
su
Nr. 20 (1000) 2017 m. gegužės 19-25 d.su

Nr. 18 (998) 2017 m. gegužės 5-11 d.

Karolinos TOLEIKYTĖS gyvenimas be rožinių akinių Kalėdos

Stebuklingos

Nr. 52 (927) 2015 m. gruodžio 23-30 d.

sususu

Stebuklingos Indrės Kavaliauskaitės-Morkūnienės 
Oksana:Statau savo tvirtovę!

su

Nr. 7 (987) 2017 m. vasario 17-23 d.

su

Nr. 30 (855)   2014 m. rugpjūčio 8-14  d.

Karalius žavintis  Martyno 
Levickio akordeono skambesys

su

Nr. 31 (906) 2015 m. liepos 31 - rugpjūčio 6 d.

 Giedrė Šlekytė - dirigentė ant lagaminų 

su

su

Eglė Daugėlaitė - Eglė Daugėlaitė - nuo smuikininkės iki žurnalistės

Nr. 47 (922) 2015 m. lapkričio 20-26 d.

su

Nr. 38 (863)   2014 m. spalio 3-9 d.

Monika Liu:Kol esu jauna, noriu rizikuoti Justė Žičkutė: Darbas televizijoje mane veža

su

Nr. 39 (967) 2016 m. rugsėjo 30 - spalio 6 d.

Nr. 11 (939) 2016 m. kovo 18-24 d.

su

Ugnė Galadauskaitė - perfekcionistė iki nagų galiukų

Nr. 16 (891)   2015 m. balandžio 17-23 d.

Anžela - lietuviškoji Merlin Monro

su

Nr. 36 (861)   2014 m. rugsėjo 19-25 d.

   omąVaškevičiūtę įkvepia sėkmės skonis

   omą

Nr. 17 (892)   2015 m. balandžio 24-29 d.

 Džiazuojanti Inga Grubliauskienė

su

Nr. 25 (900) 2015 m. birželio 19-25 d.

su

Eglės
Jakštytės

pusiaukelė

Nr. 27 (902) 2015 m. liepos 3-9 d.

Airinės Palšytės

su

Airinės Palšytės
gyvenimo šuoliaiNr. 9 (884)   2015 m. vasario 27 - kovo 5 d.

magė ar gydytoja?

su

Valda Bičkutė -

su

Nr. 24 (849)   2014 m. birželio 27 - liepos 3 d.

Karinos Stungytės 
gyvenimas be taisyklių Sėkmingos santuokos receptas pagal Katažiną

su

Nr. 39 (914) 2015 m. rugsėjo 25 - spalio 1 d.

susu

su

Nr. 31 (856)   2014 m. rugpjūčio 14-21  d.

Živilės Vaškytės-Lubienės gyvenimas po didinamuoju stiklu

su

Nr. 12 (887)   2015 m. kovo 20-26 d.

su

 Agnės Šataitės magija

su

Nr. 44 (919) 2015 m. spalio 30 - lapkričio 5 d.

Sandros Šernės mados aikštelė

su

Igno 
Krupavičiauspirmoji meilė

su

Nr. 16 (944) 2016 m. balandžio 22-28 d.

su

Nr. 9 (937) 2016 m. kovo 4-9 d.

Ingridos Kazlauskaitės
gyvenimo saldėsiai

susu

su

Nr. 28 (853)   2014 m. liepos 25-31  d.

Justė Zinkevičiūtė ir jos meilės
Šorena: Esu visiškas chaosas

Nr. 45 (973) 2016 m. lapkričio 11-17 d.

su

Nr. 45 (973) 2016 m. lapkričio 11-17 d.

su

Nr. 40 (968) 2016 m. spalio 7-13 d.

AGNĖ KIŠONAITĖ mūzų nelaukia

su

Nr. 15 (890)   2015 m. balandžio 10-16 d.

Rūta ir SandisBuškevicai -tarp klasikos ir krepšinio Vladas Mackevičius. Kūryba ir jausmai

su

Nr. 49 (977) 2016 m. gruodžio 9-15 d.

su

Nr. 24 (849)   2014 m. birželio 27 - liepos 3 d.

Karinos Stungytės 
gyvenimas be taisyklių

su

Nr. 15 (995) 2017 m. balandžio 14-20 d.

VIKTORIJA ŠAULYTĖ - nepataisoma optimistė

su

su

Nr. 27 (852)   2014 m. liepos 18-24 d.

Šeimos idilė pagal Renatą ir 
Viktorą Jakovlevus

su

Nr. 3 (878)   2015 m. sausio 16-22 d.

Irūna:Nereikia nusirengti, jei nori būti populiarus

su

Nr. 41 (969) 2016 m. spalio 14-20 d.

Viktorijos Jakučinskaitės dienų puokštė Astos ir Sauliausgyvenimas tarp čempionatų

su

Nr. 36 (911) 2015 m. rugsėjo 4-10 d.

Vaidos Grikšaitės-Česnauskienės gyvenimo harmonija

su

Nr. 28 (903) 2015 m. liepos 10-16 d.

Nr. 23 (898) 2015 m. birželio 5-11 d.

su

Beatos Nicholsongyvenimo receptai

EglėsEglės
Jakštytės

Eglės -asis 
numeris
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n 2001 m. gegužės 17 d.
„Laisvalaikis“ pasirodė 
pakeitęs formatą ir po-
pierių - pradėtas spaus-
dinti A3 formatu ant 
žurnalinio popieriaus

n 1998 m. sausio 22 d. 
išėjo pirmasis „Laisva-
laikio“ numeris. Jis bu-
vo spausdinamas ant 
laikraštinio popieriaus

Mieli „Laisvalaikio“ skaitytojai!

Ačiū, kad esate su mumis! Šiandien kartu galime  

pasidžiaugti „Laisvalaikio“ 1000-ojo numerio  

pasirodymu. Šio jubiliejinio numerio puslapiuose - 

žvilgsnis į praeities ir dabarties akimirkas, kaip  

keitėmės mes, mūsų pašnekovai ir herojai.  

Būkime ir toliau kartu.
Jūsų „Laisvalaikis“

4 PAkArtoti kLAusimAi
 Kaip į tuos pačius klausimus 
 po 9 metų atsako Oksana
 Pikul-Jasaitienė?

12 kAiP tArė, tAiP ir PAdArė
 Kaip ir kada išsipildė Gabrielės
 Martirosianaitės ir kitų žinomų 
 žmonių svajonės?

34 GurmAnAms
 Keksiukų karaliene tituluojama 
 Liucina Rimgailė saldumynų
 mėgėjus pasitiks istorinėje 
 Vilniaus vietoje

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

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

n 2017 m. gegužės 19 d.
išleidžiamas 1000-asis 
„Laisvalaikio“ numeris

n 2014 m. gegužės 30 d. 
„Laisvalaikis“ pradėtas 
spausdinti A4 formatu

ŠiAme numeryJe



KoKios būdo savybės norėtum atsiKra    tyti?

ar sau patinKi ryte: be maKiažo, nesusišu    Kavusi...

Oi, net kelias tokias su mielu noru „išsioperuo-
čiau“! Kadangi mama žemaitė, o tėtis – ukrainie-
tis, tai mano kraujas labai ugningas! Staigiai įsi-
plieksti, supykti nėra gerai. Paskubomis gali pasi-
daryti neteisingą išvadą... Norėčiau išmokti susi-
valdyti ir turėti kantrybės kelias dienas pagalvoti...

