų.

✔ dažniausiai žiūriu...
Tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakydama, kad dažniausiai žiūriu 

žinias. Taip pat įvairias aktualijų, kartais pokalbių laidas.

✔ neMėgstu laidų apie...
Labai nemėgstu kriminalinių laidų ir kriminalų rubrikų. Tiesiog 

negaliu žiūrėti ir niekaip nepajėgiu suprasti, kodėl žmonės tai žiūri.

✔ televizijoje labiausiai trūKsta...
Galbūt gero humoro?..

✔ Manau, Kad realybės šou...
Vienareikšmiškai vertinti neįmanoma. Čia kaip ir su filmais - vieni 

patinka, kiti ne. Taip ir realybės šou - dažniausiai, atsiradus naujiems 
projektams, jie patraukia dėmesį, bet greitai nusibosta. 

✔ vaiKystėje labiausiai Mėgau... 
Animacinius filmukus. „Tomas ir Džeris“ (Tom & Jerry) buvo mano mėgs-

tamiausi. Tėvai pasakojo, kad kartą mėginau išvaryti iš namų svečius, nes jie 
buvo kambaryje, kuriame yra televizorius, o aš nekantravau žiūrėti naują seriją.

✔ televizorių išjungiu...
Kai tik pasidaro neįdomu. Esu labai išranki. Turiu auksinę penkių 

sekundžių taisyklę - jei per tiek laiko manęs nesudomino - antros gali-
mybės dažniausiai neduodu.

Parengė Ringailė STuLPinAiTė
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Greta AlišAuskAitė

- Kaip pati vertinate projektą „Kalbos 
grynuoliai“, ar jis skatina stengtis ir kitus? 

- Jis kaip ir visi apdovanojimai paglosto 
savimeilę. Savo darbe viską darau žmogui, 
žiūrovui. O kiekvienas apdovanojimas, kurį 
gauni, yra tavo. Man šis apdovanojimas yra 
aiškiausias įrodymas ir patvirtinimas, kad 
kryptis yra teisinga. Juolab esu gimusi žur-
nalistų profesinę dieną (Spaudos atgavimo 
dieną - aut. past.), tai dar smagiau. Žurnalisto 
profesija įpareigoja kalbėti taisyklingai. Pa-
vyzdžiui, kolegos pasakoja, kad žmonės į ra-
diją dažnai skambina dėl kirčiavimo, netaisyk-
lingo tarimo. Žmonės yra reiklūs, jie girdi ir 
seka. Todėl būtų keista, jeigu kolegos žurna-
listai mažai į tai kreiptų dėmesio. Nors, žino-
ma, būna visaip.

- Kaip manote, kas labiausiai lemia, 
kad žmogus kalba, rašo netaisyklingai?

- Manau, aplinka, kurioje auga, gyvena. Pa-
vyzdžiui, aš augau lituanistų šeimoje, todėl ne-
mokėti lietuvių kalbos būtų turbūt ne tik gėda, 
bet ir neįmanoma. Nuo pat vaikystės girdėda-
vau, kaip tėvai piktindavosi žiūrėdami televizi-
ją ir stebėdavosi, kaip galima taip nemokėti lie-
tuvių kalbos. Žinoma, ir pati jausdavau šiek tiek 
aukštesnius reikalavimus, ir pati jų sau kelda-
vau. Daug teigiamos įtakos kalbai man padarė 
dalyvavimas meninio skaitymo konkursuose. 
Visa tai lėmė, kad dabar man taisyklingai kal-
bėti yra beveik taip pat natūralu, kaip kvėpuoti. 
Be to, niekada neturėjau jokios tarmės, kuri 
man trukdytų, kurią reikėtų šlifuoti (žurnalistė 
kilusi iš Pagėgių - aut. past.). 

- Galbūt jau mokykloje pajutote mei-
lę lietuvių kalbai? 

- Ne, ji nebuvo mėgstamiausia. Labiau 
mėgau literatūrą - ir iki šiol mėgstu skaityti. 

Aišku, ir lietuvių kalba nebuvo nemėgstama, 
taip pat labai mėgau istoriją, anglų kalbą. 

- Ar turite įprotį pataisyti kolegas, drau-
gus, antrąją pusę? Kas labiausiai erzina?

- Antroji pusė taria labai taisyklingai, kaip 
tik kartais pati sulaukiu pataisymo dėl kai 
kurių žodžių. Nors sau reikli esu visur, na-
muose stengiuosi nebūti įkyri ar priekabi. 
Tačiau kolegoms tikrai pastabas duodu. Tie-
siog negaliu susilaikyti nepataisiusi visų, ku-
rie pavardes, tarp jų ir mano, su galūne -aitė 
kirčiuoja netaisyklingai. (Šypsosi.)

- Galbūt žinote kirčiavimo paslapčių, 
kaip lengviau įsiminti taisyklingą tarimą?

- Turbūt lengviausia yra įsiminti tuos žo-
džius, kurių kirčiavimas yra keistas, neįprastas 
ausiai. Nes prisimeni, kad turi būti kitaip, nei 
tau atrodo. Man yra trys ypač keistai kirčiuoja-
mi žodžiai: plentas, Holivudas ir lemti. Iš pradžių 
net erzino, bet per laiką pripratau. (Šypsosi.) 

- Kaip manote, ar sunku kitataučiams 
išmokti lietuvių kalbą?

- Manau, kad sunku. Nes mums net pa-
tiems sunku ją išmokti. Profesorė Irena Sme-
tonienė, teikdama man „Kalbos grynuolių“ 
statulėlę, pasakė, kad ji yra tokio pat sunku-
mo kaip ir lietuvių kalba. Sutinku su ja, man 

atrodo, net nėra ribos, kurią pasiekęs galėtum 
pasakyti, kad jau visiškai išmokai. Bet tikrai 
žinau, kad išmokti mūsų kalbą užsieniečiams 
įmanoma, net tiems, kurių gimtosios kalbos 
jokiais ryšiais nesusijusios, nepanašios. Gal-
būt būtent todėl pykstu ant Lietuvoje kelias 
dešimtis metų gyvenančių žmonių ir iki šiol 
nesuprantančių, nekalbančių lietuviškai.

- Ar trumpąsias žinutes ir elektroni-
nius laiškus irgi rašote taisyklingai?

- Elektroninius laiškus taisyklingai, žinu-
tes - ne... (Šypsosi). Žinoma, žmonės gali ras-
ti daug pasiteisinimų: greitas tempas, sudė-
tingumas... Galbūt dar galėčiau save ir kitus 
pateisinti dėl trumpųjų žinučių rašymo, dėl 
elektroninių laiškų - nelabai.

- Kaip manote, kodėl žmonės never-
tina ir darko savo kalbą?

- Manau, tai parodo savimonės trūkumą 
ir nepagarbą ne tik kalbai, kaip savasčiai, bet 
ir sau. Mane tėvai taip mokė ir man pačiai 
taip atrodė, kad kaip kalbi, toks ir esi. Man 
kalbos mokėjimas tiesiogiai susijęs su savi-
garba. Galbūt čia ir kažkoks patriotizmas, bet 
man lietuvių kalba yra be galo graži, sena, 
skambi. Žinoma, taisyklingas kalbos vartoji-
mas reikalauja didelio darbo ir pastangų. Vis 
dėlto mano atveju - tai darbo dalis. 
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Justė Navickaitė:
Kaip kalbi, toks ir esi
Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) laidų  
„Labas rytas, Lietuva“ ir „Laba diena,  
Lietuva“ žurnalistė JusTė NavicKaiTė (26) 
žiūrovus žavi ne tik šilta šypsena, bet ir itin 
taisyklinga kalba. Tai šiemet pastebėjo ir  
LRT projekto „Kalbos grynuoliai“ komisija -  
ji Justę pripažino viena taisyklingiausiai  
kalbančių žurnalisčių. 2012 m. ji buvo  
apdovanota ir geriausio Tv laidų žurnalisto 
nominacija. Mergina „Laisvalaikiui“  
pripažino, kad tokį rezultatą padėjo pasiekti 
didelis įdirbis ir meilė savo darbui bei kalbai. 

TELEVIZIJAeterio žmonės

Justei Navickaitei kalbėti taisyklingai 
atrodo taip natūralu, kaip kvėpuoti 

irmanto sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 21.30  „Mirties angelas“  17.30  Skinsiu 
  raudoną rožę

 9.15  „Komisaras 
 Reksas 14“

 19.30  KK2 penktadienis 0.25   „Meilė iš reikalo“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimis Oliveris. 
Gaminame su meile. 9.40 Teletabiai. 10.10 Se-
noji animacija. 11.05 „Princas ir aš 3. Karališ-
kas medaus mėnuo“. 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Į Romą su 
meile“ (N-14). 23.10 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 1.10 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Penktoji pavara. 11.50 Beatos virtuvė. 12.35 
Nuo... Iki. 13.25 Pagalbos skambutis (N-7). 
14.15, 16.15 24 valandos (N-7). 15.15 „Bepro-
tiškas darbas - būti diktatoriumi“. 17.00 Info 
diena. 21.00 „Penktoji pavara. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 
13.50, 17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 
9.30 Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 
Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su 
visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.50 Lauk manęs. 18.50 Stebu-
klų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Geriausias šefas“. 0.10 Vakaras su Ur-
gantu. 1.00 „Jumorina“. 3.00 „Po visų metų“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aromatas“. 
18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 Petrosiano 
šou. 23.05 „Metas rinkti“. 1.05 Jekaterina Voronina.

 Ren
8.00 Tinkama priemonė. 8.55, 16.30 Šeimos 
dramos. 10.45, 18.25 Kosminės istorijos. 11.35 
Švarus darbas. 12.25 Žiūrėti visiems! 12.50 
Dar ne vakaras. 13.40 Čapman paslaptys. 14.40 
Mokslo apgauti. 15.35 Tinkama priemonė. 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.25 Mums net nesisapnavo. 0.10 
„Kriminaliniai žaidimai“. 0.55 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.50 „Detektyvas. „44 skyrius“. 14.50 
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.45 „Į.Į. Tyrimas“. 20.20 
„Nevskis“. 22.15 „Protėvių šauksmas“. 0.05 
Dauguma. 2.00 „Susitikimo vieta“. 3.10 „Pseu-
donimas „Albanas“. 5.00 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.00, 17.45 A la show. 7.30 Giminės saga. 
7.55, 19.25 Buvo, nepraėjo - istorijos tyrinėtojų 
kronika. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.35, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 
11.50 „Vilkovyjės ranča“. 13.35 Reportažas. 
13.50, 19.55, 4.40 „Klaidų komedija“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.25 „Dingusi“. 16.20 Du teatrai. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Kabaretų TOP, arba 
kabaretų dainos. 20.25 Drakono Polo nuotykiai. 
20.45, 2.15 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 0.25 Myliu tave, Lenkija. 2.00 „Miško 
bičiuliai“. 

 TV1000
9.50 „Šaltis liepą“. 11.50 „Labas, mes Mile-
riai“. 13.40 „Supermenas. Sugrįžimas“. 16.10 
„Nebaigti reikalai“. 18.00 „Pagirios Tailande II“. 
20.00 „Pagirios III. Velniai žino kur“. 22.00 „Mer-
gišiaus praeities vaiduokliai“. 24.00 „Džekas 
milžinų nugalėtojas“. 2.00 „Kalėdų karštligė 2“.

 DIscoVeRy 
7.00, 11.50 Traukiniu į Aliaską. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Prasti inžinierių 
sprendimai. Klaidų taisymas. 14.30 Didžiosios 
statybos. 21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 22.00, 
3.40 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 23.00, 4.30 
B.Grilsas. Sala. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00, 22.00, 3.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 
Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 
23.00, 4.00 Namų medžiuose gyventojai. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

11.30 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Ratai 2“.
21.40 Veiksmo f. 

„Iksmenai 2“  
(N-7).

0.25 Komedija 
„Meilė iš reikalo“ 
(N-7).

2.30 Kriminalinis trileris 
„Įtariamasis“  
(N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“ (1).
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Su cinkeliu 
(N-7).

11.35 Nauja legenda.
Atlikėjai: 
L.Mondeikaitė ir 
Ž.Žvagulis.

13.05 Pričiupom! 
(N-7).

13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Bėgliai“  
(N-7).

22.50 Veiksmo f. 
„Šešėliai Rojuje“ 
(N-14).

0.35 Veiksmo trileris 
„Organų vagys“ 
(N-14).

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

Reksas 14“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Šiandien.
18.30 Sidabrinė gervė 2016.

Tiesioginė transliacija.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Psichologinis trileris 

„Lokas“ (N-14).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Istorijos detektyvai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 2“.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Laukinis“ (N-7).
10.20 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pasaulio profesiona-

lų imtynės (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Mirties angelas“ 
(N-14).

23.05 „Kortų namelis“ 
(N-14).

0.10 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.00 „Mistinės istorijos“ 
(N-7).

1.50 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

2.40 Veiksmo trileris 
„Užrakintas“ (N-14).

4.10 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ 
(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.25 Ginčas (N-7).
17.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.25 Muzikinis 

gimtadienis.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 2.35 

Siaubo f. „Šmėklų 
skyrius“ (S).

1.00, 4.00 
Veiksmo komedija 
„Ginkluoti  
ir pavojingi“  
(N-14).

5.25 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

6.10 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Legendos.
13.30 Kelias į namus.
14.00 ...formatas. Poetas 

Hendrikas Čigriejus.
14.15 „Benai, plaukiam į 

Nidą 2015“.
15.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.15 Euromaxx.
16.45 Linija, spalva, forma.
17.30 Iškilmingas apdova-

nojimų ceremonijos 
„Sidabrinė gervė“ 
raudonasis kilimas. 
Tiesioginė transliacija.

18.30 „Poezijos pavasaris 
2016“. Laureatų vaini-
kavimas. Transliacija 
iš Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus 
sodelio.

20.10 Labanaktukas.
20.30 „Mylėti artimą“.
21.20 Misija. Vilnija.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 „Volstrito vilkas“ 

(N-14).
0.55 Muzikos savaitė.

 22.00   „Volstrito vilkas“
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 21.00  „Poniutė kaime“ 13.30  „Univeras“ 23.25  „Tėvukų skyrybos“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.55 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Nebylus liudijimas. 

Ir tada įsimylėjau“ 
(N-7).

21.00 „Tiltas“ (N-14).
23.25 Snobo kinas. 

„Tėvukų skyrybos“ 
(N-14).

1.00 „Akloji“.
1.50 „Karadajus“ (N-7).
2.30 „Būrėja“.
3.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
5.25 „Širdele mano“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kristela“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-14).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Žmogus prieš 

musę! (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Bušido. KOK 

Pasaulio didžiojo 
prizo turnyras 
(N-14).

0.30 „Chimera“ (S).
3.25 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

10.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

11.00 Kas paleido 
šunis?

11.30 „Laukinių 
vakarų  
Pelenė“.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

14.30 „Lelijos“ 
(N-7).

15.40 „Sekundės 
iki katastrofos“.

16.40 „Po žaliuojančiu 
medžiu“.

18.30 Reidas.
19.00 „Šimtas 

pasaulio  
stebuklų“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Poniutė 
kaime“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Infiltruotieji“ 
(N-14).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Osti-
nas Styvensas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gyvūnų 
inspektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 22.00, 23.50, 
5.49 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Šamvaris. Teisė 
gyventi laisvam. 0.45 Džiunglių kanibalas. 

 SPort1
8.00 Čempionai LT. Grappling Ryga 2016. 1 d. 8.30 
„NBA Action“. 30 laida. 9.00 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Miami „Heat“. 11.30 Rusijos 
„Premier league“ turo apžvalga. 12.00 Spidvėjaus 
apžvalga. Lenkijos etapas. 13.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga (numatoma). Atkrintamosios. 
Vakar. 15.00 NBA krepšinio lyga. „Raptors“ - 
„Cavaliers“. 17.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 18.00 Spidvėjaus apžvalga. Lenkijos eta-
pas. 19.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
31 laida. 19.30 Čempionai LT. Grappling. Ryga 
2016. 2 d. Premjera. 20.00 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga (numatoma). 
Atkrintamosios. 22.00 KOK World series. Bušido 
kovos. Moldova 0.30 Pasaulio rali-kroso čempi-
onatas. Portugalijos etapas. 2.30 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Golden State „Warriors“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ka-
zachstanas - Latvija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Slovakija - Suomija. 11.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Norve-
gija. 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Kanada - Suomija. 15.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos 2015-2016 m. sezono apžval-
ga. 16.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
ketvirtfinalis. 18.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Atletico“ - „Bayern“. 19.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“. 
21.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Anglija 
- Australija. Tiesioginė transliacija. 23.45, 4.55 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 
3.45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 15.45, 23.00, 2.30 Dviračių sportas. 
Italijos turas. 7.00, 10.15, 11.45, 18.45, 22.00, 
1.00, 4.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čem-
pionatas. 11.15, 21.30, 2.00 Teniso apžvalga. 
15.30, 18.30 Dviračių sportas. „Giro Extra“. 
21.55, 0.55 Sporto naujienos. 24.00 Jojimas. 
FEI Nacijų taurė. Italija. 

„Į romĄ Su meile“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Woody Allen.
Vaidina: Woody Allen, Penelope Cruz, Jesse Eisenberg.

Veiksmas rutuliojasi viename labiausiai įkvepiančių pasaulio miestų. 
Filme susiduriame su jaunystę iš naujo išgyvenančiu žinomu Amerikos 
architektu, paprastu vidurinės klasės romėnu, staiga tampančiu didžiau-
sia Romos įžymybe, jauna pora iš provincijos, įsitraukusia į individualius 
romantinius susitikimus, ir Amerikos operos režisieriumi.

tV8
21.00

rekomenduoja

„iKSmenAi 2“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Patrick Stewart, 
Hugh Jackman, Halle Berry.

Iksmenai yra nauja evoliucijos gran-
dis. Kiekvienas jų turi genetinę 
mutaciją: vieni turi tokią jėgą, kuri 
uolose sprogdina angas, kiti ga-
li įsiskverbti į žmogaus mintis ar 
manipuliuoti gamtos stichijomis...

„cHimerA“
moKslinės fantastiKos filmas. 
JAV. 2009.
Režisierius: Vincenzo Natali.
Vaidina: Adrien Brody, Sarah 
Polley, Delphine Cheneac.

Dviem ambicingiems mokslinin-
kams Klaivui ir Elzai valdžia liepia nu-
traukti bandymus. Jie medicininiais 
tikslais kuria padarus, derindami kelių 
organizmų DNR. Mokslininkai darbo 
nenutraukia ir naudoja žmonių DNR...

„ŠeŠĖliAi roJuJe“
VeiKsmo filmas. JAV, Rusija. 2010.
Režisierius: J.Stephen Maunder.
Vaidina: Mark Dacascos, 
Danny Trejo, Sofya Skya.

Karinio reido Irake metu dingsta eili-
nio Makso Foresterio draugas ir mer-
gina Saša. Po dvejų metų pasklinda 
žinia, kad Saša yra gyva ir slepiasi 
saloje, pavadinimu „Rojus“. Kariuo-
menė ją kaltina dezertyravimu. 

tV3
21.40

lnK
22.50

tV6
0.30
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 „Atlantida. 

Prarastoji imperija“ 
(N-7).

12.55 Nuotykių f. 
„Šnipų vaikučiai“.

14.40 „Trys vyrai 
ir kūdikis“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Fantastinis nuotykių f.

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

21.40 Veiksmo f. 
„Kapų plėšikė  
Lara Kroft.  
Gyvybės lopšys“  
(N-7).

1.55 Kriminalinis trileris
„Linkėjimai iš 
Paryžiaus“ (N-14).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir Kreigas“.
8.10 „Ančiukai 

Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Paskutinė slibino 

Goriničiaus nuotaka“.
9.50 „Peliuko dainelė“.
10.00 Komedija šeimai 

„Pilies vaiduoklis“.
12.00 Veiksmo ir nuotykių f.

„Muškietininkas“ 
(N-7).

14.05 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda. 

Projektas. Atlikėjai: 
R.Kirilkinas ir 
T.Išdykėlė.

18.30 Žinios.
19.30 Nuotykių f. 

„Žvaigždžių dulkės“ 
(N-7).

22.00 Veiksmo komedija 
„Ieškokit Gudručio!“ 
(N-7).

0.10 Komedija 
„Pats geriausias 
mergvakaris“ (N-14).

1.40 Komedija „Bėgliai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Olimpinė diena 2016. 

Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.

12.15 „Laukiniai sparnuo-
čiai“. 2 d. „Luangvos 
gandrai“.

13.10 Olimpinė diena 2016. 
13.25 „Daktaro Bleiko 

paslaptys 4“ (N-7).
14.25 Olimpinė diena 2016. 

Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.

14.40 „Daktaro Bleiko 
paslaptys 4“ (N-7).

15.40 Olimpinė diena 2016. 
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „90 dainų - 

90 legendų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Iš meilės ar dėl 
pinigų“ (N-7).

0.25 Trumposios žinios.

 21.00   „90 dainų - 
   90 legendų“

 21.40  „Kapų plėšikė Lara 
     Kroft. Gyvybės lopšys“

ŠeŠtadienis

„PATS GERIAUSIAS MERGVAKARIS“
Komedija. JAV. 2014.
Režisieriai: Jason Friedberg, Aaron Seltzer.
Vaidina: Desiree Hall, Eddie Ritchard, Samantha Colburn.

Vasara - vestuvių metas. Kai keturios merginos atsiduria Las Vegase ir 
nusprendžia švęsti, patikėkite, žiovauti nebus kada. Laukia daug links-
mų nuotykių, pikantiškų pokalbių, juokingų situacijų ir ypatingų tikros 
moteriškos draugystės akimirkų. Ar komedija labiausiai skirta toms, 
kurios jau matuojasi nuotakos suknelę? Tikrai ne!

rekomenduoja

„PERSIS DŽEKSONAS. 
MONSTRŲ JŪRA“
Fantastinis nuotyKių Filmas. 
JAV. 2013.
Režisierius: Thor Freudenthal.
Vaidina: Logan Lerman, 
Alexandra Daddario.

Istorija apie epinę jaunojo pusdie-
vio kelionę. Kad išgelbėtų pasaulį, 
Persis su draugais turi rasti stebuk-
lingą mitinę auksinę vilną. Leidęsi į 
netikėtumų kupiną odisėją Mons-
trų jūros vandenimis, jie kovoja su 
šiurpulį keliančiomis būtybėmis, 
zombių armija ir didžiausiu blogiu.

„IEŠKOKIT GUDRUČIO!“
VeiKsmo  Komedija. JAV. 
2008.
Režisierius: Peter Segal.
Vaidina: Steve Carell, 
Anne Hathaway, Alan Arkin.

Maksvelas Gudrutis turės įgy-
vendinti kilnią misiją - apsaugoti 
pasaulį nuo piktavališkos orga-
nizacijos „Chaosas“, kuri ketina 
begėdiškais ir neteisėtais būdais 
užvaldyti Žemės rutulį. Maksve-
lui į porą buvo paskirta agentė 
99, kurios priešai dar nebuvo 
demaskavę.

 „MELANCHOLIJA“
drama. Danija, Švedija, 
Prancūzija. 2011.
Režisierius: Lars von Trier.
Vaidina: Kirsten Dunst, Charlotte
Gainsbourg, Kiefer Sutherland.

Prabangus dvaras, pasipuošę gar-
bingi svečiai ir ištaigingos vestuvės. 
Tai turėtų būti viena laimingiausių 
nuotakos Džastinos dienų, tačiau 
merginą kamuoja nerimo priepuo-
liai, blogos nuojautos ir niūri nuotai-
ka. Depresija vis labiau ėda Džastiną.

TV3
19.30

TV6
24.00

 TV8
6.30 Skonio lenktynės. 7.00 „Moterų laimė“ 
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Mano ma-
žasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Reziden-
tai“ (N-7). 12.00 Padėkime augti. 12.30 Namų 
dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.10 
„Gydytojos dienoraštis“ (N-7). 19.05 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Be vyrų“ (N-14). 22.40 
„Į Romą su meile“ (N-14). 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Žodis - ne žvirblis. 15.05, 22.30 Auto-
pilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.45 Dviračio šou. 
18.40 Pagalbos skambutis (N-7). 19.30 „Kalaš-
nikovo automatų kelias“ (N-7). 20.30 Valanda 
su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 va-
landos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.50 Valanda su 
Rūta. 5.30 Sveikatos ABC televitrina. 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 17.50 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30 
Animacija. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.00 „Maša 
ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.30 Sąmokslo teo-
rija. 12.25 „Detektyvė“. 14.20 „Jeralašas“. 15.10 
„Jumorina“. 16.00 Atspėk melodiją. 16.35 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 18.05 „Metų šansonas“. 
20.00 Laikas. 20.20 „Jumorina. Sočis“. 22.20 
„Maksimas Maksimas“. 23.30 Šiandien vakare.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.40, 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 9.10 
Eismo taisyklės. 10.05 Elina Bystrickaja. 11.25 
Visa Rusija. 11.40 „Ženia, Ženečka ir Katiuša“. 
13.25, 14.30 „Metas rinkti“. 15.55 „Nepaisant 
nieko“. 21.00 „Sąžinės skolos“. 0.50 „Svetimi 
laiškai“. 2.25 „Sidabrinis upelio skambesys“. 

 REN
6.55 „Fiksikai“. 7.05 Kviestinė vakarienė. 11.40 
A.Čapman paslaptys. 13.30 Mintransas. 14.20 
Sąžiningas remontas. 15.00 „Žyniai“. 17.00 „Ju-
morina“. Juoko festivalis. 18.30 „Izmailovo par-
kas“. 20.25 Michailo Zadornovo koncertas. 22.25 
„Snaiperis. Keršto ginklas“. 1.25 Retromanija-2. 

LNK
22.00

 16.00   Beatos virtuvė

LNK
0.10
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6.15 Farai (N-14).
6.45 Savaitės kriminalai 

(N-7).
7.10 „Policijos 

akademija“ (N-7).
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Rumunijoje.

12.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

13.00 „Riteriai III. 
Paskutinė karta“.

14.00 „Mistinės istorijos“ 
(N-7).

16.00 Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos 
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Pričiupom! (N-7).
19.30 Lietuvos 

Supermiestas.
21.55 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Slėptuvė“ (N-14).

23.45 Veiksmo trileris 
„Galutinis tikslas 2“ 
(N-14).

1.40 „Kortų namelis“ 
(N-14).

3.15 Kas žudikas? Baudžia -
mosios bylos (N-7).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Kaimo plėtros aktua-

lijos.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 Skinsiu raudoną 

rožę.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 Muzikinis gimtadie-

nis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28, 21.28 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 „Įspūdingiausi gam-

tos reiškiniai“ (N-7).
19.40 „Jaunikliai“ (N-7).
20.20 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Apgirtę nuo meilės“ 
(N-14).

23.45, 3.20 „Kruvina žinu-
tė“ (N-14).

 1.45 Romantinė komedija 
„Apgirtę nuo meilės“ 
(N-14).

4.50 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

6.20 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Klajojanti Isako 

Babelio žvaigždė“.
11.10 Septynios Kauno 

dienos.
11.40 Mūsų dienos - 

kaip šventė.
13.05 „Naisių vasara“.
14.00 „Bolero+“.
15.20 Kamerinė muzika.
16.00 „Z.Zinkevičius. Pa mi -

lęs lietuvių kalbą“.
16.55 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios.
18.00 „Baroko vakarai 2015“.
19.10 Kultūra. Dailininkas 

Silvestras Džiaukštas.
19.30 Muzikos savaitė.
20.00 ARTS21.
20.30 Priešaušrio broliai. 1 d.
21.40 Kultūra. Edgaras 

Montvidas.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.50 „Baltos dėmės 

mėlyname“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 Daktaras Ozas (N-7).
8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 Daktaras Ozas (N-7).
10.25 „Monstrų karai“.
11.25 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Turkiški skanėstai.
12.30 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Kas namie 

šeimininkas?
15.00 „Superauklė“ (N-7).
15.55 „Būrėja“.
17.05 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
19.00 „Rami moteris“ 

(N-7).
21.00 „Mergina, kuri 

žaidė su ugnimi“ 
(N-14).

22.55 „Blondinė ieško 
vyro“ (N-14).

0.50 „Derenas Braunas. 
Tyrimai“ (N-7).

1.40 „Tėvukų skyrybos“ 
(N-14).

3.00 „Monstrų karai“.
3.45 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
4.15 Turkiški skanėstai.
4.40 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.
5.05 Daktaras Ozas (N-7).
5.50 „Būrėja“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato 

iki verslo.
10.00 Pragaro kelias 

(N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 „Aukščiausia pavara 

Indijoje“.
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės dėl 
1-os vietos. Kauno 
„Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesio-
ginė transliacija.

19.00 „Geležinis 
žmogus 3“ (N-7).

21.35 UEFA Čempionų 
lygos finalas.  
„Real Madrid CF“ -  
„Club Atletico de 
Madrid“. Tiesioginė 
transliacija.

24.00 „Melancholija“ 
(N-14).

2.30 Kino aistruoliai (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Sekundės 
iki katastrofos“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

14.00 Įspūdingiausių
interjerų  
dešimtukas.

14.30 „Kad ir kas 
benutiktų“  
(N-7).

16.15 „Paryžius“ 
(N-7).

18.35 „Sniego 
karalienė“.

20.00 Klaipėdos 
savaitė.

20.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

21.30 „Nauja pradžia“ 
(N-7).

23.10 Klaipėdos 
savaitė.

23.40 Reidas.
0.10 „Ieškotojas“ 

(N-7).

 13.05  „Naisių vasara“ 21.30  „Apgirtę nuo 
   meilės“

 7.10  „Policijos
  akademija“

 16.15   „Paryžius“ 15.00  „Aukščiausia 
  pavara Indijoje“

 21.00   „Mergina, kuri 
   žaidė su ugnimi“

TV PROGRAMAgegužės 28 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Kulinarinė 
dvikova. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas 
ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 
13.05 Vysockaja Life. 14.05 Veidrodis herojui. 
15.00 „Atonas. Rusiškas paveldas“. 16.20 „Tar-
dytojas 2“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 „Cen-
trinė televizija“ su V.Takmenevu. 20.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 
Saltykovo - Ščedrino šou. 23.00 „Skambutis“. 
23.30 „UGRO-4“. 3.25 „Pseudonimas „Alba-
nas“. 5.15 „Sutuoktiniai“. 

 TV PoloNia
7.05 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 15.20 Myliu tave, Lenkija. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.50 „Iš kitos pusės“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.40 „Aš jums parodysiu!“ 22.40, 
4.35 „Statistai“. 0.40 Lenkų talentai Europos 
festivaliuose. 

 TV1000
8.30 „Nebaigti reikalai“. 10.05 „Mergišiaus 
praeities vaiduokliai“. 12.00 „Džekas milžinų 
nugalėtojas“. 14.00 „Vėl septyniolikos“. 15.50 
„Žmogus iš plieno“. 18.15 „Norėčiau būti čia“. 
20.00 „Tobulas apiplėšimas“. 22.00 „Pabėgi-
mas“. 23.40 „Visuomenės priešai“.

 DiscoVery 
9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 10.55 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai. 15.25 Aukso karštinė. 16.20 Vyrai, 
moterys, laukinės stichijos. 17.15 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 18.10 Vyras, moteris, gamta. 19.05 Edas 
Stafordas. Į nežinomybę. 20.00 Nesėkmių garažas. 
21.00, 2.50 Gatvių lenktynės. 22.00, 3.40 Laukinės 
vairuotojų gentys. 23.00, 4.30 Sandoriai, ratai ir 
vagystės. 23.30, 4.55 Dalaso automobilių rykliai. 