(2011 07 07)

Jei mano antroji pusė mane priima visokią, 
tai galiu ir aš... Simas mane myli natūralią, o ne 
tą nuo žurnalo viršelio, su sluoksniu makiažo. 
Manau, žmogus pats atviriausias, nuoširdžiausias 
yra ką tik nubudęs, dar apsnūdęs, be blogų minčių. 
Man tai gražiausias, šilčiausias momentas.

(2011 07 07)

Atsakymai iš ankstesnių interviu
ar neKyla noras paKeisti plauKų spalvą ?

Man kyla. Tiesą sakant, tamsiaplaukės man 
atrodo labai seksualios. Tačiau kol esu „Olia-
lia“, negaliu keisti plaukų spalvos. 

(2008 04 17)

OksanOs (33) pristatinėti nereikia - jau dešimtmetį ji yra viena ryškiausių pramogų 
pasaulio žvaigždžių. „Laisvalaikio“ puslapiuose ji atsirado, kai tapo „Olialia“ mergaite,  
o krepšininkas simas Jasaitis dar nebuvo jos vyras. Šiandien Oksana iš „Olialia“  
mergaitės išaugo ir tapo „Olialia“ tarptautinio prekės ženklo atstove, sukūrė šeimą  
ir yra dvejų metų Dominyko mama. Žinoma moteris yra populiariausia žurnalo  
herojė, sulaukianti daugiausia skaitytojų dėmesio. „Laisvalaikis“ Oksanai uždavė  
tuos pačius   klausimus, kaip ir prieš daugelį metų.

„laisvalaikio“ interviu

2007

2007 2008

gali šiuKšles išnešti be maKiažo?

Drąsiai. Aš dažausi tik prieš koncertus, fil-
mavimus. 

(2008 04 17)

Kur mėgstate leisti pinigus?

Kosmetikai ir drabužiams. 
(2008 04 17)

būti „olialia“ mergaite/ženKlo atstove    - darbas ar pomėgis?

Greičiau pomėgis ir papildoma veikla. Vie-
name žurnale dirbu stiliste ir vizažiste. Filmuo-
juosi laidoje „Dzin“. (2008 04 17)

Oksana Pikul-Jasaitienė

2007
4

PoPuliariausia

KoKios būdo savybės norėtum atsiKra    tyti?

ar sau patinKi ryte: be maKiažo, nesusišu    Kavusi...

Esu ugningo charakterio ir norėčiau at-
sikratyti greito užsidegimo. Tačiau man ne-
blogai sekasi ir jau baigiu šios savybės atsi-
kratyti...

Kartais patinku, tačiau tikrai ne visada...

ar neKyla noras paKeisti plauKų spalvą ?

Atsakymai šiandien

Buvo smalsumo kibirkščių, tačiau filmuo-
jantis įvairiuose projektuose ne kartą teko dėtis 
peruką ir „pasimatuoti“ kitokią spalvą. Aki-
vaizdu - šviesi spalva man tinka labiausiai.

„laisvalaikio“ interviu

2009 2011
  laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 9 5

2013

2017

gali šiuKšles išnešti be maKiažo?

Žinoma, kai gyveni nuosavame name, o 
konteineris yra kieme. (Juokiasi.) Iš tiesų ten-
ka be makiažo išeiti ir į miestą, kai augini 
mažylį, ne visada tam atsiranda laiko.

Kur mėgstate leisti pinigus?

Mano silpnybė - vaikiški drabužėliai, žaislai 
ir kiti su vaiko auginimu susiję dalykai. Taip 
pat labai negailiu dekoratyvinei kosmetikai.

būti „olialia“ mergaite/ženKlo atstove    - darbas ar pomėgis?

Tai yra ir rimta, ir mėgstama veikla, susi-
jusi su mano pomėgiais.
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„laisvalaikio“ interviu

Ar įsivAizduojAte sAve po 10 metų?

KoKios užsienio muziKos žvAigždės vietoje    norėtumėte būti? Kodėl?

KAdA jūsų pAvArdę išvysime KoKios nors pA    rtijos rinKimų sąrAše?

KAdA pAsKutinį KArtą Apie sAve girdėjote      KonstruKtyvią KritiKą?

KAip reAguojAte į humorą Apie sAve?

Atsakymai šiandien

Ar pAvAsArį jums būdingA depresyvi nuo    tAiKA?

KoKs ApimA jAusmAs, KAi Kiti dAinuojA jūsų      suKurtAs dAinAs?

Ar šiAndien egzistuojA toKs dAlyKAs KAip       muziKAnto principAi?

Visiškai neįsivaizduoju. Yra 
tik ši akimirka. Daugiau nieko 
nėra.

Bet kurio žinomo dainininko 
vietoje. Nes kai žmogus tik dai-
nuoja, jam nereikia nešiotis gi-
tarų, keisti stygų ir t.t.

 Niekada.

Kai kažkuris iš mano vaikų 
pasakė: „Tėvai, tu užknisi.“

Ar dAžnAi susiduriAte su pAdlAižūnAis?

Atpažįstu iš toli, todėl daž-
niausiai pokalbis net neprasi-
deda.

Jeigu man pačiam juokinga, 
tuomet priimu su šypsena. Esu 
autoironiškas. Žmonės kartais ne 
visai teisingai tai supranta.

Iš jūsų klausimo suprantu, 
kad jie yra kažkur surašyti. No-
rėčiau pasiskaityti.

Pavasarį aš labiausiai laukiu 
vasaros.

Visada atrodo, kad tai ne ma-
no parašyta daina.

2010 2012

2015
Su žmona Inga Prezidentūroje, 
kai buvo įteiktas ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ medalis

Dainiaus Labučio nuotr.
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Nežinau, kartais įsijungęs radiją nebesuprantu, 
kas vyksta, o žiūrėdamas televiziją svarstau: „Negi pro-
diuseriai iš tiesų taip blogai galvoja apie savo žiūrovus?“ 

(2007 07 12)

Pastaruoju metu retai, nes bendrauju tik su šeima, 
grupės nariais ir dar keliais žmonėmis. Aišku, kartais 
kokiame nors vakarėlyje pasitaiko suokiančiųjų, bet 
aš tik mandagiai išklausau. Jau seniai nuo to nebe-
svaigstu. (Juokiasi.) (2008 03 20)

„laisvalaikio“ interviu

Atsakymai iš ankstesnių interviu

Kartais kyla klausimas: „Ar čia aš parašiau 
šią dainą?“ Kitas atlikėjas tai pačiai dainai sutei-
kia naują atspalvį. (2007 07 12)

Bet kurios, tik ne Filipo Kirkorovo, kai jis 
ištekėjo už Alos Pugačiovos. (Juokiasi.) 

(2003 04 30)

Ar įsivAizduojAte sAve po 10 metų?

KoKios užsienio muziKos žvAigždės vietoje    norėtumėte būti? Kodėl?

KAdA jūsų pAvArdę išvysime KoKios nors pA    rtijos rinKimų sąrAše?

KAdA pAsKutinį KArtą Apie sAve girdėjote      KonstruKtyvią KritiKą?

KAip reAguojAte į humorą Apie sAve?