 TraVel
9.05 Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 Viešbučių 
verslas. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas. 19.00, 
24.00 Iškyla gamtoje. 21.00 Kelionė aplink pasaulį. 
22.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 23.00 Įkau-
šęs keliautojas. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Namai medžiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55, 
22.55 Pavojingiausios JAV gyvatės. 12.50, 17.25, 
1.40, 5.49 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žu-
dikai. 13.45, 2.35 Krokodilai laukinėje gamtoje. 
15.35, 4.15 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afriko-
je. 16.30, 5.02 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
18.20, 22.00 Kova su brakonieriais. 19.15 Didžio-
sios pandos šėlsta. 20.10 Kaimo veterinaras. 21.05 
Ostinas Styvensas. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. NBA krepšinio 
lyga. „Thunder“ - „Warriors“. 8.30 ATP-250. Nica. 
Finalas. 10.30, 0.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga (numatoma). Atkrintamosios. Vakar. 12.30 
NBA krepšinio lyga. „Raptors“ - „Cavaliers“. 15.00 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 15.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 31 laida. 
16.00 Rusijos „Premier league“. Paskutiniojo turo 
rungtynės. 2016-05-21. 18.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga (numatoma). Atkrintamosios. Vakar. 
20.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga (numatoma). Atkrintamosios. 2.30 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. Fina-
las. 2016-05-25. 3.30 „NBA Pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 4.00 Tiesioginė transliacija. NBA 
krepšinio lyga (numatoma). Atkrintamosios. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Anglijos Premier lygos 2015-2016 sezono 
įvarčiai. 7.55 UEFA Čempionų lyga. „Manches-
ter City“ - „Real“. 9.55 UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Manchester City“. 11.55 „Formulė-1“. 
Monako GP treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 
13.25 Italijos MotoGP lenktynės. 14.50 „For-
mulė-1“. Monako GP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 16.15, 2.15 Boksas. 16.55 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 17.25 „Formulė-1“. 
Monako GP kvalifikacija. 18.55 Anglijos Cham-
pionship lygos finalas. Tiesioginė transliacija. 
21.15 UEFA Čempionų lygos finalo atidary-
mo šou. Tiesioginė transliacija. 21.35 UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Atletico“. Tiesioginė 
transliacija. 0.10 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. 3.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
pusfinalis. 5.00 Boksas. Felixas Diazas - Migu-
elis Vazquezas. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
6.00, 9.30, 15.30, 23.00, 2.30 Dviračių sportas. 
Italijos turas. 7.00, 10.15, 11.45, 18.45, 22.00 
Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 11.15, 
21.30, 2.00 Teniso apžvalga. 15.15, 18.30 Dviračių 
sportas. „Giro Extra“. 21.55, 0.40 Sporto naujie-
nos. 24.00 Motosportas. Niurnbergo žiedas. Vo-
kietija. 0.45 Jojimas. Čempionų turas. Prancūzija.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis“

 11.30  Durys atsidaro 23.55   „Eurovizija“ 2016.  
  Post scriptum“

 

 16.00   Bus visko 14.45  „Trys vyrai ir 
   mažoji dama“

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Mote-
rų laimė“ (N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 
„Nuovada“ (N-7). 11.00 „Apie mus ir Kazlaus-
kus“ (N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 Namų 
dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.05 
„Gydytojos dienoraštis“ (N-7). 19.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Varge ir džiaugsme“ 
(N-7). 22.45 „Be vyrų“ (N-14). 0.25 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 „Penktoji pava-
ra“. 8.20, 1.55 KK2 (N-7). 10.30, 4.10 Dviračio 
šou. 11.55 Žodis - ne žvirblis. 12.00 Valanda 
su Rūta. 13.40 Beatos virtuvė. 14.30 24 va-
landos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 
„Penktoji pavara“. 20.30 A.Ramanauskas Plius. 
21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 A.Užkalnis Plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų 
k. 22.30 „Kalašnikovo automatų kelias“ (N-7). 
23.35 Nuo... Iki. 0.25 „Penktoji pavara“. 1.20 
Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.40 Armijos parduotuvė. 7.20 Anima-
cija. 8.00 Sveikata. 9.10 Kol visi namie. 9.55 
„Maša ir lokys“. 10.00 „Sek paskui mane“. 
10.30 Fazenda. 11.25 Be apsaugos. Finalas. 
13.40 „Trys plius du“. 15.55 „Antras šansas“. 
19.55 Autorius užveda. 21.00 Laikas. 22.45 
Kas? Kur? Kada? 23.50 Valerijaus ir Konstan-
tino Meladzių jubiliejinis vakaras. 2.10 „Roma-
novai“. 3.55 „Trys plius du“. 5.30 „Jumorina“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.55 „Sąžinės skolos“. 8.20 Pats sau režisierius. 
9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis 
paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 
20.00 Naujienos. 11.15 Juoktis leidžiama. 12.30, 
14.15 „Padovanok man truputį šilumos“. 22.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 
Karštais pėdsakais. 2.15 „Kriminalinės paieškos 
duomenimis“. 3.25 „Liaudies markizas“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Retromanija. Koncertas. 
8.55 V ir M. 9.50 Rusiškas vairavimas. 10.20 
Žiūrėti visiems! 10.45-21.45 „Karpovas“. 1.00 
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.20 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 „Cen-
trinė televizija“ su V.Takmenevu. 10.20 Pirmoji 
pavara. 11.00 Technikos stebuklai. 12.15 So-
dininkų atsakas. 13.20 Valgome namie. 13.55 
Vartotojų priežiūra. Neleisk būti apgaunamas! 
15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 Važiuosi-
me, pavalgysime! 17.15 Veidrodis herojui. 18.05 
„Faberžė paslaptys“. 19.00 Savaitės akcentai. 
19.48 Pozdniakovas. 20.00 „Rūdys“. 23.50 „Kur-
tinys. Sugrįžimas“. 2.00 „Šaltojo karo generolai“.

 TV PolonIa
7.25 „Karskis ir žmoniška valdžia“. 8.30 Koncertas. 
9.25, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 Lenkija 
1050. 10.00, 20.25, 2.25 „Drakono Polo nuoty-
kiai“. 10.20 Grūdas. 10.45 Skaitymo laida. 10.55 
Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. Kronika. 11.00 
Šv.Mišių transliacija. 13.35 „Panelės Evos išdai-
gos“. 14.40 Laisvas ekranas. 15.00 Ko nežinote 
apie Šeimynėlę.pl. 15.20 Koncertas. 16.25 Okrasa 
laužo taisykles. 16.55 Sugrįžimas. 17.20 Vartojimo 
gniaužtuose. 17.55, 0.55 Valstybės interesai. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50 
Akis į akį. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 22.40, 
5.10 „Primas - treji metai iš tūkstančio“.

 TV1000
8.00 „Žmogus iš plieno“. 10.25 „Norėčiau būti 
čia“. 12.10 „Pabėgimas“. 14.00 „Tikroji padėtis“. 
16.20 „Aviukas Šonas. Filmas“. 17.45 „Haris 
Poteris ir Fenikso brolija“. 20.00 „Aukšta klasė 2“. 
22.00 „Šerlokas Holmsas. Šešėlių žaidimas“. 0.10 
„Namas prie ežero“. 2.00 „Užkratas“. 

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05, 17.15 
Automobilių kolekcionieriai. 10.55, 16.20 Retro au-
tomobiliai. 11.50 Turto gelbėtojai. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto 
karai. 14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automo-
bilių rykliai. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 
Sunkiausios profesijos pasaulyje. 20.00 Laukinių 
kalnų karaliai. 21.00, 2.50 Nesuplanuota kelionė. 
22.00, 3.40 Vyro nuotykiai Sibire. 23.00, 4.30 
Teleskopai. 24.00 Paskutinis erdvėlaivio skrydis. 

 TRaVel
9.05, 16.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Kelionė aplink 
pasaulį. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00, 17.00, 24.00 
Namų medžiuose gyventojai. 13.00, 18.00, 23.00 
Statybos Aliaskoje. 14.00 Vyrų irštvos. 15.00 Gy-
venimas ant ežero. 19.00 Viešbučių verslas. 20.00 
Nežinoma ekspedicija. 22.00 Pilies paslaptys.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukų 
istorijos“.

8.30 Padėkime augti.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Laukiniai 

nuotykiai“.
12.30 Nuotykių f. 

„Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių 
sala“ (N-7).

14.45 Romantinė 
komedija 
„Trys vyrai ir 
mažoji dama“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Nuotykių komedija 

„Guliverio kelionės“ 
(N-7).

21.10 Veiksmo f. 
„Geras žmogus“ 
(N-14).

23.35 Nuotykių f. 
„Jūros vilkas“  
(N-7).

1.15 Komedija 
„Meilė iš reikalo“ 
(N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Robomobilis Polis“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir Kreigas“.
8.10 „Ančiukai Duoniukai“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Maša ir stebuklinga 

uogienė“.
9.40 „Mauglis. Rakša“.
10.05 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai 2“.
11.55 „Skūbis-Dū! 

Ežero pabaisos  
prakeiksmas“ (N-7).

13.35 Komedija 
„Instrukcijos nėra“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Muzikinė pasaka „Kaip 

princesė Natalija su 
Bjauriu charakteriu 
jaunikio ieškojo“.

21.30 Komedija 
„Terminalas“ (N-7).

23.55 Veiksmo f. 
„Pragaro vaikis“ 
(N-7).

2.05 Komedija 
„Pats geriausias 
mergvakaris“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio 

Peno nuotykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 „Dainų dainelė 

2016“.
14.45 Stilius.
15.30 Auksinis protas.
16.00 Žinios.
16.12 Auksinis protas.
17.40 Istorijos detektyvai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Romantinė drama 

„Šulinkasio duktė“ 
(N-7).

23.50 Trumposios žinios.
23.55 „Eurovizija“ 2016. 

Post scriptum“.
0.55 Klausimėlis.lt.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos eta-
pas Rumunijoje.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 BBC dokumentika. 

„Ledo žemė“.
12.00 BBC dokumentika. 

„Ledo žemė.  
Didžioji kelionė“.

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „44-as skyrius“ 

(N-7).
19.00 Animacinis f. 

„Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis“.

21.00 „Pasiutę šunys“ 
(N-14).

23.00 Kriminalinis trileris 
„Rokenrola“ (N-14).

1.10 Veiksmo trileris 
„Mirties angelas“ 
(N-14).

2.25 Veiksmo trileris 
„Galutinis tikslas 2“ 
(N-14).

3.55 „Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis“.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Sparnuočių gyve-

nimas. Rūpinimasis 
kiaušiniais“.

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).
13.20 „Jaunikliai“ (N-7).
14.00 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20, 17.28, 21.28 

Ar žinai, kad...?
15.25, 16.25 

„80-ieji“ (N-7).
17.30, 2.00, 4.45 24/7.
18.30, 3.05 

„Įspūdingiausi  
gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

19.40, 5.30 
„Jaunikliai“ (N-7).

20.20 „Mikropasauliai“ 
(N-7).

21.30 „Gaujos“ (N-7).
23.50 „Merfio dėsnis“ 

(N-14).
2.45 Vantos lapas.
6.00 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
7.00 Kultūra. Edgaras 

Montvidas.
7.15 Benai, plaukiam į 

Nidą 2013.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21.
10.00 „Ukrainos didvyriai. 

Krutai. Pirmoji  
nepriklausomybė“.

11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Legendos.
12.45 Atspindžiai.
13.15 Mokslo sriuba.
13.30 ORA ET LABORA.
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 „Pavojingi jausmai“.
15.30 Kelias į UEFA 

EURO 2016.
15.55 Baltijos futbolo taurė. 

Lietuva - Estija. Tie-
sio ginė transliacija iš 
Klaipėdos.

18.00 Žinios.
18.15 „Poezijos pavasaris 

2016“. Transliacija iš 
VU M.K.Sarbievijaus 
kiemo.

20.00 Euromaxx.
20.30 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.

 10.00  Vantos lapas
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 21.00  „Lūšnynų 
  milijonierius“

 16.00  Pragaro kelias 14.00  Kas namie 
  šeimininkas?

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų 
TV. 8.15 Didžiosios pandos šėlsta. 9.10, 19.15 
Kova su brakonieriais. 10.05, 20.10 Ostinas Sty-
vensas. 11.55, 22.55 Naktis. 12.50, 1.40 Mutantų 
planeta. 13.45, 17.25, 2.35, 5.49 Neištirtos salos. 
14.40, 3.25 Kinija žurnalisto akimis. 15.35, 4.15 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 16.30, 5.02 
Nasrų gimimas. 18.20, 22.00 Nesutramdomas 
atkūrimas. 21.05 Kaimo veterinaras. 23.50 Aliga-
torių tramdytojai. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. Kelias link čem-
pionų titulo. 8.00 NBA krepšinio lyga. „Raptors“ -
„Cavaliers“. 10.30 Čempionai LT. Grappling. Ryga 
2016. 11.00, 18.00 NBA krepšinio lyga (numa-
toma). Atkrintamosios. Vakar. 13.30 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga 
(numatoma). Atkrintamosios. 15.30 „Penktasis kė-
linys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 34 turo apžvalga. 
16.00 Tiesioginė transliacija. Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Didžiosios Britanijos etapas. 20.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga (numatoma). 
Atkrintamosios. Šiandien. 22.30 KOK World series. 
Bušido kovos. Vilnius. 1.00 NBA visų žvaigždžių 
savaitgalis. Rungtynės. 3.30 Tiesioginė transliacija. 
NBA krepšinio lyga (numatoma). Atkrintamosios. 

 ViASAt SPort BAltic
7.45 Boksas. Felixas Diazas - Miguelis Vazqu-
ezas. 8.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
finalas. 11.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Atletico“. 13.20 „Formulė-1“. Monako 
GP kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. Monako 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.10 
Boksas. Felixas Diazas - Miguelis Vazquezas. 
18.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokie-
tija - Slovakija. Tiesioginė transliacija. 20.45 
Futbolas. Anglijos Championship lygos finalas. 
22.55 Dviračiai. BMX pasaulio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija. 1.30 Motosportas. Nas-
car 600 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 15.30, 1.00 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 7.00, 10.15, 11.45, 18.45, 22.00 Teni-
sas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 11.15, 
21.30, 2.00 Teniso apžvalga. 15.15, 18.30 Dvi-
račių sportas. „Giro Extra“. 21.55, 0.55 Sporto 
naujienos. 23.00, 2.30 JAV futbolo lyga. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 Daktaras Ozas (N-7).
8.55 „Sodininkų pasaulis“.
9.30 Daktaras Ozas (N-7).
10.25 „Monstrų karai“.
11.25 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Turkiški skanėstai.
12.30 Reičelės Alen 

pyragų dienoraštis.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Kas namie 

šeimininkas?
15.00 „Superauklė“ (N-7).
15.55 Mirtini triukai.
16.30 „Būrėja“.
18.05 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
19.00 Nemarus kinas. 

„Policininkas ar 
nusikaltėlis?“ (N-7).

21.00 „Mergina, kuri žaidė 
su ugnimi“ (N-14).

22.55 „Baisūs nusikaltimai“ 
(N-14).

0.55 Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos 
(N-14).

1.45 „Blondinė ieško 
vyro“ (N-14).

3.30 „Monstrų karai“.
4.15 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
4.40 Turkiški skanėstai.
5.05 Reičelės Alen pyragų 

dienoraštis.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Aukščiausia pavara 

Indijoje“.
8.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „6 kadrai“ (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pragaro kelias (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės dėl 
3-ios vietos. Utenos 
„Juventus“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija.

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

21.40 TV3 žinios.
22.40 Pasiutę šunys 

(N-14).
23.55 Jokių kliūčių! (N-7).
0.55 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
1.45 „Pavojus rojuje“ 

(N-7).
2.40 Kino aistruoliai (N-7).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 Diagnozė 
bibliofilija.  
Lietuvos mokslų  
akademijos 
Vrublevskių  
biblioteka.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos 

savaitė.
13.30 Kas paleido šunis?
14.00 „Lelijos“ 

(N-7).
15.10 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

17.00 „Virtuvė“ (N-7).
17.30 „Pūkuoti ir dantyti“.
19.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
20.00 „Už išlikimo ribų“.
21.00 „Lūšnynų 

milijonierius“  
(N-7).

23.10 Klaipėdos 
savaitė.

23.40 „Agentas 117: 
Rio neatsako“  
(N-7).

„PrAGAro VAiKiS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: Guillermo del Toro.
Vaidina: Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair.

Paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis naciai pabandė pasinau-
doti juodąja magija, kad išsigelbėtų nuo pralaimėjimo. Sąjungininkai 
puola karinę stovyklą, kurioje atliekama ceremonija, bet demonas - Pra-
garo vaikis - jau iškviestas. Pragaro vaikis prisijungia prie sąjungininkų 
pajėgų ir užaugęs tarnauja gėriui, o ne blogiui.

lnK
23.55

„VArGe ir DŽiAuGSme“
komedija. JAV. 2014.
Režisierė: Marita Grabiak.
Vaidina: Lisa Whelchel, 
Antonio Cupo, Edward Ruttle.

Vedybų planuotojai Vendei prieš 
koplyčią išdygusi skyrybų advoka-
to reklama atrodo tikras akibrokš-
tas! Meilės šventę kurianti moteris 
tikrai nesitaikstys su išsiskirti pade-
dančiu teisininku...

„terminAlAS“
komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Hanks, Catherine
Zeta-Jones, Stanley Tucci.

Emigrantas iš mažos Rytų Europos 
šalies Viktoras Navorskis nusprendė 
pasislėpti nuo karo Amerikoje. Tačiau 
tą pačią akimirką, kai lėktuvas nusilei-
do Niujorko oro uosto terminale, ta 
šalis buvo nušluota nuo žemės pavir-
šiaus ir pripažinta neegzistuojančia.

„GerAS ŽmoGuS“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Ron Balicki, Radu 
Banzaru, Claudiu Bleont.