Įtakingiausias
Andrius Mamontovas
AUTORITETAS. Scenos naujokams. Scenos senbuviams. Ir visai nieko bendra netu-
rintiems su scena. Taip trumpai galima būtų apibūdinti atlikėją, muzikantą, aktorių, 
prodiuserį AndRIų MAMOnTOvą (49). Todėl „Laisvalaikio“ interviu su šiuo talen-
tingu žmogumi ar jo pasisakymai viena ar kita tema visada būdavo skaitomiausi  
ir sulaukiantys daugiausia dėmesio. nes Andriaus Mamontovo žodis - svarus.  
Legendinės „Foje“ kūrinys „Laužo šviesa“ mus budino nepriklausomybės metais,  
o tokios dainos kaip, „Geltona. Žalia. Raudona“, pagrįstai laikomos šiandieninės  
Lietuvos pilietiškumo himnais. vienas žymiausių ir įtakingiausių Lietuvos muzikan-
tų 2010 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. „Laisvalaikis“ 
A.Mamontovui uždavė tuos pačius klausimus, kaip ir prieš daugelį metų.

Ar pAvAsArį jums būdingA depresyvi nuo    tAiKA?

KoKs ApimA jAusmAs, KAi Kiti dAinuojA jūsų      suKurtAs dAinAs?

Ar šiAndien egzistuojA toKs dAlyKAs KAip       muziKAnto principAi?

Arba jūs apie mane nieko nebegirdėsite, arba 
vis dar bus žmonių, laukiančių, „kada gi pagaliau 
tas „mamutas“ užsilenks“.... O jei rimtai, neturiu 
nė mažiausio įsivaizdavimo ar nuojautos, nes gy-
venu šia akimirka ir tik ji man pati svarbiausia.

(2003 04 30)

Draugams esu pasakęs, kad jei sugalvosiu ba-
lotiruotis į Seimą, tegul pasamdo snaiperį ir nušau-
na mane. (2008 03 20)

Ją girdžiu kasdien iš savo draugo Arnoldo Lu-
košiaus. Normali kritika, manau, yra tokia, kai 
žmogus pasako tau į akis norėdamas gero, o ir tu 
pats su ja sutinki. Šiaip nuo kritikos stengiuosi at-
siriboti, nes vis dar pats žinau, kaip ir ką darau. 

(2008 03 20 )

Ar dAžnAi susiduriAte su pAdlAižūnAis?

Aš buvau pirmas pasigaminęs marškinėlius su už-
rašu „Mamontovas užkniso juodai“. Man saviironijos 
netrūksta. Gal todėl, kad turiu rusiško kraujo, o rusai 
moka pasijuokti iš savęs. Kartais saviironija atima ban-
dymus pasijuokti iš manęs, nes aš tai padarau anksčiau. 

(2008 03 20)

Man labiau būdinga alergija žiedadulkėms. Pernai 
išsityriau, kad esu alergiškas ne tik žiedadulkėms, bet 
ir katėms, kai kuriems šunims, negaliu valgyti lazdyno 
riešutų, obuolių, persikų. Taigi esu alergiškas žmogus.

(2008 03 20)

2003 2009

2003
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Jurga Šeduikytė

Daugiausiai  
kartų kalbinta

Pirmuosius savo interviu „Laisvalaikiui“ atlikėja  
Jurga Šeduikytė (37)davė dar karjeros pradžioje, 
kone prieš dešimtmetį. Neseniai 7-ąjį savo albumą  
„Not Perfect“ pristačiusi atlikėja šiandien yra daugiausia  
kartų tapusi pagrindine žurnalo heroje. kaip per daugiau  
nei dešimtmetį pasikeitė Jurga? „Laisvalaikis“ jai uždavė  
tuos pačius klausimus, kurių klausė prieš daugelį metų. 2017 Akimirka iš vestuvių su 

aktoriumi Vidu Bareikiu

„laisvalaikio“ interviu
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Akimirka iš vestuvių su 
aktoriumi Vidu Bareikiu

Atsakymai iš ankstesnių interviu
Ar turi moteriškų silpnybių?

kAip Atrodo tAvo nAmAi?

Ar turi žAlingų įpročių?

koks tAvo keisčiAusiAs bruožAs?

Ar klAusAi, skAitAi nepAžįstAmų žmonių nuomones Apie sAvo kūrybą?

Atsakymai šiandien

Taip. Man patinka pirkti drabužius. Jaučiu 
silpnybę juodiems drabužiams. Kai mano spin-
toje jų pakankamai - man ramu. (Juokiasi.) 

(2007 04 19)

 Netvarka, kaip ir pas daugumą meninin-
kų. Buityje esu chaotiška. Man patinka apsi-
versti, kad susitvarkyčiau. (2007 04 19)

Jeigu žalingi įpročiai yra rūkymas ir alkoho-
lio vartojimas - tada neturiu.

(2007 04 19)

Kas keletą minučių keisti nuomonę. Neretai 
būna sunku apsispręsti drabužių parduotuvėse. 
Tačiau tai būdinga tik kalbant apie smulkmenas, 
o dėl esminių dalykų galiu apsispręsti viens du.

(2008 05 08)

Saldumynai! Tačiau su ja kovoju ne atsisaky-
dama saldumynų ir per naktis juos sapnuodama, 
o valgydama labai kokybišką šokoladą su rinktiniu 
įdaru. Patinka ir vegetariški saldumynai.

Apie geresnius namus negalėjau ir svajoti. Jie 
yra šviesūs, stūksantys ant upės skardžio, per lan-
gus atsiveria gamtos vaizdai. Kas savaitę jie yra 
apverčiami, o savaitgaliais sutvarkomi. Matyt, tai 
atspindi mano gyvenimo būdą - nuolat turiu ne-
mažai projektų, į kuriuos tenka koncentruotis.

Stresas. Šiuo metu praktikuoju kvėpavimo tobu-
linimą, nes tikiu, kad joga, sąmoningas kvėpavimas 
pilnais plaučiais gali padėti išspręsti daugelį bėdų.

Nepastovumas. Galiu lengvai prisitaikyti prie 
įvairių gyvenimo situacijų, tačiau tai reikalauja 
labai daug energijos - jautiesi taip, tarsi plūduriuo-
ji ant plausto, o ne stovi ant žemės. Todėl stengiuo-
si atrasti harmoniją. Šiaip aš netelpu į jokius rė-
mus. Kiekvienas žmogus gyvenime turi atrasti sa-
vo sferą, aš nusiraminau, kai supratau, kad mano 
kryptis - kūryba. Nesvarbu, kokiu būdu savo idėjas 
išreiškiu. Viena forma tinka muzikai, kita - žodžiui...

Dėl to esu vaikščiojanti bėda. Visada klausausi, 
ką kalba kiti. Kai kurie draugai net sako, kad ne-
būčiau kvaila ir nežiūrėčiau tų komentarų. Mano 
tinklalapyje kartais klausytojai parašo savo nuomo-
nę. Jei ji yra kritiška, visuomet noriu apginti savo 
poziciją. Bet suprantu, kad dėl vieno žmogaus ne-
pulsi visko keisti. Tada grįžti prie to, kad vienintelė 
mano dovana jiems gali būti tik nuoširdus darbas.