Baigęs įspūdingą karjerą specialio-
siose pajėgose, Aleksandras tikisi 
užsiimti ramiu staliaus darbu ir 
ilsėtis Rumunijoje. Tačiau  jis įtrau-
kiamas į nuožmų karą tarp kinų ir 
rusų mafijos grupuočių...

tV8
21.00

tV3
21.10

lnK
21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Monsunas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 Veiksmo f. 

„Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės  
lopšys“ (N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (1) (N-7).
21.00 „Apie mus ir 

Kazlauskus“  
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Apsukrios 

kambarinės“  
(N-14).

23.30 „Kastlas“ (N-7).
0.30 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
1.25 „Mažylė Houp“ 

(1) (N-7).
1.50 „Privati praktika“ 

(N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“  
(N-7).

9.45 Veiksmo ir 
nuotykių f. 
„Muškietininkas“ 
(N-7).

11.35 Veiksmo komedija 
„Ieškokit  
Gudručio!“  
(N-7).

13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Mano vyras gali 

(N-7).
21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas 4“ 
(N-7).

0.40 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.30 „Visa menanti“ 
(N-7).

2.15 „Strėlė“ 
(N-7).

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

14“ (N-7).
11.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai“ 

(N-7).
17.35 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Teisė žinoti. Speciali 

referendumo laida dėl 
LR Konstitucijos 9 
straipsnio pakeitimo.

22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Jos istorija. 

Moterų galia“. 4 d. 
„Profesija“.

23.30 Trumposios žinios.
23.35 Durys atsidaro.
0.05 „Čikagos policija 2“ 

(N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Muškietininkai“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 21.00  „Apie mus 
   ir Kazlauskus“

 21.00   Nuo... Iki

Pirmadienis

„ATLYDYS“
Trileris. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Mark A.Lewis.
Vaidina: Val Kilmer, Martha MacIsaac, Aaron Ashmore.

Arktyje įsikūrusioje tyrimų stotyje keturi studentai stebi pasaulinio at-
šilimo padarinius. Storame lede, mamuto kūne, buvo sušalę siaubingi 
priešistoriniai parazitai, ir jie ledynams tirpstant atgyja. Jie akimirksniu 
apninka žmogaus kūną ir apsigyvena jo audiniuose. Studentai ima gal-
voti, kaip kuo greičiau įvesti karantiną ir ką teks paaukoti.

rekomenduoja

TV6
23.00

„ŽUVĖDROS VĖJYJE“
Drama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Doris Schretzmayer, 
Florian Fitz, Renate Schroeter.

Daktaras Deividas Daglasas ruošiasi 
savo privačios klinikos atidarymui ir 
vestuvėms su mylimąja - architekte 
Džeine. Kai miršta jo tėvas, Deividui 
lieka ne tik širdies skausmas, bet ir 
skolos. Vyras atšaukia vestuves, tėvo 
namus parduoda šeimos draugui. 
Šis į namų renovacijos darbus įtrau-
kia Džeinę. Tada Deividas sužino, 
kad Džeinė laukiasi jųdviejų sūnaus.

„MIRTINAS GINKLAS 4“
Veiksmo komeDija. JAV. 1998.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Joe Pesci, Danny Glover,
Mel Gibson.

Martinas ir Rodžeris, pasitelkę išti-
kimus bendražygius, ketina užkirsti 
kelią tolesnei kinų mafijos veiklai. 
Nusikaltimai akivaizdūs, tačiau ma-
fijos bosas Dėdė Benas lieka nesu-
gautas. Ir vėl išvengę mirties, Rigsas 
su Martinu tampa Triadų taikiniu 
ir jiems ant kulnų lipa samdomi 
žudikai. Policininkams į pagalbą 
atskuba Leo su Lorna ir naujokas Li.

 „APSUKRIOS KAMBARINĖS“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Marc Cherry.
Vaidina: Ana Ortiz, Dania Ramirez

Serialo herojės dirba prabangiuose 
Beverli Hilso namuose. Turtuolių 
tarnaitės turi būti gana diskre-
tiškos, gudrios ir apsukrios, kad 
išsilaikytų darbe. Jos apie savo 
šeimininkes, jų vyrus ir namus ži-
no viską. Jos žino net slapčiausias 
ir purviniausias ponių paslaptis, 
o tai kartais gali būti pražūtinga. 

TV8
21.00

LNK,
22.15

TV3
22.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 Namų dekoravimas 
(N-7). 9.45 „Mano mažasis ponis“. 10.15 Senoji 
animacija. 11.15 „Varge ir džiaugsme“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Žuvėdros vėjyje“ (N-7). 22.55 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.50 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Pagalbos skam-
butis (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7). 8.30 
Penktoji pavara. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 
11.15 Valanda su Rūta. 12.50 Autopilotas. 13.20 
24 valandos (N-7). 15.15 KK2 (N-7). 16.05 Bea-
tos virtuvė. 16.55 Žodis - ne žvirblis. 17.00 Info 
diena. 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.

 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45, 
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 
13.15 Tabletė. 14.00 Stebuklų laukas. 15.00 Vy-
riška/Moteriška. 16.00, 4.20 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Praktika“. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 23.45 „Pozneris“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 
„Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aromatas“. 
18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Saugant 
tolimąją užkardą“. 23.50 „Sąžiningas detektyvas“. 
0.50 „Žvalgybų dvikova“. 2.10 „Greitoji pagalba“.

 REN
7.20 Kviestinė vakarienė. 8.05, 15.40 Tinkama 
priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 10.50, 18.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.40 Švarus 
darbas. 12.30 Pažink mūsiškius. 12.55 Dar ne 
vakaras. 13.50 Čapman paslaptys. 14.45 Mokslo 
apgauti. 16.30 „Šeimos dramos“. 19.25 „Kovoto-
jas“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 23.30 Žiūrėti visiems!  
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6.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 „Policijos 
akademija“ (N-7).

15.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Melo pinklės“ 
(N-14).

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

1.35 „Pasiutę šunys“ 
(N-14).

3.15 Kalbame ir rodome 
(N-7).

4.00 Pagalbos skambutis 
(N-7).

4.40 Farai (N-14).
5.05 Kalbame ir rodome 

(N-7).

6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 Rio 2016. 

Speciali laida.
19.00, 23.10 

„Miškinis“ (N-7).
20.25 „Voras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.00 Rio 2016. Speciali 
laida.

0.10, 2.50, 5.05 
„Pėdsakas“ (N-7).

1.05 Reporteris.
1.35 Lietuva tiesiogiai.
2.05, 4.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
6.35 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.40 Teatras.
13.30 „Bolero+“.
14.50 Priešaušrio broliai. 1 d.
16.00 „Kaip atsiranda daik-

tai 10“.
16.30 „Naisių vasara“.
17.15 ...formatas.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios 

(subtitruota).
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Lilehameris 3“ (N-7).
21.00 Skambantys pasau-

liai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias - 
operos žvaigždė 
Erwin Schrott 
(Urugvajus). 3 d.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 Romantinė komedija 

„Iš meilės ar dėl 
pinigų“ (N-7).

0.10 Dabar pasaulyje (rusų 
kalba iš Prahos).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas

(N-7).
7.45 Auginantiems savo 

kraštą.
8.10 Sostinės keksiukai.
8.35 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.05 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.55 „Būrėja“.
14.30 „Užkampis“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VI. 
Talentas gyventi“ 
(N-7).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.55 „Karadajus“ (N-7).
1.40 „Akloji“.
2.30 „Būrėja“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Comedy club 

(N-14).
22.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai  
(N-7).

22.30 Farai (N-14).
23.00 „Atlydys“ (S).
0.50 „Keistas Timočio 

Gryno gyvenimas“ 
(N-7).

2.40 Kino aistruoliai 
(N-7).

9.00 Klaipėdos 
savaitė.

9.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

10.30 „Už išlikimo ribų“.
11.30 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
12.30 „Kad ir kas 

benutiktų“  
(N-7).

14.10 Kas paleido šunis?
14.40 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
15.10 Klaipėdos 

savaitė.
15.40 „Virtuvė“ 

(N-7).
16.10 „Princesė 

ir vargšas“.
18.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

18.30 Klaipėdos 
savaitė.

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 „Ponas Niekas“ 
(N-7).

0.10 Balticum TV 
žinios.

0.40 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

 21.00  Skambantys
pasauliai su Nomeda Kazlaus

 13.30  „Neprilygstamieji 
  gyvūnai“

 18.00  Info diena  18.00  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 18.00  „Kaulai“ 23.00  „Bėgantis laikas“

TV PROGRAMAgegužės 30 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.50 „Likimo ženklai“. 14.50 Susitiki-
mo vieta. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.45 „Nevskis“. 21.35 „Vežėjas“. 
23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Broliai“. 2.00 
Susitikimo vieta. 3.10 „Pseudonimas „Alba-
nas“. 5.00 Aš lieknėju! 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.45, 20.25 Prie Ne-
muno. Baltarusijos lenkų laida. 8.05 „Drakono 
Polo nuotykiai“. 8.25 Lešnevskių šeima. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00 Kelionės su 
istorija. 12.35 Iš kitos pusės. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Merginos iš 
Lvovo. 15.20 Akis į akį. 15.50 Primas - treji 
metai iš tūkstančio. 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.25 „Karskis ir žmoniškumo valdžia“. 1.25 
Laisvas ekranas. 2.15 „Lešnevskių šeima“. 

 TV1000
8.15 „Meilė manęs neišduos“. 10.20 „Šarvuotis“. 
12.10 „Išgyvens tik mylintys“. 14.20 „Džesmina“. 
16.10 „Eva. Dirbtinis intelektas“. 18.10 „Ieško-
miausias žmogus“. 20.10 „Pamišęs dėl tavęs“. 
22.10 „Pats muša, pats rėkia“. 0.10 „Nežinomas“.  

 DiscoVery 
7.00, 11.50 Traukiniu į Aliaską. 8.15, 17.15 Kaip 
tai pagaminta? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Li-
kvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Vyrai, moterys, laukinės 
stichijos. 14.30, 21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 
20.00 Kaip veikia daiktai. 22.00, 3.40 Į gamtą su 
B.Grilsu ir B.Obama. 23.00, 4.30 Bear Grilsas. Mi-
sija - išgyventi. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 
15.05 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 
Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Pavojingos žemės. 23.00, 
4.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50, 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Šunų TV. 20.10, 3.25 Begemo-
tai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 0.45 Undinės. 

 sPorT1
3.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
„Cavaliers“ - „Raptors“. Numatoma. 6.00, 18.30 
NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Kartojimas. 
8.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Atkrinta-
mosios. 2016-05-26. 10.30, 2.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Rubin“ - „CSKA“. 2016-05-21. 
12.30 ATP-250. Nica. Finalas. 2016-05-21. 14.30 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžiosios Brita-
nijos etapas. Vakar. 16.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Montakit“ - „Barcelona“. Vakar. 21.00 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Herbalife 
- Laboral Kutxa“. Vakar. 23.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - „Unicaja“. 
2016-05-27. 1.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 34 turo apžvalga. 4.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Portugalijos etapas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Anglija -
Australija. 8.50 Futbolas. Anglijos Champi-
onship lygos finalas. 11.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Atletico“. 13.20 
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 15.25 Bok-
sas. Stephenas Smithas - Danielis Bruizela. 
16.25 Boksas. Tony Bellew - Ilunga Makabu. 
17.25 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokie-
tija - Slovakija. 19.15 Dviračiai. BMX pasaulio 
čempionatas. 21.50 „Formulė-1“. Monako GP 
lenktynės. 0.15 Futbolas. Anglijos FA taurės 
finalas. 3.45 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. 

 eurosPorT
6.00, 23.15, 3.00 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 6.30, 10.30, 12.00, 22.00, 1.45, 4.00 
Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 
9.30 Fechtavimasis. „Grand Prix serija“, Rusija. 
11.30, 21.30, 2.30 Teniso apžvalga. 21.55, 
0.10 Sporto naujienos. 23.00 Sporto žvaigždės. 
23.05 Jojimas. 0.15 Sporto linksmybės. 0.30, 
1.40 Europos futbolo apžvalga. 0.35 JAV fut-
bolo lyga. 1.00 Futbolas. „Vive la France“. 1.25 
Interviu su futbolininkais.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.55   „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 17.30  Lietuva tiesiogiai  17.15  Euromaxx 17.35  Klauskite daktaro 16.30    Labas vakaras,
    Lietuva

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Džeimis Olive-
ris. Gaminame su meile. 9.35 „Mano mažasis 
ponis“. 10.05 Senoji animacija. 10.50 „Žuvė-
dros vėjyje“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio vasaros skanės-
tai. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Meilės magija“ (N-7).
22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.15 KK2 (N-7). 12.20 
Penktoji pavara. 13.15 „Kalašnikovo automatų 
kelias“ (N-7). 14.15 24 valandos (N-7). 16.00, 
21.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.50 Tegul 
kalba. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00, 
23.40 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.25 Mados 
nuosprendis. 17.45 Susituokime. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Praktika“. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 1.05 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.50 
Naujienos. 11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškė-
trožės aromatas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 
21.00 „Saugant tolimąją užkardą“. 1.35 „Mūsų 
kūno chemija“. 2.45 „Greitoji pagalba“.

 Ren
8.10 Tinkama priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“. 
10.55 „Kosminės istorijos“. 11.45 Švarus darbas. 
12.30 Rusiškas vairavimas. 13.00 Dar ne vakaras. 
13.55 Čapman paslaptys. 14.45 Mokslo apgauti. 
15.40 Tinkama priemonė. 16.35 „Šeimos dra-
mos“. 18.25 „Kosminės istorijos“. 19.25 „Kovoto-
jas“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Beždžionė - 
žmogaus dukra?“ 22.20 „Gravitacijos paieškose“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai“. 14.50 Susitikimo vieta. 
16.20 „Tardytojas 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.45 „Nevskis“. 21.35 „Vežėjas“. 23.30 Dienos 
apžvalga. 24.00 „Broliai“. 2.00 Susitikimo vieta. 
3.10 „Pseudonimas „Albanas“. 5.00 Viskas 
bus gerai! 

 TV PolonIa
6.45 Iki pasimatymo Krokuvoje. 8.00 Cafe His-
toria. 8.25, 2.15 Karino. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Aš jums 
parodysiu!. 15.20 Karskis ir žmoniškumo val-
džia. 16.25 Lenkija 1050. 16.55 Sekmadienis 
su... 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 
18.45, 1.25, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 
„Naszaarmia.pl.“ 19.20 Kelionės su istorija. 
20.25 Ne. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.25 Verta kalbėti. 1.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
8.20 „Pats muša, pats rėkia“. 10.10 „Pamišęs dėl 
tavęs“. 12.10 „Nežinomas“. 14.10 „Meilė manęs 
neišduos“. 16.15 „Išgyvens tik mylintys“. 18.25 
„Šarvuotis“. 20.10 „Vienas šansas“. 22.10 „Be-
bras“. 0.10 „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“.

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip veikia daiktai. 7.00, 11.50, 21.00, 
2.50 Traukiniu į Aliaską. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Kaip tai pagaminta? 8.40, 17.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Stori ir įsiutę. griausmas. 
14.30 Prekiautojai automobiliais. Top 5. 22.00, 3.40 
Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Pavojingiausio darbo 
interviu. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 17.00, 22.00, 3.00 Iškyla gam-
toje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
23.00, 4.00 Neįprastas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Ančiukų istorijos“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 „Svotai“ (1) (N-7).
12.00 „Apie mus ir 

Kazlauskus“ (N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(1) (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 Sofos ekspertai 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Skrydžio planas“ 
(N-7).

0.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.20 „Mažylė Houp“ (N-7).
1.45 „Privati praktika“ 

(N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.45 Komedija 
„Terminalas“  
(N-7).

12.05 Nuotykių f. 
„Skūbis-Dū!  
Ežero pabaisos  
prakeiksmas“  
(N-7).

13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Mano vyras gali 

(N-7).
21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Trileris 

„12 vilties valandų“ 
(N-14).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.55 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.45 „Alkatrazas“ 
(N-7).

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

Reksas 14“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.20 „Jos istorija. 

Moterų galia“. 4 d. 
„Profesija“.

13.10 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai“ 

(N-7).
17.35 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Koncertas 

„Dainuoju su meile. 
Ona Kolobovaitė“.

22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Žaidimas“ (N-14).
23.35 Trumposios žinios.
23.40 Stilius.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Muškietininkai“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Muškietininkai“ 

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.20 „Tokia tarnyba“ (N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 „Policijos 

akademija“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

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

„Vaikinams  
tai patinka!“  
(N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Melo pinklės“ 
(N-14).

1.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.15 Kalbame ir rodome 

(N-7).
4.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.35 Rio 2016. 

Speciali laida.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
16.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.00 

Ar žinai, kad...?
18.55, 23.05 

„Miškinis“ (N-7).
20.25 „Voras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
0.05, 2.50, 5.05 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.05 Reporteris.
1.35 Lietuva tiesiogiai.
2.05, 4.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.30, 6.15 „Tigrų sala“.
3.50, 5.45 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
7.45 Auksinis protas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 IQ presingas.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 „Pavojingi jausmai“.
14.30 „Lilehameris 3“ 

(N-7).
16.00 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
16.25 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - operos 
žvaigždė Erwin Schrott 
(Urugvajus). 3 d.

17.15 Euromaxx.
17.45 V.Palčinskaitės kny-

gos „Atminties babi-
lonai“ pristatymas.

18.30 Septynios Kauno 
dienos.

19.00 Labanaktukas.
19.20 „Ten, kur namai 2“ 

(N-7).
21.00 „Naftos planeta“ 3 d. 

„Klimato karai“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Romantinė drama 

„Šulinkasio duktė“ 
(N-7).
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gegužės 31 d.

 18.30  „Automobiliai -
   meno šedevrai“

 16.00  „Daktaras Hausas“ 6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Šunų 
TV. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Begemotai. 
Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Didžiosios 
pandos šėlsta. 20.10, 3.25 Krokodilai laukinėje 
gamtoje. 0.45 Mitas apie priešistorinius ryklius. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos 
„Unicaja“ - „Valencia Basket“. 8.00, 0.30 „M1 
Iššūkis“. JAV - Suomija. Kovinis sportas. 9.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. Kelias čempionų titu-
lo link. 10.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
Kartojimas. 12.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Laboral Kutxa“ - „Herbalife“. 14.30 „NBA 
Pasaulis“. 15.00 ATP-250. Nica. Pusfinaliai. 18.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Bas-
ket“ - „Unicaja“. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ lygos 34 turo apžvalga. 20.30 Tie-
sioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. Numatoma. 1.30 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Didžiosios Britanijos eta-
pas. 3.30 ATP-250. Nica. Finalas. 5.30 Čempionai 
LT. Grappling. Jurbarkas 2016. 1 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolygos pusfinalis. „Fener-
bahce Ulker“ - „Laboral Kutxa“. 9.20 Krep-
šinis. Eurolygos finalas. 12.15 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 20.50 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 1.15 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 3.30 
Motosportas. Nascar 600 mylių lenktynių apž-
valga. 5.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Real“. 

 euroSPort
6.00, 12.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 
7.00, 10.45, 13.30, 15.00, 21.30, 2.30 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 9.30, 10.40 
Europos futbolo apžvalga. 9.35 JAV futbolo 
lyga. 10.00 Futbolas. „Vive la France“. 10.25 
Interviu su futbolininkais. 14.30, 21.00, 2.00 
Teniso apžvalga. 21.25, 23.25 Sporto naujienos. 
23.30 Motosportas. „London Calling“ varžy-
bos. 0.30 Motosportas. „Porsche“ supertaurė. 
1.00 Motosportas. „Renault Sport“ lenktynių 
serija. 1.30 Automobilių sportas. FIA pasaulio 
čempionatas.

6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.35 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.05 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.55 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VI. 
Mirtis ir sapnai“ 
(N-14).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.00 „Karadajus“ (N-7).
1.50 „Akloji“.
2.40 „Būrėja“.
3.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.25 „Mano gyvenimo 

šviesa“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės  
dėl 1 vietos.  
Kauno „Žalgiris“ - 
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Comedy club 
(N-14).

22.00 „Pastogė“ (N-14).
0.05 „Laimėk“ (N-7).
1.50 „Pavojus rojuje“ 

(N-7).
2.40 Kino aistruoliai 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido šunis?
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Virtuvė“ 

(N-7).
11.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

12.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

13.45 „Likimo ietis“ 
(N-7).

14.45 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

15.45 „Paryžius“ 
(N-7).

18.00 Diagnozė bibliofilija. 
Lietuvos mokslų  
akademijos 
Vrublevskių  
biblioteka.

18.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

19.00 „Už išlikimo ribų“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas.
21.00 „Lelijos“ (N-7).
22.10 Balticum TV 

žinios.
22.40 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.40 „Likimo ietis“ 

(N-7).

„meilĖS mAGiJA“
Drama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Christine Reinhart, Reiner Schone, Karina Thayenthal.

Nusivylusi staiga nutrūkusiu meilės ryšiu, jaunoji Melani išvyksta į pro-
vinciją rengtis išsvajotoms studijoms Oksforde. Ji apsistoja pas vaikystės 
draugę Sarą. Gyvenimas jaukioje vaizdingoje provincijoje būtų puikus, 
jei ne finansinės problemos, užgriuvusios Saros šeimą. Netrukus ji bus 
priversta parduoti šimtmečius jos vyro šeimai priklausiusį dvarą.

tV8
21.00

rekomenduoja

„PAStoGĖ“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Joseph Ruben.
Vaidina: Michelle Monaghan, 
Michael Keaton, Barry Sloane.

Dirbdama Irake, per bombos spro-
gimą fotožurnalistė Sara Teilor vi-
siems laikams praranda regėjimą. 
Nepaisant to, jos vaikinas tiesiog 
dega noru ją vesti. Deja, tuoktuvių 
mergina taip ir nesulauks...

„SKrYDŽio PlAnAS“
Veiksmo Drama. JAV. 2005.
Režisierius: Robert Schwentke.
Vaidina: Jodie Foster, 
Peter Sarsgaard, Sean Bean.

Kailė Prat po vyro mirties kartu su 
dukrele grįžta lėktuvu iš Berlyno į 
Niujorką. Skrydžio metu keisto-
mis aplinkybėmis dingsta moters 
dukra. Kailei tenka įrodinėti, kad ji 
viso proto ir duktė tikrai skrido su 
ja lėktuvu.

„12 ViltieS VAlAnDŲ“
Trileris. Jungtinė Karalystė. 2012.
Režisierius: Heitor Dhalia.
Vaidina: Amanda Seyfried, Daniel
Sunjata, Jennifer Carpenter.

Džilė kadaise buvo pagrobta, ta-
čiau jai pavyko pasprukti. Ji baimi-
nasi, kad pagrobėjas sugrįš užbaig-
ti savo juodo darbo. Kai pagrobia-
ma jos sesuo Molė, Džilė kreipiasi 
į policiją, tačiau ja niekas netiki.

tV6
22.00

lnK
22.15

tV3
22.30
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 „Svotai“ (N-7).
12.00 Sofos ekspertai 

(N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (N-7).
21.00 Opiumas liaudžiai 

(N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Komedija 

„Sensacija“ (N-7).
0.20 „Raitelis be galvos“ 

(N-14).
1.20 „Mažylė Houp“ (N-7).
1.45 „Privati praktika“ 

(N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.45 Lietuvos superšefas.
12.05 Labai juokinga laida.
12.35 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
13.05 „Rožinė pantera“.
13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Mano vyras gali 

(N-7).
21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Nepavykęs  
sandėris“  
(N-14).

24.00 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.40 „Alkatrazas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“ 

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas“ 

(N-7).
12.15 Emigrantai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai“ 

(N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.05 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Stilius.
22.15 Trumposios žinios.
22.20 „Modestas Paulauskas. 

Krepšinio švyturys“.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Žaidimas“ (N-14).
0.15 „Komisaras 

Reksas 14“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Muškietininkai“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Muškietininkai“ 

(N-7).
3.00 LRT radijo žinios.

Trečiadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Džeimio vasaros 
skanėstai. 9.35 „Mano mažasis ponis“. 10.05 
Senoji animacija. 11.05 „Meilės magija“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Žuvis vakarienei su Džeimiu Oliveriu. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Visos upės teka“ (N-7). 23.10 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 1.05 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 15.15 KK2 (N-7). 12.20 
Nuo... Iki. 13.15 24 valandos (N-7). 16.00, 
21.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45, 
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 
Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.55 
Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 14.00 Kartu su vi-
sais. 15.00, 23.35 Vyriška/Moteriška. 16.00, 3.55 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Praktika“. 
23.00 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 
„Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aromatas“. 
18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Saugant 
tolimąją užkardą“. 22.55 Specialusis korespon-
dentas. 0.40 „Užkardos vandenyne. Sugrįžimas“.

 Ren
8.00 Tinkama priemonė. 8.55 „Šeimos dramos“. 
10.45 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.45 Šva-
rus darbas. 13.00 Dar ne vakaras. 13.55 Čapman 
paslaptys. 14.50 Mokslo apgauti. 15.45 Tinkama 
priemonė. 16.35 „Šeimos dramos“. 18.30 „Kosmi-
nės istorijos“. 19.25 „Kovotojas“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.20 „Tas, kuris atėjo iš šalčio“. 22.15 
„O jei tai ateiviai?“ 23.05 Pažink mūsiškius. 

 19.05  Auksinis protas 21.00   Opiumas liaudžiai  0.50  „Visa menanti“

 

„SenSaCIja“
Komedija. Jungtinė Karalystė, JAV. 2006.
Režisierius: Woody Allen.
Vaidina: Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Ian McShane.

Viešėdama pas Londone gyvenančius tėvus, žurnalistikos studentė 
Sondra nepraleidžia progos pamatyti pasaulinio garso fokusininko Sido 
Vatermano pasirodymą. Čia jai pačiai tenka užlipti ant scenos ir daly-
vauti viename numeryje. Kaip tik tą akimirką suveikia magiški burtai, 
ir Sondra priešais save pamato žiauriai nužudyto žurnalisto vaiduoklį.

rekomenduoja

TV3
22.30

„VISoS UPĖS TeKa“
TV serialas. Australija. 1983.
Režisierius: Pino Amenta.
Vaidina: Sigrid Thornton, 
John Waters, John Alansu.

Filadelfija Gordon - nuostabaus gro-
žio britė, jaunutė dailininkė. Plaukda-
ma laivu ji pakliūva į siaubingą audrą 
ir praranda tėvus. Vienui viena likusi 
Filadelfija atsiduria savo dėdės Čarl-
zo namuose. Mergina sutinka pa-
trauklų kapitoną Brentoną Edvardsą. 
Šis ne tik padeda Filadelfijai užmiršti 
siaubingus išgyvenimus, bet ir suža-
dina jos moteriškus jausmus.

„SlaPTaS ReIKalaS“
Trileris. Kanada. 2001.
Režisierius: Marc S.Grenier.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Maxim Roy, Brigitte Paquette.

Buvęs vyriausybės agentas Džei-
sonas Praisas nesutaria su FTB. 
Jis supranta, kad nebegali niekuo 
pasitikėti, ypač po to, kai svarbus 
liudininkas žūsta nuo snaiperio 
kulkos per patį teismo proceso 
įkarštį. Praisas leidžiasi į snaiperio 
ir žmogžudystės užsakovo paieš-
ką nė nenumanydamas, kaip giliai 
biure įsišaknijusi korupcija.

„nePaVYKĘS SanDĖRIS“
VeiKsmo filmas. Kanada, Jungtinė
Karalystė, Honkongas. 2003.
Režisierius: Siu-Tung Ching.
Vaidina: Steven Seagal, 
Byron Mann, Monica Lo.

Buvęs CŽV agentas Džeikas Ho-
peris tenori ramiai išeiti į atsargą, 
tačiau yra priverstas veikti, nes jo 
dukrą Džesiką pagrobia „Abu Karaf“ 
teroristų grupuotė. CŽV darbuoto-
jai pradeda įprastinį tyrimą, o Džei-
kas imasi jos ieškoti savarankiškai.

TV8
21.00

TV6
0.10

lnK
22.15
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6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 „44-as skyrius“ 

(N-7).
9.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.20 „Tokia tarnyba“ (N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Superaudra Sietle“ 
(N-7).

23.15 Romantinė komedija 
„Vaikinams tai  
patinka!“ (N-14).

1.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

1.50 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.40 Kalbame ir rodome 

(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50, 23.00 

Ar žinai, kad...?
18.55, 23.05 

„Miškinis“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(1) (N-7).

21.30 Sąmokslo teorija 
(N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
0.05, 2.50, 5.05 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.05 Reporteris.
1.35 Lietuva tiesiogiai.
2.05, 4.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Choreografinės 

miniatiūros.
6.30 „Nuodėminga meilė“.
7.15 Duokim garo!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Mūsų miesteliai. 

Lentvaris. 1 d.
13.15 „Didysis Gregas“ 

(N-7).
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
14.30 „Naisių vasara“.
14.55 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
15.20 „Heidė“.
15.45 „Šokių akademija“.
16.15 Koncertuoja „Kotita“ 

ir draugai. 1 d.
18.00 Justinos Gringytės 

labdaros ir paramos 
fondo labdaros kon-
certas.

19.25 Baltijos futbolo 
taurė. Latvija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš 
Liepojos.

21.30 Kelias į namus.
22.00 DW naujienos rusų k.
22.15 ARTi. Restauravimas.
22.45 Dabar pasaulyje.
23.15 Elito kinas. 

Dokumentinis f. 
„Žudymo aktas“.

2.05 Naktinis ekspresas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.35 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.05 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.25 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VI. 
Kruvina akvarelė“ 
(N-14).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.00 „Karadajus“ (N-7).
1.45 „Akloji“.
2.35 „Būrėja“.
3.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
4.20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kristela“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės  
dėl 3 vietos.  
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Utenos 
„Juventus“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Comedy club 
(N-14).

22.00 „13“ (N-14).
0.10 „Slaptas reikalas“ 

(N-14).
1.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
2.35 Kino aistruoliai 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Lelijos“ 

(N-7).
11.10 „Astro 

vaikis“.
12.50 „Automobiliai - 

meno  
šedevrai“.

13.20 „Agentas 117: 
Rio neatsako“ 
(N-7).

15.15 „Kietos 
mergiotės“.

17.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Lelijos“ 
(N-7).

0.25 „Virtuvė“ 
(N-7).

TV PROGRAMAbirželio 1 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.10 Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypa-
tingas įvykis. 13.50 „Likimo ženklai“. 14.50 
Susitikimo vieta. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.45 „Nevskis“. 21.35 
„Vežėjas“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Bro-
liai“. 2.05 Susitikimo vieta. 3.20 „Pseudonimas 
„Albanas“. 5.10 „Laukinis pasaulis. Timofejaus 
Baženovo ekspedicija“. 

 TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. Baltarusijos lenkų laida. 
6.55 Klajūno užrašai. 8.00 Šaukimas į armiją. 
8.25, 2.15 „Statau už Toliką Bananą“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Manimi nesirūpink“. 15.25 Verta kalbėti. 16.30 
Kaip tai veikia? 17.00 Kultūros savaitraštis. 
17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.25 „Pabėgimas iš pragaro“. 

 TV1000
8.20 „Bebras“. 10.10 „Vienas šansas“. 12.10 
„Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 14.15 
„Pats muša, pats rėkia“. 16.10 „Pamišęs dėl 
tavęs“. 18.10 „Nežinomas“. 20.10 „Meškiukas Pa-
dingtonas“. 22.10 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas 
arba nieko“. 0.10 „Terminatorius. Išsigelbėjimas“.  

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 San-
dėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso 
karštinė. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Prasti in-
žinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 14.30 
Didžiosios mašinos. 21.00, 2.50 Stori ir įsiutę. 
Griausmas. 22.00, 3.40 Laukinės vairuotojų 
gentys. 23.00, 4.30 Dyzelinio pasaulio broliai.

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto gelbė-
tojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 
5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Blo-
gas šuo. 8.15, 12.50 Didžiosios pandos šėlsta. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 
Krokodilai laukinėje gamtoje. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Kaimo vete-
rinaras. 0.45 Užpultasis. 

 sPorT1
6.00, 15.30 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
Kartojimas. 8.30, 5.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio taurė. Sarasota. Finalas 9.30 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos paskutiniojo 
turo apžvalga. 10.00, 18.00, 21.30 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 12.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžiosios Brita-
nijos etapas. 14.00 ATP-250. Nica. Ketvirtfinalis. 
20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. 
Sarasota. Finalas. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Is-
panijos „Endesa“ lygos apžvalga. Premjera. 23.30 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 24.00 
Rusijos „Premier league“. „Rubin“ - „CSKA“. 
2016-05-21. 2.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „De 
Graafschap“ - „AFC Ajax“. 2016-05-08. 4.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 32 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
„Manchester City“. 8.50 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Atletico“ - „Bayern“. 10.40 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atleti-
co“. 12.30 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
14.35 Dviračiai. BMX pasaulio čempionatas. 
17.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ -
„Atletico“. 19.30 „Formulė-1“. Monako GP 
lenktynių apžvalga. 20.30 Futbolas. Anglijos FA 
taurės finalas. 22.30 Futbolas. Vokietijos taurės 
finalas. 0.30 Krepšinis. Eurolygos finalas. 3.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. 5.10 Futbolas. 
Draugiškos rungtynės. Anglija - Australija. 

 eurosPorT
6.00, 7.10 Europos futbolo apžvalga. 6.05 JAV 
futbolo lyga. 6.30 Futbolas. „Vive la France“. 
6.55 Interviu su futbolininkais. 7.15 Dvira-
čių sportas. Italijos turas. 8.15, 10.30, 15.00, 
21.30, 24.00, 2.30, 4.00 Tenisas. Prancūzi-
jos atvirasis čempionatas. 9.30 Motosportas. 
„Renault Sport“ lenktynių serija. 10.00 Auto-
mobilių sportas. FIA pasaulio čempionatas. 
14.30, 21.00, 2.00 Teniso apžvalga. 21.25, 
23.55 Sporto naujienos.