(2010 03 18)

Apie save neskaitau, apie savo kūrybą - taip. 
Žinoma, ne viską, tačiau jei pajaučiu, kad pas-
tabai atliepia mano vidus, visuomet į ją atsižvel-
giu. Reikėjo nemažai praktikos, kad  iš kelių žo-
džių atskirčiau, ar tai yra konstruktyvi nuomonė, 
ar bandymas išlieti pagiežą.  Dažnai po piktais 
žodžiais slepiasi tiesiog nelaimingas žmogus, aš 
tai perskaitau. Gaila... Todėl labai svarbu neap-
sikrauti kitų žmonių neigiamomis emocijomis.

9
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Žvejodamas, nes žuvies meš-
kerykočio nereikės vaidinti, todėl 
galiu jų neanalizuoti. (Juokiasi.) 
Dar išsikraunu žiūrėdamas įvai-
rias sporto varžybas per televiziją. 
Esu azartiškas, todėl nuolat sergu 
už ką nors.

 (2008 03 27)

Esu išsiblaškęs ir netvarkingas. 
Atsimenu tik vieną dalyką - tekstą, 
o visa kita pamirštu. Galiu kelias 
valandas ieškoti laikrodžio, kuris 
yra mano rankoje. 

(2008 03 27)

Tikriausiai pasirodysiu labai 
neoriginalus, bet geriausiai pailsiu 
gulėdamas lovoje ir žiūrėdamas ko-
kią nors mokslo populiarinimo lai-
dą. (Juokiasi.) Kadangi mano dar-
bas yra be galo aktyvus,  natūralu, 
kad norisi pasyvaus, ramaus poil-
sio. Jeigu sėdėčiau biure, prie kom-
piuterio, galbūt ilsėčiausi kitaip.

Kaip čia švelniau pasakius... 
Na, labai neatidus detalėms. Ypač 
kai kalba pasisuka apie kokius 
nors smulkius daiktus, - jie man 
tiesiog dingsta, nežinia kur, o vė-
liau atsiranda. Mano buityje yra 
lengvo chaoso, kuris kartais per-
auga į sunkų, bet tada atsiranda 
žmona ir vėl viską suvaldo. Aš 
koncentruojuosi į visumą ir ne-
skiriu dėmesio buitinėms deta-
lėms, man tai atima per daug jėgų. 
Bet čia tikriausiai nėra kažkoks 
išskirtinumas, manau, visiems 
vyrams panašiai, tai net nesiner-
vinu. Savęs nepakeisi. (Kvatoja.)

Kaip atsipalaiduoJate?

KoKs esate buityJe?

„laisvalaikio“ interviu

„Laisvalaikio“ interviu parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Agnė VAITASIūTĖ-KEIzIKIENĖ, Vaida ANDRIKONYTĖ

Atsakymai iš ankstesnių interviu
Kas jūsų prioritetų sąraše yra pirmoje vietoje - 
teatras, Kinas, serialas ar tv laida?

Atsakymai šiandien

Vienareikšmiškai teatras. Ten 
nebūna dublių. Spektaklis vyksta 
čia ir dabar. Išeini į sceną ir pri-
valai įtikinti žiūrovą. Tam reikia 
milžiniškų vidinių resursų ir ak-
torinio meistriškumo.

(2008 03 27)

Taip. Bet gilinuosi ne į turinį, 
o į vaidybą. Šiaip žiūrėdamas bet 
kurį filmą prarandu galimybę išgy-
venti jo siužetą kaip eilinis žiūro-
vas, nes nebegaliu nepastebėti pro-
fesinių niuansų.

(2008 03 27)

Taip. Norėčiau filmuoti gyvū-
nus, gamtą. Išvažiuočiau į kokią 
nors ekspediciją ir sėdėčiau tris sa-
vaites palapinėje laukdamas kadro. 
Pavyzdžiui, mielai dirbčiau kanale 
„Animal Planet“. 

(2008 03 27)

Kad ir kaip gali pasirodyti 
keista, mano prioritetų sąraše pir-
mąją vietą vis tiek užima teatras. 
Tai yra mūsų alma mater, be jo 
nebūtų viso kito.

Na, nelabai, nes tiesiog nėra 
kada. Jei netyčia pataikau įsi-
jungti arba turiu galimybę anks-
čiau grįžti namo, įdomu pasižiū-
rėti. Tačiau dažniausiai, kai jį 
rodo per televiziją, aš dar būnu 
kur nors darbuose ir specialiai jo 
neatsukinėju, kad pasižiūrėčiau.

Galima daug ką įsivaizduoti 
ar dirbti iš to, kas padaroma 
dviem rankomis ir kojomis. Ma-
nau, daug ką galėčiau dirbti be 
aktorystės ir scenos. Bet jei aš da-
bartinę veiklą išmainyčiau į kokią 
kitą, matyt, man ši veikla jau bū-
tų pabodusi ir nebūtų gaila viską 
keisti. Jei vis dar esu ten, kur esu, 
vadinasi, man mano darbas pa-
tinka ir nenoriu jo keisti.

ar pats žiūrite „moterys meluoja geriau“?

ar galėtumėte dirbti KitoKį darbą?
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2016

2014

Marius Jampolskis  
su žmona Renata
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„laisvalaikio“ interviu

Marius Jampolskis
Charizmatiškas, žavus, velniškai talentingas, užkariavęs ne tik te-
atro, bet ir koncertų salių žiūrovų širdis. Tokie epitetai visada lydi 
„Auksinio scenos kryžiaus“ laureato MAriAus JAMpolskio (38) 
pavardę. Todėl nenuostabu, kad kino ir teatro aktorius, daininin-
kas, televizijos laidų vedėjas ir dalyvis M.Jampolskis yra ir buvo 
dažnas „laisvalaikio“ pašnekovas, daugiausia kartų kalbintas vy-
riškosios lyties atstovas. „laisvalaikis“ M.Jampolskiui uždavė tuos 
pačius klausimus, kaip ir prieš daugelį metų.

Daugiausiai 
kartų kalbintas

2006

2007

2009
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Pavarčius senus „Laisvalaikio“ interviu ir pasidomėjus, apie ką svajojo,  kokiais ateities planais dalijosi žinomi žmonės,  
bei žvilgtelėjus į jų šiandieną, prisimeni taisyklę, kad svajoti reikia garsiai ir atsargiai, nes svajonės pildosi.  
Pasitvirtina ir kita tiesa - reikia apgalvotai rinkti žodžius, nes galima ir prisišnekėti...

Dar mokykloje žinojo, kuo bus

Į žiniasklaidos akiratį Gabrielė Marti-
rosianaitė (26) pateko 2008-aisiais, pasipuo-
šusi „Mis lietuvos“ karūna. tuo metu ji dar bu-
vo mokinė, tačiau jau tada buvo tvirtai nuspren-
dusi studijuoti žurnalistiką arba lietuvių filologi-
ją. Panašu, jog tituluotai gražuolei pavyko sude-
rinti visas trokštamas sritis. baigusi lietuvių 
kalbos ir literatūros studijas, tituluota gražuolė 
dirbo žurnaliste viename sporto temomis rašan-
čiame portale, o dabar ji dirba M-1 radijo stoties 
laidų vedėja. tituluota gražuolė debiutavo tele-
vizijoje ir vedė ne vieną geriausiu eterio laiku 
rodomą projektą. lietuvių filologijos diplomas 
merginai labai pravertė - lietuvių kalbos inspek-
toriai teigia, jog priekaištų dėl kalbos taisyklin-
gumo Gabrielei neturi, o tai, kalbant apie pramo-
ginių laidų vedėjus, retas atvejis. neapleido gra-
žuolė ir madų pasaulio - ji turi savo prekės ženk-
lą bei kuria išskirtinius odinius aksesuarus, kar-
tais demonstruoja drabužius ant podiumo ar dir-
ba fotomodelio darbą.
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Kaip tarė, taip ir padarė...