 22.45  Dabar pasaulyje 16.30   „Moterų daktaras“ 19.30   Pričiupom!  18.00   Kas paleido 
   šunis?

 19.00  Lietuvos krepšinio    
 lygos rungtynės

 15.30   „Ekspertė 
    Džordan“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 13.35   „Diagnozė -
   žmogžudystė“

 18.00  Reporteris  1.10   Aktorius
     Regimantas Adomaitis

 22.30  Istorijos detektyvai 12.05  Labai juokinga
   laida

 19.30  „Rezidentai“

 TV8
6.35 TV Pagalba (N-7). 8.20 Žuvis vakarienei 
su Džeimiu Oliveriu. 9.20 Teletabiai. 9.50 Se-
noji animacija. 10.50 „Visos upės teka“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio Britanija. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Kaip geriau nesipiršti“ (N-7). 22.45 „Tai 
- mano gyvenimas“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.20 Autopilo-
tas. 12.45 Valanda su Rūta. 14.15 24 valandos 
(N-7). 15.15 Bus visko. 16.00, 21.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 22.00 Dabar pasau-
lyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.35 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20, 18.50 Tegul 
kalba. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 14.55, 
23.30 Vyriška/Moteriška. 15.55, 2.45 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Praktika“. 23.00 
Vakaras su Urgantu. 0.55 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 
11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aro-
matas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 
„Saugant tolimąją užkardą“. 22.55 „Dvikova“. 
0.40 „Karininkai“. 2.20 „Greitoji pagalba“.

 Ren
8.05 Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“. 
10.50 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.45 
Sąžiningas remontas. 12.35 „V ir M“. 13.00 Dar ne 
vakaras. 13.55 Čapman paslaptys. 14.50 Mokslo 
apgauti. 15.40 Tinkama priemonė. 16.35 „Šeimos 
dramos“. 18.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
19.25 „Kovotojas“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 A.Čapman paslaptys. 23.20 „V ir M“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 
13.50 „Likimo ženklai“. 14.50 Susitikimo vieta. 
16.20 „Tardytojas 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.45 „Nevskis“. 21.35 „Vežėjas“. 23.30 Dienos 
apžvalga. 24.00 „Broliai“. 2.05 Susitikimo vieta. 
3.20 „Pseudonimas „Albanas“. 5.10 „Laukinis 
pasaulis. Timofejaus Baženovo ekspedicija“. 

 TV PolonIa
6.40, 16.15 Vilnoteka. 7.05 Pasaulis sukasi. 
8.05 Istorijos aktualijos. 8.25, 2.15 „Saulės 
ietis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polo-
nija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyveni-
mo egzaminas“. 16.35 „Pabėgimas iš pragaro“. 
17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 17.55, 1.45 
Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35 Len-
kija su Miodeku. 18.55 Pegasas. 20.25 Laisvas 
ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Dingusi“. 
0.25 Paprastai. 1.10 A la show. 

 TV1000
8.10 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“. 
10.15 „Meškiukas Padingtonas“. 12.10 „Ter-
minatorius. Išsigelbėjimas“. 14.20 „Bebras“. 
16.10 „Vienas šansas“. 18.10 „Mums reikia 
pasikalbėti apie Keviną“. 20.10 „Kaliniai“. 22.45 
„Siuntėjas“. 0.30 „Veronika ryžtasi mirti“. 2.15 
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“.

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip veikia daiktai. 7.00 Mitų griovėjai. 
7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05, 
13.35 Aukso karštinė. 10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 21.00, 2.50 Turtai pakelėse. 22.00, 
3.40 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto 
karai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 
15.05 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 
Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Slibinų dresuotojai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Privati praktika“ 

(N-7).
11.00 „Svotai“ (N-7).
12.00 Opiumas liaudžiai 

(N-7).
12.30 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 „Svotai“ (1) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Konanas barbaras“ 
(N-14).

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

1.35 „Mažylė Houp“ (N-7).
2.05 „Privati praktika“ 

(N-7).

6.30 „Garfildas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
7.25 „Rožinė pantera“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.45 Lietuvos superšefas.
12.05 Labai juokinga laida.
12.35 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
13.05 „Rožinė pantera“.
13.35 „Svajonių princas“.
14.35 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Mano vyras gali 

(N-7).
21.00 Nuo... Iki.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Taikinių žymėtojas“ 
(N-7).

0.10 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.50 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
9.40 „Heidė“.
10.05 „Šokių akademija“.
10.35 „Džesika Flečer“ 

(N-7).
11.25 „Didysis Gregas“ 

(N-7).
12.15 Gyvenimas.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.45 „Muškietininkai“ 

(N-7).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Trečiojo reicho 

žlugimas“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Muškietininkai“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Muškietininkai“ 

(N-7).
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Klauskite daktaro.
4.00 LRT radijo žinios.

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 „44-as skyrius“ 

(N-7).
9.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.20 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
19.30 Pričiupom! (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„13 rajonas. Plytų 
rūmai“ (N-14).

23.15 Veiksmo f. 
„Superaudra Sietle“ 
(N-7).

1.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Ar žinai, kad...?
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Gaujos“ (N-7).
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.30 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 „Mafijos kronikos“ 
(N-7).

22.30 Reporteris.
23.00 „Miškinis“ (N-7).
0.05, 2.50, 5.05 

„Pėdsakas“ (N-7).
1.05 Reporteris.
1.35 Lietuva tiesiogiai.
2.05, 4.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.30, 6.15 „Tigrų sala“.
3.50, 5.45 „Jaunikliai“

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
6.30 „Nuodėminga meilė“.
7.15 Duokim garo!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 DW naujienos rusų k.
12.20 Mūsų miesteliai. 

Lentvaris. 2 d.
13.15 „Didysis Gregas“ 

(N-7).
14.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 10“.
14.30 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.15 „Padūkėliai 

marsupilamiai“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Šokių akademija“.
16.40 „Neskubėk gyventi“.
17.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
18.00 Legendos.
18.55 „Didžioji istorija“
20.30 „Džesika Flečer“ (N-7).
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Priešaušrio broliai. 

2 d.
23.40 Naktinis ekspresas.
0.15 „Zigmas Zinkevičius. 

Pamilęs lietuvių 
kalbą“.

1.10 Kultūra. Aktorius 
Regimantas 
Adomaitis.

laisvalaikis 2 0 1 6  g e g u ž ė s  2 7 53

birželio 2 d.

 20.00   Balticum TV 
   žinios

 10.30  „CSI kriminalistai“ 11.35  „Didingasis 
amžius“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.35 „Nenugalimieji. 

Kovos tęsiasi“.
9.05 „Džiumandži“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.00 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.55 „Būrėja“.
14.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
15.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Foilo karas. 

Slėptuvė“ (N-7).
22.50 „Užkampis“ 

(N-7).
23.50 Neištikimieji. 

Išdavystės istorijos 
(N-14).

0.45 „Karadajus“ (N-7).
1.35 „Akloji“.
2.30 „Būrėja“.
3.25 „Senojo Tilto 

paslaptis“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“  
(N-7).

8.00 „Medikopteris“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 Comedy club 

(N-14).
22.00 „Kolibrio efektas“ 

(N-14).
0.05 „Kaukolės“ 

(N-7).
2.05 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 Diagnozė bibliofilija. 
Lietuvos mokslų  
akademijos 
Vrublevskių  
biblioteka.

11.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

12.30 „Už išlikimo ribų“.
13.30 Reidas.
14.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.00 „Krabatas: 

burtininko mokinys“ 
(N-7).

17.05 „Į Vakarus“
(N-7).

18.50 „Lelijos“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

21.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

23.30 „Už išlikimo ribų“.
0.30 „Paslapčių namai“ 

(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Blogas šuo. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdyto-
jai. 16.30 Krokodilai laukinėje gamtoje. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Ostinas Styvensas. 20.10, 3.25 Gyvūnų ins-
pektoriai Pietų Afrikoje. 0.45 Pabaisos manyje. 

 SPort1
6.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Portugalijos 
etapas. 8.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Va-
lencia Basket“ - „Unicaja“. 10.00 KOK World series. 
Bušido kovos. Ryga 12.30 Šiuolaikinės penkiako-
vės pasaulio taurė. Sarasota. Finalas. 13.30 ATP-
250. Atlanta. Ričardas Berankis - John Isner. 15.00 
„Road to Glory“. Pasaulio kikbokso čempionatas. 
15.30 Rusijos „Premier“ lyga. „CSKA“ - „Zenit“. 
17.30 NBA krepšinio lyga. NBA krepšinio lyga. 
„Thunder“ - „Warriors“. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ lygos turo apžvalga. 20.30 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Herbalife - Laboral 
Kutxa“. 22.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Montakit“ - „Barcelona“. 0.30 „NBA Pasaulis“. 1.00 
„M1 Iššūkis“. Kovinis sportas. 2.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „CAI“. 4.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Finalas 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija - 
Slovakija. 8.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.50 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 10.20 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 10.50 
Futbolas. UEFA Europos lygos finalas. „Liverpool“ 
- „Sevilla“. 13.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
2015-2016 m. sezono apžvalga. 15.00 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Švedija - Čekija. 17.00 
Boksas. 18.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. 
21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Roma. 
Tiesioginė transliacija. 23.00 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Anglija - Portugalija. 0.50 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Roma. 2.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 3.25 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 4.15 Futbolas. 
Anglijos FA taurės finalas. 

 euroSPort
6.00, 9.00 Automobilių sportas. FIA pasaulio 
čempionatas. 6.30, 2.00 JAV futbolo lyga. 7.00, 
10.30, 14.45, 16.00, 20.30, 21.30, 0.30, 4.00 
Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 8.00 
Dviračių sportas. Italijos turas. 9.30 Motosportas. 
„London Calling“ varžybos. 14.15, 15.45, 20.00, 
1.30 Teniso apžvalga. 21.25, 23.55 Sporto naujie-
nos. 23.30 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 24.00 
Motosportas. „FIA European Rally“ čempionatas.

„KonAnAS BArBArAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Marcus Nispel.
Vaidina: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan.

Kilnus keltų karys barbaras Konanas, trokšdamas atkeršyti už savo tėvo 
nužudymą, leidžiasi į pavojingų nuotykių kelionę. Negana to, kad niek
šas Kalaras pražudė Konano tėvą, dar ir pagrobė paslaptingą gražuolę 
Tamarą. Jos kraujo lašas gali iškviesti paralelinio pasaulio pabaisą, su 
kurios pagalba niekingų tikslų turintis karvedys ketina užvaldyti pasaulį...

tV3
22.30

rekomenduoja

„KAiP GeriAu neSiPirŠti“
komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Bradford May.
Vaidina: Beau Billingslea, Tate
Birchmore, Timothy Bottoms.

Trevis yra beprotiškai įsimylėjęs 
savo merginą Leną. Jis padarys 
viską, kad jo sužadėtuvės būtų 
nepakartojamos ir Lena jų niekada 
nepamirštų. Deja, viskas, kas gali 
nepavykti, nepavyksta...

 „tAiKinių žymėtojAS“
Veiksmo filmas. JAV, 2005.
Režisierius M.Adamsas.
Vaidina V.Houp, E.Sams, 
V.Snaipsas.

Kai apleista atominė jėgainė pa
tenka į smogikų rankas, JAV specia
liosios pajėgos priima sprendimą 
slapta įsikišti. Patyręs specialistas 
„Taikinių žymėtojas“ gauna užduo
tį  paženklinti jėgainę. Kaip jam 
seksis įvykdyti nelengvą užduotį?

„KoliBrio eFeKtAS“
Veiksmo filmas. JAV, Jungtinė
Karalystė. 2013.
Režisierius: Steven Knight.
Vaidina: Jason Statham, 
Agata Buzek, Vicky McClure.

Džozefas Smitas  specialiųjų pajė
gų veteranas. Dėl savo įsitikinimų 
jis palieka tarnybą Afganistane, 
grįžta į Londoną ir tampa benamiu 
purvinuose sostinės požemiuose.tV6

22.00

lnK
22.15

tV8
21.00
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kinas

Britų režisierius Kenas Ločas (Ken Loach)
EPA-Eltos nuotr.

Juostoje pasakojama apie kafkišką staliaus 
kovą dėl valstybinės paramos, kai jis dėl in-
farkto nebegali dirbti.

Savo padėkos kalboje 79 metų režisierius 
griežtai kritikavo „neoliberalias idėjas“, ku-
rios „mus priartino prie katastrofos“. „Šios 
neoliberalios praktikos milijonus žmonių - 
nuo Graikijos iki Portugalijos - įstūmė į skur-
dą. Nedidelė mažuma tuo metu gėdingai kro-
vėsi turtus“, - kalbėjo K.Ločas.

K.Ločas yra žinomas dėl dramų, kuriose 
vaizduoja socialiai skriaudžiamų žmonių liki-
mus ir prie gėdos stulpo kala visuomeninę 
nelygybę. 2006-aisiais jis jau yra laimėjęs 
„Auksinę palmės šakelę“ už karinę dramą 
„Vėjas, siūbuojantis medžius“ („The Wind 
That Shakes The Barley“).

Tarptautinis Kanų kino festivalis laikomas 
svarbiausiu pasaulyje kino festivaliu. Šiais 
metais jis vyko 69 kartą. Dėl pagrindinių pri-
zų konkuravo 21 juosta.

Eltos inf.

Kanų „Auksinė palmės šakelė“
teko socialinei dramai

ApdovAnojimAi
 Du apdovanojimai atiteko iraniečio kūrėjo Asgaro 
Farhadžio (Asghar Farhadi) visuomeninei dramai 
„Komivojažierius“ („Forushande“). Ji pagerbta už 
geriausią scenarijų, o Šahabas Hoseinis (Shahab 
Hosseini) apdovanotas geriausio pagrindinio akto-
riaus kategorijoje. „Šis prizas priklauso mano tautai 
ir aš iš visos širdies duodu jai prizą“, - padėkos 
kalboje sakė aktorius.
 Geriausia aktore pripažinta 52 metų filipinietė 
Žaklina Chosė (Jaclyn Jose). Ji apdovanota už 
vaidmenį Brilantės Mendozos (Brillante Mendoza) 
antikorupcinėje dramoje „Ma’ Rosa“.
 Kanadietis Ksavjeras dolanas (Xavier Dolan) 
už dramą „Tiesiog pasaulio pabaiga“ („Juste la 
fin du monde“) laimėjo Didįjį žiuri prizą - antrąjį 
pagal svarbą festivalio apdovanojimą.
 Apdovanojimą už geriausią režisūrą pasidalijo 
rumunas Kristijanas mungiu (Cristian Mungiu) 
už filmą („Baccalaureat“) ir prancūzas olivjė 
Asajas (Olivier Assayas) už  trilerį „Privati 
apsipirkinėtoja“ („Personal Shopper“).

Šių metų Kanų kino festivalio pagrindinį 
prizą - „Auksinę palmės šakelę“ - laimėjo 
britų režisierius KenAs LoČAs (Ken Loach). 
Jis sekmadienio vakarą prestižinį kino ap-
dovanojimą atsiėmė už socialinę dramą 
„Aš, Danielis Bleikas“ („I, Daniel Blake“).

Geriausia aktorė - filipinietė Žaklina 
Chosė (Jaclyn Jose)

Geriausias aktorius - iranietis Šahabas 
Hoseinis (Shahab Hosseini)
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„Išdavystė“
„Eperdument“
Pagal tikrus įvykius sukurtoje jausmingo-

je dramoje „Išdavystė“ pasakojama visoje 
Prancūzijoje pagarsėjusi kontraversiška meilės 
istorija. Prancūzų polinkis į slaptus emocinius 
ryšius jau seniai yra tapęs savotiška kliše. Ža-
vu ir koketiška tai gali pasirodyti tik žvelgiant 
labai paviršutiniškai. Iškilę į viešumą tokie san-
tykiai galingomis emocijų bangomis persirita 
per įsimylėjėlių ir aplinkinių žmonių gyvenimą. 
Slaptų romanų kaina gali būti milžiniška.