„Mis Lietuva 2008 “
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Svajojo apie „Travel“, turi „balinetojai.lt“ 

Žinomas kino ir teatro aktorius Leonardas Pobedonos-
cevas (37), duodamas interviu „Laisvalaikiui“, ne kartą sakė, jog 
jo svajonės susijusios ne su materialiais turtais, o su didžiausia jo 
aistra - kelionėmis. Prieš dešimtmetį - 2007 m. - jis svarstė, jog 
būtų smagu dirbti vedėju „Travel“ kanale ir daug keliauti. Jo norai 
nepasikeitė ir po kelerių metų. „Kadangi stogą mes turime, ratai 
yra, elementari svajonė - keliauti ir nesirūpinti, kad iššvaistysiu 
pinigus ir grįžus nebus iš ko už elektrą sumokėti. nei aš rūmų 
noriu... na, gerai, norėčiau turėti namuką nidoje. bet man priori-
tetas - kelionės“, - 2011 m. kovą sakė jis, o labiausiai į širdį kritu-
sia šalimi įvardijo Italiją. Šiandien galima konstatuoti, jog svajonę 
jis įgyvendino, tiesa, jo svajonių kryptis kiek pasikeitusi - maždaug 
prieš porą metų su šeima išvykęs į balį, aktorius  jau kurį laiką 
taip ir gyvena tarp Lietuvos ir egzotiškosios balio salos. anot Leo, 
gyvenimo būdas balyje labai skiriasi nuo europietiško, bet tuo ir 
žavi. Ten niekas nestresuoja stovėdamas eismo spūstyje, nesiskun-
džia dėl prasto oro ar didelių kainų. egzotiškų kelionių įkvėpta 
šeima įkūrė savo „Facebook“ puslapį, kurį pavadino „balinėtojai“, 
bei tinklalapį balinetojai.lt, kuriuose dalijasi patarimais, įspūdžiais 
ir kelionių patirtimi su tais, kurie nori trumpam, o gal ilgam pa-
keisti ne tik aplinką, bet ir mąstymą, taip pat siūlo savo programas 
ir ekskursijas turistams, padedančias atrasti balio salos grožį ir 
pramogas. „balinėtojai“ internete turi dešimtis tūkstančių sekėjų.
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Kaip tarė, taip ir padarė...

Su žmona Ieva

Leonardas Pobedonoscevas su šeima Balyje
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Svajonę  
išpildė sūnus

Žinomas dainininkas 
Žilvinas Žvagulis (51) 
labai didžiuojasi savo sūnu-
mis Ąžuolu, Ryčiu ir vaka-
riu, tačiau visuomet truputį 
pavydėjo draugams, augi-
nantiems dukras. 2002-ųjų 
lapkritį duodamas interviu 
„laisvalaikiui“ jis prisipaži-
no: „Pasvajoju apie dukrą, 
bet, deja, jokie patarimai 
nepadeda.“  Dukros garsus 
vyras taip ir nesusilaukė, 
bet, kaip pats Žilvinas sakė, 
jo klaidą ištaisė vyriausias 
sūnus Ąžuolas, su žmona 
atlikėja ineta Puzaraite-
Žvaguliene 2015 m. susilau-
kęs dukters Barboros. Tai, 
pasak žinomo senelio, yra 
jo svajonės išsipildymas, o 
anūkėlė - mažoji jo lepūnė-
lė. ineta šiuo metu laukiasi, 
tad visai netrukus Ž.Žvagu-
lis antrą kartą taps seneliu.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Meilė jaunesniems išliko

Žurnalistė, Tv projektų vykdomoji 
prodiuserė RūTa lukoševičiūTė 
(41) niekada nestokojo humoro jausmo, 
tad kai 2008 m. spalį „laisvalaikis“ jos 
pasiteiravo, kokį savo poelgį pavadintų 
beprotiškiausiu, atsakė: „visuomet įsimy-
liu jaunesnius.“ Tuo metu Rūtos širdies 
draugas buvo 7 metais jaunesnis alvidas 
kavaliauskas, su kuriuo 2010 m. Rūta su-
silaukė dukters lėjos. Prieš porą metų 
Rūta ir jos dukters tėvas pasuko skirtin-
gais keliais, bet R.lukoševičiūtė ilgai vie-
na nebuvo - 2016 m. rugsėjį po pusmečio 
draugystės ji susituokė su 15 metų jau-
nesniu Mariumi Dauda ir tapo R.lukoše-
vičiūte-Daudiene.
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Ąžuolas Žvagulis ir jo žmona  
Ineta su dukrele Barbora
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Išlaukė tinkamo laiko  
ir prisikvietė gandrus

Atlikėjo ir televizijos laidų vedėjo 
DeiviDo Norvilo-Deivio (36)  
žmona reNAtA Norvilė (37) save 
vadina laiminga moterimi, tačiau 
prieš keletą metų ji atskleidė, jog tu-
ri vieną troškimą. Duodama interviu 
„laisvalaikiui“ 2011 m. sausį sakė: 
„Dabar mano visos svajonės išsipil-
džiusios. Aš turiu viską. Galbūt atei-
tyje norėčiau dar vieno vaikelio. Dei-
vis tam labai prieštarauja, bet viskam 
savas laikas.“ tuo metu renata jau 
augino paauglę dukrą vanesą iš pir-
mos santuokos bei 2010 metais jai ir 
Deiviui gimusį sūnų emilį. Kaip ir sa-
kė renata, viskam savas laikas. ir tas 
laikas atėjo, o Deivis apsigalvojo - 
2016 m. rugsėjo 14 dieną porai gimė 
dar vienas sūnus rėjus. vardą jaunė-
liui išrinko Deivis.

Kultinė grupė „B’AvArijA“ daugiau nei prieš dešimtmetį dar mėgavosi šlovės spinduliais, populiarumu ir gerbėjų dėmesiu. veikiausiai 

patys atlikėjai vilius tarasovas, Deivydas Zvonkus ir juozas liesis tikėjosi, kad jų sėkmė tęsis dar ilgai, tad kai 2002 m. liepos 18 d. „laisva-

laikis“ pasiteiravo, kas turėtų atsitikti, kad grupė „B’Avarija“ iširtų, bavarai atsakė labai šmaikščiai: „Žemė turėtų pakeisti savo orbitą.“ Žemė 

savo orbitos nepakeitė, nors grupės „B’Avarija“ koncertus dar 2007 m. buvo galima suskaičiuoti ant rankos pirštų. tiesa, patys grupės nariai 

ilgai bandė neigti gandus apie grupės iširimą ir teigė, kad grupė tik pristabdė savo veiklą. 2009 ir 2015 m. grupė buvo trumpam atsikūrusi, bet 

bendros veiklos nebetęsia. Galbūt tie itin reti atvejai, kai „bavarai“ ant scenos pasirodo drauge, ir verčia žemę nekeisti savo orbitos. 

„Bavarai“ prisišnekėjo?
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stilius

Sužavėti talentingiausių šalies aktorių charizmos garsūs dizaineriai ne kartą užkėlė jas ant podiumo. Nors šiandien toks  
kūrėjų sprendimas jau nieko nestebina, prieš dešimtmetį tai buvo kiek netikėtas, bet labai įdomus žingsnis. Ir dabar skaitytojai 
smalsiai verčia reportažus iš madų pristatymų ieškodami žinomų veidų. Kone du dešimtmečius gyvuojantis „Laisvalaikis“  
taip pat ne kartą publikavo nuotraukas iš pristatymų, kai žinomos aktorės virsdavo podiumo deivėmis.  
Akivaizdu, kad jų artistiškumas suteikdavo teatrališkumo ir garsių dizainerių pristatymams.  

Aktorės ant podiumo

Gražina Baikštytė  
(Seržo Gandžumiano 
kolekcija, 2008 m.)
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Aktorės ant podiumo

AušrA štukytė 
(Liutauro Salasevičiaus 
kolekcija, 2011 m.)
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DALiA 
MicheLevičiūtė
(Seržo 
Gandžumiano 
kolekcija, 2008 m.)

eDitA užAitė 
(Seržo Gandžumiano 
kolekcija, 2008 m.)

reGinA 
ArbAčiAuSkAitė 
(reginos Doseth 
kolekcija, 2009 m.)

inetA StASiuLytė 
(viktorijos Jakučinskaitės 
kolekcija, 2011 m.) Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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SauliuS PrūSaitiS 
(Žmonos agnės 
Kuzmickaitės 
kolekcijos 
pristatyme 2015 m.)

Karina KrySKo- 
SKambinė (ingridos 
rutkauskaitės 
kolekcija, 2016 m.)

neringa ŠiaudiKytė 
(liutauro Salasevičiaus 
kolekcija, 2015 m.)

  laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 9 19

stilius

Save modelio amplua išbandė ne tik garsios aktorės, bet ir žinomi atlikėjai. Jų žavesiu, energija ir  gebėjimu laisvai jaustis  
scenoje pasinaudojo ne vienas žinomas šalies dizaineris. Šalies žvaigždės ne kartą įrodė, kad jos niekuo nenusileidžia  
profesionaliems modeliams, o pasirodymams suteikia gyvumo ir žaismingumo.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Katažina 
ZvonKuvienė 
(Liutauro Salasevičiaus 
kolekcija, 2016 m.)

nijoLė Pareigytė-
ruKaitienė 
(Liutauro Salasevičiaus 
kolekcija, 2011 m.)
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GATINEAU grožio salono meistrės vizažistė ir kosmetologė Nora Vanagaitytė bei plaukų kirpimo meistrė Lina Tamošiūnienė pristatė karščiausias sezono tendencijas,    kurios gali būti įkvėpimu ruošiantis ir vestuvių šventei. 

Grožio paletė

Šį sezoną 
labai madin

gi tamsūs 
lūpų dažai  
nuo tamsiai 

rudų iki šį 
sezoną labai 

populiarių 
vyšninės 

ar tamsios 
bordo spal
vos, taip pat 

klasikiniai 
raudoni ar 

rožiniai 
atspalviai.

Ištikimiausias draugas - GATINEAU

nuot raukose, netgi be redagavimo progra-
mos „Photoshop“. Šiuolaikinės technologi-
jos ir makiažo priemonės suteikia labai daug 
galimybių, tad kiekvienas gali atrodyti tie-
siog stul binamai.

Totorių g.19, Vilnius
Tel. 8 675 44448

el.paštas salonas@gmail.com

daugiau informacijos www.

groziopaslaugos.lt

Su „laisvalaikio“  
kortele

15%
nuolaida 

visoms grožio 
paslaugoms

Parengė Eimantė juršėnaitė

Lina Tamošiūnienė
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Šiais metais dominuoja gaivus, skais
tus įvaizdis ir didelę apimtį turinčios 
šukuosenos.
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GATINEAU grožio salono meistrės vizažistė ir kosmetologė Nora Vanagaitytė bei plaukų kirpimo meistrė Lina Tamošiūnienė pristatė karščiausias sezono tendencijas,    kurios gali būti įkvėpimu ruošiantis ir vestuvių šventei. 

Grožio paletė

- Ar įnoringi pramogų pasaulio atsto-
vai, menininkai  ir kiti žinomi žmonės?

Lina: Dauguma jų tikrai neserga žvaigž-
džių liga. (Šypsosi.)

Nora: Įdomu tai, kad kuo žmogus žino-
mesnis, tuo mažiau jis turi pastabų ir pagei-
davimų, labiau pasitiki specialistu. Makiažai, 
kuriuos parenku „Laisvalaikio“ pašneko-
vėms, nėra tokie drastiški, kokius atlieku, 
kai vyksta mados fotosesijos. Dažniausiai 
viršelio herojėms parenku lengvus ir išryš-
kinančius gražiausius jų bruožus. Kadangi su 
klientėmis dirbu daugiau nei dešimtmetį, iš 
poros žodžių suprantu, kas joms patinka, ko-
kių turi norų. Ir jos tikrai nėra labai įnorin-
gos. Neretai susitikus su kliente „Laisvalai-
kio“ fotosesijos makiažui mūsų pažintis pe-
rauga į tolesnį bendradarbiavimą. 

- Ar žmogaus profesija daro įtaką 
tam, kokį įvaizdį jis renkasi? 

Nora: Dažniausiai. Dainininkės ir akto-
rės nori ryškesnio makiažo, dizainerės - 
derančio prie jų išskirtinio stiliaus, o mu-

zikės ar rašytojos nori atrodyti kuo natū-
raliau. 

Lina: Iš tiesų, kuo žmogaus darbas labiau 
susijęs su pramogų pasauliu, tuo ryškesnio 
įvaizdžio jis nori. Jam svarbu išsiskirti iš mi-
nios ir būti pastebėtam, kultūros ir televizi-
jos laidų vedėjai tokio tikslo neturi ir išlieka 
konservatyvesni. Net ir eidami į renginį, ku-
ris nėra tiesiogiai susijęs su jų darbu, jie ven-
gia eksperimentų.

- Ar pašnekovai visuomet pasitiki 
grožio specialistais? 

Lina: Tie, kurie mūsų salone lankosi pir-
mą kartą, stengiasi smulkiai papasakoti, ko 
jie nori, kas jiems tinka ir kokius įvaizdžius 
anksčiau jiems kūrė kiti meistrai. Tačiau tie, 
kurie į GATINEAU ateina ne pirmą kartą, 
salono meistrais pasitiki besąlygiškai ir žino, 
kad rezultatas jiems tikrai patiks. 

- Ar kiekvienas apsilankęs GATINEAU 
grožio salone gali išeiti atrodydamas 
kaip viršelio herojus? 

Nora: Žinoma! Profesionalai gali su-
kurti puikius makiažus ar šukuosenas, ku-
rie išliks visą dieną, puikiai atrodys pra-
bangaus vakaro metu. Profesionalių meis-
trų sukurtas įvaizdis puikiai atrodo ir 

Labai madingas ryškus, optiškai akis padidinantis makiažas, pridėtinės 
blakstienos, ryškus kontūras.

Šį sezoną 
labai madin

gi tamsūs 
lūpų dažai  
nuo tamsiai 

rudų iki šį 
sezoną labai 

populiarių 
vyšninės 

ar tamsios 
bordo spal
vos, taip pat 

klasikiniai 
raudoni ar 

rožiniai 
atspalviai.