Žanas yra pavyzdinio moterų kalėjimo di-
rektorius. Trisdešimt devynerių metų vyrui 
sekasi ne tik karjera, jis turi mylinčią žmoną 
ir nuostabią dukrą. Tačiau į jo gyvenimą tarsi 
liepsna įsiveržia jauna kalinė Ana, kuri Žano 
valdomame kalėjime laukia nuosprendžio už 
visuomenėje rezonansą sukėlusį nusikaltimą.

Tarp gerokai jaunesnės, seksualios ir 
laukiniu veržlumu spinduliuojančios Anos ir 
kalėjimo vadovo užsimezga aistringas ryšys. 
Neįveikiama aistra priverčia Žaną rinktis 
tarp brangiausių jam dalykų - šeimos bei 
darbo ir jokios ateities neturinčių santykių 

su teisiamąja. Puolęs į neviltį vyras mėgina 
atsiriboti nuo Anos ir grįžti pas šeimą, tačiau 
neištvėręs vidinių kančių vėl metasi į kalinės 
glėbį. Beprotybė apėmusi abu įsimylėjėlius 
kėsinasi prasiveržti tragiškiausia savo forma.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Premjera

Kinai
Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 27-2 d. 10.20, 14.05, 16.40, 19.15 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 27-2 d. 13, 15.40, 18.30, 21.10 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
27-2 d. 10.50, 11.40, 12.50, 15, 16.10, 17.10 val.
„išdavystė“ (drama, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 18.10, 20.50 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 
27-2 d. 13.35, 16, 18.15, 21.50 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 2 d. 18.20 val. 
(Panelės premjera).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 27-2 d. 10.10, 12.30, 13.45, 
14.50 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 11, 16.20, 18.40 val.
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 27-2 d. 13.15, 17.20, 20.30 val.
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
27-2 d. 15.10, 18.20, 21.30 val. (2 d. 18.20 val.  
seansas nevyks).
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 27-2 d. 19.30, 
21.40 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 27-2 d. 11.50, 12.55 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 27-2 d. 21 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 27-2 d. 10.40 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 27, 29, 31, 2 d. 
20.40 val.
„išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 28, 30, 
1 d. 20.40 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., Belgija, V) - 
27-2 d. 10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

FORuM CinEMAs VinGis
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 27-2 d. 11, 18, 21.20 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 27-2 d. 13.30, 16.10, 18.45 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
27-2 d. 11.10, 13.10, 15.10, 16.25 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 
27-2 d. 13.30, 15.45, 18.20, 20.40, 21.45 val.
„išdavystė“ (drama, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 16.50, 
19.20, 21.45 val.
„sodo grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė 
iki Matiso“ (dokumentinis f., V) - 29 d. 18 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 2 d. 19.30 val. 
(Panelės premjera).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 27-2 d. 11.20, 13.40, 16, 
17.10, 19.30 val. (2 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 12, 14.20 val.
„Angry Birds“ (animacinis f., originalo k. be subtitrų, 
Suomija, JAV, V) - 27-2 d. 11.30 val.
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 27-2 d. 
13.40, 16.35, 20.35 val. (29 d. 16.35 val. seansas nevyks).
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) -
27-2 d. 11.40, 15, 18.10, 21.20 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 27-2 d. 19.45, 
21.45 val. (29 d. 19.45 val. seansas nevyks).
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 27-2 d. 11.10 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 27-2 d. 13.20, 18.25 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 27-2 d. 
21.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 27-2 d. 13.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 27-2 d. 11.15 val.
„išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 27-2 d. 
16.45, 19.10 val.
„Praradimas“ (komiška drama, JAV, N-16) - 27-2 d. 21.30 val.

„Kempiniukas Plačiakelnis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 11 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Didybės kapinės“ (Tailandas, Jungtinė Karalystė, 
Vokietija, Prancūzija, Malaizija) - 27 d. 16.10 val.  
30 d. 20 val. 31 d. 18.50 val. 1 d. 20.50 val.
iškilmingų kino apdovanojimų „sidabrinė gervė“ 
transliacija (įvairūs f., Lietuva) - 27 d. 18.30 val.
sKA i kurso vaidybinių filmų programa
(vaidybiniai f., lietuva) - 28 d. 15 val.
„Batas“ (drama, Vokietija, Latvija, Prancūzija) - 28 d. 17 val.
sKA diplominių dokumentinių filmų programa
(dokumentiniai f., lietuva) - 28 d. 19 val.
sKA diplominių vaidybinių filmų programa
(vaidybiniai f., lietuva) - 28 d. 20.30 val.
„Kiemas“ (drama, Lietuva) - 29 d. 17 val.
„nekalti burtininkai“ (drama, Lenkija) - 29 d. 19 val.
„Didesni purslai“ (kriminalinė drama, Italija, Prancūzija) -
29 d. 21 val. 30 d. 17.40 val. 31 d. 16.40 val.  
1 d. 16.30 val. 2 d. 20.50 val.
„Praradimas“ (Jungtinės Valstijos) - 30 d. 15.40 val. 
31 d. 21.10 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 1 d. 18.50 val.
„Deminas: dvi tvirtovės/iglu“ (dokumentinė drama, 
Lietuva) - 2 d. 17 val.
„Kraujas“ (drama, Portugalija) - 2 d. 18.30 val.

MulTiKinO OZAs
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 27-30, 1-2 d. 11.15, 14.15, 17.15, 18.30, 
21.30 val. 31 d. 15.45, 18.30, 21.30 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-7) - 27, 29, 2 d. 10.15, 12.45, 15.45 val. 28 d. 10.15, 
13, 15.45 val.; 31 d. 10.15, 17.30 val. 30, 1 d. 10.15, 15.45 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 27-2 d. 
13.45, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 27, 
29, 2 d. 10.30, 11.45, 13.15, 15.15 val. 28 d. 11.45, 13.15, 
15.15 val. 30-1 d. 11.45, 13.15, 15.15 val.
„išdavystė“ (drama, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 19, 
21.30 val.

Kino teatruose nuo gegužės 27 d.

n Drama, Prancūzija, 2016

n Režisierius: Pierre Godeau

n Vaidina: Guillaume Gallienne, Adele 

Exarchopoulos, Stephanie Cleau, Alienor 

Poisson ir kiti
n iMDB: 6,3/10

Filme „Išdavystė“ - Prancūziją sukrėtusi meilės istorija
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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Pastaruosius metus Alisa, kurią vaidina 
Mija Vasikovska (Mia Wasikowska), sekdama 
savo tėčio pėdomis, praleido plaukiodama 
atviroje jūroje. Patyrusi daug įdomių nuotykių 
ir pagaliau grįžusį į Londoną, ji netrukus iš-
keliauja į antraisiais savo namais tapusią Ste-
buklų šalį. Ten ji vėl susitiks su senaisiais 
bičiuliais - Baltuoju triušiu, Mėlynuoju vikšru, 
Češyro katinu ir Išprotėjusiu Skrybėlininku, 
kurį įkūnija Džonis Depas (Johnny Depp).

Skrybėlininkas lyg nesavas, nes, pasiro-
do, pametė savo... Esybę. Todėl Mirana, ku-
rią vaidina En Hetavėj (Anne Hathaway), 
išsiunčia Alisą pasiskolinti Chronosfero - 
Skrybėlininką išgelbėti galinčio metalinio 
rutulio, kuris slypi Didžiajame laikrodyje ir 
saugo viso pasaulio laiką.

Iškeliavusi ieškoti paslaptingojo rutulio, 
ji grįžta į praeitį, kur ir vėl sutinka savo drau-
gus bei priešus skirtingais jų gyvenimo eta-

„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) -
27-2 d. 18.45, 21.45 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
27-2 d. 11.30, 14.30, 17, 20.15 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 
27-2 d. 22 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 11, 13.30 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 27-2 d. 10, 12.15, 14.45, 
16, 17.30, 19.45 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 27-2 d. 16, 20.30 val.

„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
28 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV) - 1 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAunAs
FORuM CInEMAs

„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D, N-7) - 27-2 d. 11.45, 14.40, 17.40, 20.15 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-7) - 27-2 d. 10.30, 13, 19.10, 22.50 val. (22.50 val. 
seansas vyks 27-28 d.; 27 d. 10.30 val. seansas vyks 3D 
formatu).

„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-16) - 27-2 d.
15, 17.10, 19.40, 21.50, 23.50, 23.40 val. (23.40 val. sean-
sas vyks 27-28 d.).
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
27-2 d. 11, 12.55, 14.50, 16.50 val.
„Išdavystė“ (drama, Prancūzija, N-16) - 27-2 d. 18.45, 
21.10 val.
„sodo grožis modernistinėje tapyboje: nuo Monė 
iki Matiso“ (dokumentinis f., V) - 29 d. 18 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 2 d. 19.10 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 27-2 d. 10.15, 12, 
14.20, 15.10, 16.40, 19.20 val.

Kino teatruose nuo gegužės 27 d.

n Fantastinis nuotykių filmas, JAV, 2016

n Režisierius: James Bobin („Mapetai“)

n Vaidina: Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia 

Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham Carter, 

Sacha Baron Cohen, Alan Rickman, Stephen Fry, 

Michael Sheen, Timothy Spall ir kiti

Premjera

„Alisa Veidrodžio karalystėje“
„Alice Through the Looking Glass“

Filmo premjeroje Londone pasirodė pagrindinius vaidmenis atlikę aktoriai 
Džonis Depas (Johnny Depp) ir Mija Vasikovska (Mia Wasikowska)
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„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 27-2 d. 12.40, 17.25 val. 
(29 d. 17.25 val. seansas nevyks).
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
3D, N-13) - 27-2 d. 15.30, 21.30 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) -
27-2 d. 18.30 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
27-2 d. 13.15, 16.10, 21.20 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 27-2 d. 10.40, 12.50 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 27-2 d. 19, 21.40, 23.45 val.
(23.45 val. seansas vyks 27-28 d.; 29, 2 d. 19 val. seansas nevyks).

„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 27-2 d. 21.45 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-2 d. 11.10 val.

CINAMON
„Aš prieš tave“ (drama, JAV) -  2 d. 20 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, 3D) - 27-2 d. 10.50, 13.25, 15.55 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV) - 27-2 d. 11.50, 14.20, 16.50, 19 val.
„Kieti bičai“ (kriminalinė komedija, JAV) - 27-2 d. 
13.40, 18.25, 19.50, 22.10 val.
„Elfai“ (animacinis f., Kanada) - 27-2 d. 11.30, 12.45, 
15, 17 val. (12.45 val. seansas vyks 1 d.).

„Išdavystė“ (drama, Prancūzija) - 27-2 d. 21.30 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) 
- 27-2 d. 20.45 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
27-2 d. 16.10, 19.15 val. (2 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 27-31, 2 d. 12.30 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Suomija, JAV, V) - 27-2 d. 10.30, 13, 15.15, 17.30, 18.55 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 27-2 d. 22.15 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV, 
N-13) - 27-2 d. 21 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

pais. Alisa atsiduria tikrų tikriausiose lenk-
tynėse su Laiku - ar jai pavyks būti pirmai 
ir išgelbėti Skrybėlininką nuo pražūties?

Fantastinis nuotykių filmas „Alisa Veid-

rodžio karalystėje“, kaip ir prieš šešerius me-
tus susukta Timo Bertono (Tim Burton) is-
torija, yra klasikinės  Luiso Kerolio (Lewis 
Carroll) pasakos interpretacija. Tiesa, šįkart 

legendinės ekranizacijos ėmėsi režisierius 
Džeimsas Bobinas (James Bobin), o T.Berto-
nas sėdo į prodiuserio kėdę.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
28 d. 18.30 val.; 29 d. 11 val. - Lietuvos vaikų ir 
moksleivių televizijos konkurso baigiamasis koncertas.
2 d. 19 val. - Kūrybinis impulsas V. LNOBT Baleto artistų 
meninis projektas. Projekto meno vadovas - K.Pastor.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
27 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“ ). Rež. K.Smed.
27 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“. Rež. 
C.Graužinis („Cezario grupė“ ).
28 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechov „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
29 d. 15 val.; 29 d. 18.30 val. Erdvėje prie Didžiosios 
scenos - D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, Euripidas, 
Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
31 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
1 d. 19 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis 
princas“. Rež. P.Makauskas.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Visuomenės 
priešas“. Rež. J.Vaitkus.
2 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare „Timonas“. 
Rež. K.Gudmonaitė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
27 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir 
dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
31 d. 12 ir 15 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
2 d. 18 val. 99 salėje - Premjera! Marius von Mayenburg 
„Perplex“. Rež. M.Klimaitė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
28 d. 18.30 val. - Flamenko šokio teatras „Sandra 
Domingo“. Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk“.
29 d. 16 val. - Premjera! E.Bakas „Karaliaus 
Purandžanos istorija“. Rež. E.Bakas.
2 d. 18 val. - Jubiliejinis koncertas Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai paminėti (vaikų šokio teatras „Angel Project“).

RAGAniuKĖs TEATRAs
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Laimė“.
29 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Geras šuo Fredis“. Rež. K.Grabnickienė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“ 
Mažojoje salėje

29 d. 12 ir 14 val. - Premjera! „Čia buvo, čia nėra“. 
Rež. Š.Datenis.
1 d. 10.30 val. - N.Indriūnaitė „Coliukė“ (pagal H.Ch.
Anderseno pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
27 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
29 d. 19 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
30 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
31 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
27 d. 14 ir 19 val. - LMTA diplominiai spektakliai: 
„identify“ , „Eglė - žalčių karalienė“ , „12 NIGHT“. Kurso 
vadovė doc. E.Gabrėnaitė.
29 d. 18 ir 21 val. Juodojoje salėje - Premjera! 
„Šventasis pavasaris“ (Low Air Urbanistinio šokio teatras). 
Rež. V.Bareikis.
29 d. 13 val. Kišeninėje salėje - „Sekretai iš būtųjų 
laikų“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Godos“ 
(Kauno šokio teatras „Aura“). Choreogr.: B.Letukaitė 
(Lietuva), A.Ekenes, P.Holden (Norvegija).
31 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Psichė“. 
Rež.: G.Kazlauskaitė, E.Kazickaitė (Apeirono teatras).
1 d. 13 val. Kišeninėje salėje - „Gandro dovana“ 
(„Stalo teatras“.)

VilniAus KAMERinis TEATRAs
29 d. 13 val. - „Princesė ant žirnio arba laimė ir triufe-
liai“. Rež. V.Fijalkauskas.
31 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
31 d. 19 val. - S.Kane „Apvalytieji“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
27 d. 18.30 val.; 28 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - 
N.Juška „Gėlių pasaka“. Rež. G.Zasčižinskaitė.
28, 29 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Premjera! 
C.Churchill „Skaičius“. Rež. Ž.Vingelis.
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.
1 d. 18 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“.
Rež. A.Sunklodaitė.
1, 2 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal A.Čechov). 
Rež. R.Kazlas.
2 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.

KAunO KAMERinis TEATRAs
28 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
29 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
27 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
29 d. 12 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“ 
31 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
28 d. 18.30 val. - F.Wilhorn „Boni ir Klaidas“. 2 v. 
miuziklas. Rež. R.Bunikytė. Dir. M.Kadin.
1 d. 18.30 val. - Jaunųjų talentų ir Mažosios Lietuvos sim-
foninio orkestro koncertas. Rež. E.Miškinytė. Dir. S.Domarkas.

Jau 44-tą kartą Vilniuje skambančiame 
festivalyje dalyvaus net 44 kolektyvai, jų 
programoje - per 30 renginių: nuo jaukių 
susitikimų su tradiciją išlaikiusiais kaimo 
dainininkais iki „folkjazz“ projektų, nuo fes-
tivalio kino iki naktinių dūzgių su šokiais iki 
paryčių, nuo tradicinių lietuviškų kapelijų 
koncertų iki užsienio svečių pasirodymų. 
Vilniečių lauks ne tik tradiciniais tapę ren-
giniai „Sutartinių takas“, „Grajyk, muzikė-
la!“, „Slauna mūsų giminėlė“, „Nakties mu-
zika“, „Naktišokiai“, bet ir gerai žinomos 
folkroko grupės „Atalyja“ koncertas, teat-
ralizuotos folkloro programos.