Ištikimiausias draugas - GATINEAU
Ištikimiausias žurnalo „Laisvalaikis“ partneris GATINEAU grožio salonas jau ne vienus 
metus rūpinasi viršelio herojų grožiu, o skaitytojams, turintiems „Laisvalaikio“ klu-
bo korteles, dovanoja nuolaidas paslaugoms. Salono vizažo meistrė bei kosmetologė 
NorA VANAGAITyTė ir šukuosenų meistrė LINA TAmošIūNIENė atskleidė, ar labai 
įnoringi žinomi šalies žmonės. 
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Nora Vanagaitytė



22 laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 9

stiliaus kodas

Stilingų vilniečių džiaugsmui sostinėje atidaryta drabužių parduotuvė „Chic“.  
Šventinio vakaro metu simboliškai perkirpta atidarymo juostelė, aptartos  
naujausios pavasario ir vasaros mados tendencijos, pristatytas parduotuvės  
asortimentas. Vakaro nepraleido ir žinomos šalies moterys, kai kurios jų pasipuošė  
drabužiais iš „Chic“ parduotuvės.

Vedybų planuotoja  
Kristina Kaikarienė su dukra Kriste

Parduotuvės „Chic“ įkūrėja 
Ingrida Ugianskienė

arba Mados tendencijos pagal „Chic“

Pirmoji „Chic“ parduotuvė prieš kelerius 
metus duris atvėrė Kaune. Į ją labai dažnai 
atvykdavo apsipirkti vilnietės, tad savininkė 
nutarė taupyti brangų moterų laiką ir atida-
rė parduotuvę sostinės pramogų ir laisva-
laikio centre „Panorama“. „Manau, jog ita-
liška mada labai tinka ir lietuvaitėms, todėl 
parduotuvėje galima rasti „Toy G“ („Pinko“ 
antroji linija), „Imperial“, „Vanessa Scott“ ir 
kitų italų mados namų prekinius ženklus. 
Vėliau jų bus ir daugiau, - sakė parduotuvės 
įkūrėja Ingrida Ugianskienė. - „Mada gyvena 
čia!“ - toks yra parduotuvės „Chic“ šūkis, o 
klientės - skubančios šiuolaikinio pasaulio 
merginos ir moterys, kurios skaito mados 

žurnalus, domisi tendencijomis, žiūri madų 
šou, tačiau nenori laukti drabužių pusmetį ar 
net ilgiau. Jos nori atrodyti gražiai šiandien, 
o ne rytoj, tad perduoda žinią pasauliui savo 
stiliumi. Mūsų klientės neprisiriša prie bran-
gių daiktų, mėgsta įvairovę. Jų įvaizdis yra 
kuriamas neinvestuojant daug pinigų, bet vi-
sada atrodant stilingai, o prireikus ir stulbi-
namai.“ „Chic“ parduotuvė - tikras rojus su-
knelių mėgėjoms. Jų čia visa gausybė ir paties 
įvairiausio stiliaus, taip pat esama įvairių 
švarkelių, sijonų, džemperių, kelnių.

Eimantės JUršėnaitės ir 
irmanto sidarEvičiaUs fotoreportažas

Mada gyvena čia,

Krepšininko Dariaus Songailos žmona 
Gintarė Songailė (dešinėje) su bičiule
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Vizažistė Deimantė Kazėnaitė  
pasipuošusi švarkeliu  
iš „Chic“ parduotuvės

Baleto šokėja  
Kristina Tarasevičiūtė

Atidarymo 
vakarą 
vedusi Indrė 
Kavaliauskaitė-
Morkūnienė 
renginiui 
išsirinko baltą 
suknelę iš „Chic“ 
parduotuvės

arba Mados tendencijos pagal „Chic“
Mada gyvena čia,

Drabužių kūrėja 
Sandra Šernė

Aktorė Gražina 
Baikštytė vilki 
suknelę iš „Chic“ 
parduotuvės

Neseniai patvirtinusi 
žinią apie nėštumą 
verslininkė Sofio 
Gelašvili-Niūniavė

Verslininkė ir žurnalistė 
Agnė Grigaliūnienė

Verslininkė Inga 
Paksaitė-Stumbrienė 
pasipuošusi 
suknele iš „Chic“ 
parduotuvės

Verslininkė Rūta Mackevičiūtė 
ir atlikėjų vadybininkė 
Neringa Zeleniūtė
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Mados vėjai 
Renginio metu profesionalūs modeliai pristatė 

„Chic“ parduotuvėje esančias drabužių kolekcijas. Ka-

raliauja moderni bohema, romantiškas stilius, žemę sie-

kiančios ar trumpos suknelės, viena populiariausių -   

chaki spalva. Nepamirštas ir džinsas, iš kurio pasiūtos 

ne tik kelnės, bet ir marškiniai, švarkai. Vyrauja platūs 

siluetai, su kuriais kiekviena moteris atrodo stilingai. 

Drabužiai puošti gėlių motyvais, itin populiarūs moder-

nūs marškiniai. Dažni ir subtilūs blizgučiai, seksualūs 

nėriniai, pūstos rankovės. Madingiausias sijonų ir suk-

nelių ilgis - iki kelių ar žemiau. Parduotuvės ambasado-

re tapusi modelis Deimantė Andriuškaitė džiaugiasi, kad 

atradus šią parduotuvę dingo galvos skausmas, ką reng-

tis: „Moteriškumas, elegancija ir jaunatviškumas viena-

me. Džiaugiuosi, kad parduotuvėje galiu išsirinkti ne tik 

kasdienai skirtų drabužių, bet ir elegantiškų, o kartais 

net ekstravagantiškų rūbų.“

Madingos gėlių aplikacijos

Karaliauja 
bohema 
ir platūs 
siluetai

Parduotuvės „Chic“ ambasadore tapo modelis Deimantė Andriuškaitė
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Madingiausias suknelių ilgis - 
iki kelių ar šiek tiek žemiau

Šiltuoju metų laiku itin 
populiarūs gėlių raštai

Iš mados nesitraukia 
seksualūs nėriniaiPopuliariausia spalva  - chaki

Vyrauja ilgos lengvo  
audinio suknelės,  

tinkančios ir vakarui mieste
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Agnė Vidugirytė

- Vis garsiau svarstoma prailginti 
mokslo metus moksleiviams. Ar sutin-
kate su šia idėja? Galbūt verčiau vaikus 
užimti alternatyvia edukacine veikla, pa-
kelti juos iš mokyklos suolo?

- Žvelgiant į šiandieninę situaciją viena-
reikšmiškai geriau juos pakelti iš suolo ir at-
vesti į įvairius edukacinius užsiėmimus. Ką 
vaikai veiks mokykloje, prailginus mokslo me-
tus? Mokytojai bus priversti burti iš kavos 
tirščių ieškodami, kuo užimti vaikus, ir grei-
čiausiai rinksis paprastesnį kelią, pavyzdžiui, 
skaitys knygas, rodys filmus arba inicijuos 
kitas veiklas, kuriomis verčiau galėtų užsiim-
ti profesionalai. Tokiu atveju vaikui geriau pa-
lankyti robotikos, teatro užsiėmimus arba dai-
lės studiją. Neturiu kategoriškos nuomonės, 
kad mokslo metų tikrai nereikia prailginti, bet, 
manyčiau, to griebtis reikėtų tik peržiūrėjus 
ugdymo programas ir pamačius, jog naujajai 
programai išties nepakanka esamos jų truk-
mės. Papildomos dienos turi būti prasmingos, 
o pratęsti mokslo metus tik todėl, kad tai da-
roma kitose šalyse, nesigilinant, kas per tas 
papildomas dienas yra veikiama, mano nuo-
mone, yra tikrai neatsakingas požiūris.