* Tai, ko dar nėra buvę festivalyje, bus 

galima išgirsti penktadienį, gegužės 27-ąją, 
S.Daukanto aikštėje vyksiančiame koncerte 
„Negirdėta Lietuva“. Lietuvos etnografinių 
regionų liaudies dainas džiazo ritmu kartu 
su Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų or-
kestru atliks Girmantė Vaitkutė. Tai bus šios 
programos premjera.

* Sutartinių mėgėjai penktadienį gali 
burtis Bernardinų sode. Čia nusidrieks su-
tartinių takas, kuriame dainuos sutartinių 
atlikėjai iš visos Lietuvos.

* Kaip visada, festivalyje bus ir svečių 
iš užsienio. Savo pasirodymais džiugins sve-
čiai iš Armėnijos, Norvegijos, Slovėnijos, 
Ukrainos, Italijos bei Latvijos. Pirmą kartą 

į festivalį įsilies Vakarų Afrikos muzika ir 
šokiai - šeštadienį, gegužės 28-ąją, vyks 
vakaras „Africa night“.

* Sekmadienį, gegužės 29-ąją, baigia-
majame festivalio koncerte S.Daukanto aikš-
tėje šokėjas iš Japonijos šoks kabuki ir kitus 
tradicinius japonų šokius.

* Festivalį „Skamba skamba kankliai“ 
džiugins ir vienintelė vaikų folkloro šventė 
Vilniaus mieste „Saulytė“, kuri šiais metais 
vyks sekmadienį, gegužės 29-ąją Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme.

* Kaip ir kasmet, festivalio metu šurmu-
liuos tautodailininkų ir kulinarinio paveldo 
atstovų mugė. Vilniečiams ir miesto sve-
čiams bus pristatytas dar gyvas liaudies me-
nas, senieji amatai, mūsų krašto kultūros 
išskirtinumas.

„Laisvalaikio“ inf.

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, prasidėjęs gegužės 26 d. 
Vilniaus senamiestyje, sostinėje šurmuliuos iki gegužės 29 dienos.

„Skamba skamba kankliai“ kvies pašėlti
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

KONCERTŲ SALĖ
1 d. 18 val. - Premjera! „Buvusių moterų reikalai. Mano 
geriausias bernvakaris“ (N-16).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.
29 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
29 d. 12 ir 14 val. - „Pasaka apie Senbernarą ir katytę 
Fėją“. Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“ ).
30 d. 18 val. - Premjera! P.Tilainė „Dialogas su Dievu“. 
Rež. P.Bielskis (Klaipėdos universiteto teatras).

ŠIAuLIAI
ŠIAuLIŲ DRAMOS TEATRAS

27 d. 18 val. - K.Boruta „Baltaragio malūnas“. Rež. A.Pociūnas.
28 d. 18 val. - T.Viljamsas „Geismų tramvajus“. Rež. A.Latėnas.
1 d. 12 val. Mažojoje salėje - ŠU estrados meno 
studijų programos IV kurso studentų baigiamieji darbai. 
V.Sigarelas „Juodas pienas“. Rež. A.Gluskinas.
2 d. 16 val. - Senjorų diena! R.Lamoureux „Sriubinė“. 
Rež. N.Mirončikaitė.

PANEVĖŽyS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS

27, 28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Numatoma premjera! 
L.Ruohonen „Vyšnia šokolade“. Rež. L.M.Zaikauskas.
29 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršakas „Katės 
namai“. Rež. V.Mazūras.
31 d. 18 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Granauskas „Rūkas virš 
slėnių“. Rež. R.Banionis.

PALANgA
KuLTŪROS CENTRAS „RAMyBĖ“ 

30 d. 20 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.

KITI MIESTAI
29 d. 17 val. Elektrėnų kultūros centre - M.Gavranas 
„Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.

Koncertai
VILNIuS

ŠV. KOTRyNOS BAŽNyČIA
27 d. 18 val. - Tarptautinis koncertas, skirtas Vaikų 
gynimo dienai. Įėjimas - nemokamas.
28 d. - Festivalio „Skamba skamba kankliai“ koncertai:
15 val. - „Čiulba čiulbutis“. Solinio dainavimo tradicija. 
Dalyvauja: R.Ambrazevičius, Rugiaveidė, V.Povilionienė, 
kiti Vilniaus folkloro ansamblių solistai;
17 val. „Pasilikot jauni, dainose amžini...“ Lietuvos partizanų 
dainos ir eilėraščiai. Dalyvauja: folkloro ansamblis „Ūla“ ;
21.00 val. - Nakties muzika. Daugiabalsio dainavimo 
tradicija. Dalyvauja: „VISI“ (Lietuva), „Saucejas“ (Latvija), 
„Bozychi“ (Ukraina). Įėjimas - nemokamas.

MENŲ SPAuSTuVĖ
31 d. 18 val. Juodojoje salėje - Kompozitorės Snieguolės 
Dikčiūtės kūrybos retrospektyva. G.Gelgotas (fleita), 
P.Vyšniauskas (saksofonas), kamerinis orkestras „Modus“ 
(meno vadovas ir dir. R.Bliškevičius), kamerinis moterų 
choras „Melos“ (vadove D.Krapavickaitė).

MOKyTOJŲ NAMAI
29 d. 16.30 val. VMN Kiemelyje - XLIV tarptautinis folk-
loro festivalis „Skamba skamba kankliai“. Koncertas „Prašom, 
svečiai, kieminėt“. Tradicinės dainos, šokiai ir muzika.
31 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vilniaus mokytojų namų 
folkloro ansamblio „Krivūlė“ kūrybinės veiklos 30-mečio 
koncertas „Mūsų ūlyčioj“ (vadovė J.Racevičiūtė).
2 d. 19 val. VMN Kiemelyje - Gražiausios spektaklių 
dainos muzikinėje programoje „Ten seneliai jauni...“ 
Atlikėjai: A.Giniotis, A.Kaniava, G.Storpirštis, S.Mickis.

PIANO.LT
27 d. 19 val. - „Pavasario sonata“. D.Puodžiukas ir 
D.Mažintas.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
27 d. 18 val. - „Kalbėk apie meilę“. R.Prekšaitė (mecoso-
pranas), M.Jankauskas (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas).

31 d. 18 val. - „Dainuojanti perkusija“. Ansamblis 
„Giunter Percussion“ : P.Giunter, T.Kulikauskas, S.Gailius 
Solistas G.Freibergs (marimba, Latvija) Klaipėdos choras 
„Aukuras“ (meno vadovas ir dir. A.Vildžiūnas).

KITI MIESTAI

30 d. 11 val. Žiežmarių kultūros centro salėje - 
Teatralizuotas edukacinis koncertas „Sapnas muzikos 
karalystėje“. Ansamblis „Regnum musicale“ : V.M.Daunytė 
(fleita), K.U.Daunytė (smuikas), E.Daunytė (violončelė), 
J.Daunytė (arfa), A.Daunytė (šokis). Aktorė M.Noreikaitė.

Parodos
VILNIuS

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Tarptautinė paroda „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

„Prieš... ir po...“ Prano Gudyno restauravimo centre 
restauruotų kūrinių paroda
Paroda „Trys mados šimtmečiai“

LDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Amžinybės atspaudas. Italų renesanso ir Baroko šedevrų 
krikščioniškieji siužetai XIX a. graviūrose.

galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Grupinė Lietuvos jaunųjų menininkų paroda „8“
uNESCO komisijos galerija

Šv.Jono g. 11
Franco Azzinari tapybos paroda „Afrikos vėjai“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės“
Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13
Povilo Ramanausko kūrybos paroda „Buitis“

„Skamba skamba kankliai“ kvies pašėlti
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
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 „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
„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

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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „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 „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

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
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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
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
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 
„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
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms 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 

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
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
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 „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.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 
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
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
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

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 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 gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
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 
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  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.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
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 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 „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
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
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. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
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
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

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

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

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

kavinės, barai, restoranai

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. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
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

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
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
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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

     
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
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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 
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

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
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, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„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

     
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

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.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

transporto paslaugos

    
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

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

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 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

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
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 
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
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SVEIKINA

             

Nelabai tinkamas metas per
mainoms ir naujoms pažintims. Nereikia 
bijoti prarasti tai, kas jus varžo. Gerų 
rezultatų pasieks tie, kurie užsiima indi
vidualia veikla. Stenkitės daugiau judėti, 
pradėkite sportuoti. Nepatartina laikytis 
griežtų dietų.

JAUČIUI

Naujų pažinčių bus nedaug. 
Turintiems antrąsias puses bus rami ir 
stabili savaitė. Sėkmė lydės dirbančius 
finansų srityje. Darbe naujų permainų 
likimas nežada. Puikus metas pradėti 
sportuoti, taip pat keisti mitybos 
įpročius.

DVYNIAMS

Naujos pažintys žada būti gana 
įdomios, o turintiems antrąsias puses 
labai palankios dienos asmeniniams 
santykiams. Tikėtina, kad darbe jausitės 
neįvertinti ir nesuprasti. Netinkamas 
metas tvarkyti finansinius reikalus. 
Neužmirškite, sveikata visada reikia 
rūpintis, net jei ir gerai jaučiatės. Bus 
silpnesnė imuninė sistema.

AVINUI

Prognozė gegužės 27 - birželio 2 d.

 Naujos pažintys mažai rūpės,  
o turintys antrąsias puses džiaugsis 
gerais santykiais. Nelabai tinkamas 
laikas imtis aktyvios veiklos, geriau 
užbaikite, ką pradėjote. Palankios  
dienos apsilankyti SPA centre.

ŠAULIUI

 Naujų pažinčių netrūks. Daug 
bendrausite su maloniais žmonėmis. 
Palankus laikas keisti darbą. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti pasiūlymo 
dėl geriau apmokamo darbo. Šią 
savaitę daugiau laiko skirkite poilsiui, 
saugokitės galvos traumų.

SKORPIONUI

   Naujos pažintys gali smarkiai 
pakeisti jūsų gyvenimą. Klausykite savo 
intuicijos, meilėje ji jums padės pri
imti sprendimus. Jūsų sėkmę karjeroje 
lems geri tarpusavio santykiai. Nelabai 
tinkamas metas ką nors keisti. Palankus 
laikas pradėti sveikai maitintis, atlikti 
organizmo valymo procedūras.

SVARSTYKLĖMS

Vieniši gaus tai, ko trokšta, ir 
pagaliau jūsų svajonės virs realybe. 
Darbe galite susidurti su išbandymais, 
kurie parodys jūsų silpnybes. Šiomis 
dienomis gali apimti pesimistinės nuo
taikos, stenkitės bendrauti su pozityviai 
nusiteikusiais žmonėmis. Palankios 
dienos laikytis dietos.

VĖŽIUI

  Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Darbe galite pasiekti daug 
be didelių pastangų. Sėkmė lydės 
dirbančius meno sektoriuje. Palankios 
dienos organizmo valymo procedūroms. 
Jei dar nebuvote sporto salėje, dabar 
palankus laikas.

LIŪTUI

Naujoms pažintims nelabai 
palankus metas, antroje savaitės pusėje 
galimos pažintys internetu. Darbe gali 
varginti nepasitikėjimas, nerimas dėl 
ateities. Viskas bus gerai, drąsiai imkitės 
gana sudėtingos veiklos. Jūsų imuninė 
sistema puikiai kovos su ligomis. 

MERGELEI

Galite sulaukti dėmesio iš 
jaunesnio priešingos lyties atstovo. 
Vienišiems palankios pažintys internetu. 
Darbe sulauksite finansinės sėkmės. 
Galite gauti naują darbo pasiūlymą. 
Labai tinkamas laikas pasirūpinti savo 
išvaizda. Saugokitės infekcinių ligų.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali neatitikti 
jūsų lūkesčių, o turintiems antrąsias 
puses asmeninis gyvenimas suteiks 
daug malonių akimirkų. Darbe galite 
sulaukti pelningo pasiūlymo. Puikus 
laikas pradėti sveikatos stiprinimo  
kursą, užsukti į baseiną.

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali paska
tinti keisti požiūrį į aplinkinius, tačiau 
neskubėkite priimti drastiškų sprendimų. 
Darbe stenkitės veikti apgalvotai, 
nerizikuokite, nes galite susidurti su 
finansiniais sunkumais. Mažiau pasa
kokite aplinkiniams apie savo ligas, o 
pasistenkite pradėti sveiką gyvenimo 
būdą.

VANDENIUI

Aktorė Bruk Šylds  
(Brooke Shields)
1965 05 31

Dainininkė Kaili Minoug 
(Kylie Minogue)
1968 05 28

Atlikėja
 Anžela Adamovič
1987 05 28

Kino operatorius  
Algimantas Mikutėnas
1949 05 28

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

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: gegužės 27, 29, 30 d. BLOGA DIENA: gegužės 31 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Minimumas. Bilijonas. 
Elada. Atika. Svita. Ribotas. RIA. Manė. 
Fitinas. Vnt. Oda. Senatas. Vata. Ika. 
Silanai. Šėlas. Kitimas. Aulas. Sarafanas. 
Gilės. Gogolis. Gudas. SA. Sudanas. 
Polas. US. Bitynas. „Badas“. Bla. Nitas. 
Skalos. Išeik. Rasis. Kuoka. Išdaiga.
Horizontaliai: Smokas. Sina. Nevada. 
Agutis. Dilina. Rodyti. Matė. Kaganas. 
Buda. Sifonas. MA. Sitalas. Felinis. Su. 
Surinamas. Ko. Itanas. Bak. Babitas. Pala. 
Pitonai. Godo. Litas. Gulasi. Ikas. Aidas. 
Jas. Šulas. ID. Vėlės. Ša. Narvalas. Bei. 
Intas. Sulig. Astatas. Pasaka.
Pažymėtuose langeliuose: 
BisKVitas.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį 

purškiamąjį pienelį nuo saulės 
su bronzatu.

Atsakymą į kryžiažodį 
iki gegužės 31 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite:  
LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 
0,29 EUR.  
Praeito 
kryžiažodžio 
laimėtoja Viltė 
Dainoriūtė iš 
Vilniaus. Jai 
bus įteiktas 
„Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi 
savaites.

PASUK GALVĄ
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Vienas dabartinės mados pasiekimų - 
apatiniai drabužiai tapo viršutiniais.

l

Mama mane mokė nesikeikti, gyvenimas 
išmokė nesikeikti tik girdint mamai.

l

Šeima vyksta atostogauti. Vos pakilus 
lėktuvui žmona prisimena:

- Pamiršau išjungti lygintuvą.
- Tai ką, dabar viskas sudegs?!
- O tai ne, išsilygins!

l

- Na, Kazy, kaip praėjo pirmasis vakaras 
su naująja drauge?

- Nusivyliau. Sėdėjome kambaryje, gė-
rėme šampaną, plepėjome. Staiga ji išjungė 
šviesą ir pradėjo nusirenginėti. Aš, žinoma, 
supratau, kad ji pavargusi ir išėjau.

l

Kas sakė, kad moterys nemoka saugoti 
paslapčių? Pabandykite nors kartą išsiaiš-
kinti, ką jos daro su jūsų atlyginimu. 

l

Vaistinėje:
- Ar turite migdomųjų?
- Turime.
- Kiek kainuoja?
- 30 eurų.
- 30 eurų?! Gal jūs išprotėjote? Jeigu aš 

už migdomuosius sumokėsiu 30 eurų, tada 
aš jau tikrai neužmigsiu!

l

Kalbasi du draugai:
- Net juokinga pagalvoti: sumurmi kelis 

žodžius pilna sąmone ir tu jau vedęs.
- Tiksliai. O sumurmi keletą žodžių sap-

nuodamas - ir tu jau sumuštas žmonos ir 
išskirtas.

l

Vyras vėlai vakare skambina žmonai:
- Brangioji, aš užtrukau konferencijoje. 

Pas ją ir pernakvosiu...
l

- Ar tu esi žmonai kada nors pareiškęs 
savo nuomonę?

- Žinoma. Parodyti randą?
l

Vyrukas aiškina savo draugui:
- Pagrindinė mano šeimyninio gyvenimo 

taisyklė - rėkti garsiau už žmoną, kad netektų 
sėdėti po jos padu. Pavyzdžiui, vakar ji ant ma-
nęs užriko: „Greit eik pietų ruošti“. O aš dar 
garsiau surikau: „Pati eik ruošt! Nematai, kad 
dar grindis plaunu? O paskui eisiu skalbti...

l

Kartais norisi viską paimti ir mesti. Tik 
niekaip nerandu iš kur paimti.

aNEkDOTai

TAI BENT! Sidnėjaus mados savaitėje dizaineriai 

pristatė ir gan originalių dalykėlių, pavyzdžiui, 

milžinišką skrybėlę, kuri lyg skėtis apsaugo nuo 

karštų saulės spindulių ne tik galvą, bet ir kūną.

beprotiškas pasaULis
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