- Dažnai manoma, kad ikimokyklinu-
kams ar kiek vyresniems vaikams teat-
ras gali pasirodyti nuobodus, o išsėdėti 
spektaklyje vietoje nenustygstantiems 

mažiesiems esą neįveikiama užduotis. 
Koks, jūsų manymu, yra tinkamiausias 
būdas supažindinti jaunuosius žiūrovus 
su teatru?

- Be abejonės, 9 metų vaikui spektaklyje 
darželinukams arba 16-mečiams gali būti sun-
ku išbūti iki galo - juk tas spektaklis skirtas 
ne jam. Orientuodamiesi į konkrečią amžiaus 
grupę teatro kūrėjai sukuria spektaklį taip, kad 
vaikams jis būtų tikrai įdomus. Kitu atveju tai 
blogas teatras, į kurį tiesiog nereikia eiti. Kita 
vertus, yra nemažai vaikų, norinčių lankyti 
teatro būrelius, tačiau aš pati į tokius būrelius 
žiūriu atsargiai. Daugumos dramos būrelių bė-
da ta, kad vaikai tėra mokomi vaidinti ir kar-
toti tą patį tekstą ar veiksmą, o normalus kū-
rybinis procesas nevyksta. Dažniausiai tokius 
būrelius palankę vaikai aktoriais tikrai nebe-
galės tapti: jie tiesiog išmokomi klišių, savo-
tiškų „pavaidinimų“. Teatras yra visai kas ki-
ta - jame aktoriai ne vaidina, o iš tiesų išgyve-
na situacijas scenoje, be to, nuolat yra kuria-
ma - neįmanoma pakartoti to, kas buvo vakar. 
Teatras nepaprastai lavina kūrybiškumą - jei 
pedagogas dirba teisingai, kūrybai atveriami 
visi keliai. Be abejonės, tai būdinga ir kitoms 
meno šakoms, tačiau tik teatras papildomai 
atveria kelius į bendravimą - tai, ko ypač trūks-
ta šiandien. Vaikai nuo mažų dienų susikuria 
profilius socialiniuose tinkluose ir nustoja 
bend rauti akis į akį; net sėdėdami vienas šalia 
kito, jie veikiau išsako savo mintis ne žodžiu, 
o išmaniosiomis technologijomis. Šiuo atveju 
teatras gali būti ta geroji fėja, iš naujo pade-
danti vaikams išmokti bendrauti.

- Kaip įvyko jūsų pačios pažintis su 
teatru?

- Ji įvyko dviem frontais. Visų pirma ei-
davau žiūrėti spektaklių - mano mokykla bu-
vo muzikinė, stiprios meninės krypties, to-
dėl dažnai žiūrėjome spektaklius, važiuoda-
vome ir į kitų miestų teatrus. Kita vertus, 
pati nuo mažumės užsiėmiau kūryba, su pus-
seserėmis ir pusbroliais stačiau spektak-
lius, - man buvo įdomu kurti teatrą taip, kaip 
aš jį išmaniau, nors niekada nelankiau jokio 
dramos būrelio.

- Su pirmąja kūrybiškumo stovykla 
susidūrėte dvejopai: buvote ne tik viena 
jos rengėjų bei viešnių, bet ir vieno sto-
vyklautojo mama. Kokius ryškiausius 
įspūdžius iš stovyklos išsinešėte jūs ir 
jūsų sūnus?

- Man buvo labai smagu, kad ši iniciaty-
va atsirado ir įvyko mūsų teatre. Šis faktas 
yra labai reikšmingas, nes jau seniai svajo-
jome apie savo „keistuolišką“ teatro studiją. 
Viena vertus, savotiškas pedagoginis proce-
sas lyg ir vyko: jau 1997 metais išleidome 
pirmąjį aktorių-filologų kursą, bet visada gal-
vojome ir apie jaunesnį žmogų, paauglį, ku-
riam teatro studija taip pat reikalinga. Ga-
liausiai pirmasis žingsnelis įvyko - bent jau 
vasaros stovyklos pavidalu, ir tuo aš labai 
džiaugiuosi. Mano sūnui (nors jis teatre bu-
vęs ne kartą) buvo labai įdomu tiesiogiai 
pabendrauti su dekoracijų meistru, sužinoti, 
kas yra šviesos, pakalbėti su teatro dailinin-
ke apie scenografiją ir kostiumus. Juk dažnas 
net neįsivaizduoja, koks yra užkulisinis gy-
venimas teatre, kas vyksta iki spektaklio 
atėjimo į sceną ir netgi tuo metu, kai jį jau 
žiūrime. Tikiu, kad visiems dienos stovyklos 
dalyviams tai buvo įdomu. Žinoma, vaikams 
itin svarbu ir galutinis rezultatas - jų impro-
vizuotas pasirodymas. Labai džiaugiuosi, kad 
jį vaikai kūrė patys.

- Dažnai rinkdamiesi iš gausybės va-
saros stovyklų tėvai atžaloms ieško į 
sportą ir aktyvesnį laiko leidimą orien-
tuotos veiklos. Kokių patarimų turite tė-
vams, vis dar atsargiai žiūrintiems į me-
ninės pakraipos stovyklas?

- Jei tik tokie tėvai įsivaizduotų, kiek ak-
toriai sportuoja! Pasikalbėję su aktorinių stu-
dijų studentais jie sužinotų, kad pirmame 
kurse studentai išmoksta ir žongliruoti, ir 
daryti špagatą... Fizinės veiklos aktorius tu-
ri labai daug, o juk mūsų stovykloje taip pat 

Ilona Balsytė: „Teatras - 
geroji fėja, iš naujo mokanti vaikus bendrauti“
Beveik trisdešimties metų patirtį vaidin-
dami vaikams sukaupę Keistuolių teatro 
kūrėjai šią vasarą pristato antrąją dienos 
kūrybiškumo stovyklą, mokyklinio am-
žiaus vaikus kviečiančią pažvelgti į teatro 
užkulisius, susipažinti su svarbiausiomis 
teatrinėmis disciplinomis ir pažadinti sa-
vyje slypintį smalsų, saviraiškos nebijantį 
kūrėją. Viena iš Keistuolių teatro steigėjų, 
aktorė ir pedagogė Ilona BalsyTė (53), 
pati auginanti mokyklinio amžiaus atžalą, 
yra įsitikinusi, kad teatras vaikams  
padeda ne tik pažinti savo kūrybines  
galimybes, bet ir išmokti bendravimo  
vienam su kitu.

Vaikai nuo mažų 
dienų susikuria 
profilius 
socialiniuose 
tinkluose ir 
nustoja bendrauti 
akis į akį

Vasarą Vaikams 
Vertėtų paieškoti 
kūrybinės Veiklos
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yra judesio užsiėmimai. Sporto būreliuose 
fizinis krūvis neretai būna lyg sporto salėje - 
be jokios kūrybos. Teatre kiekvienas judesys 
turi savo motyvaciją, kūrybinius aspektus - 
tu ne šiaip sau pakeli koją, bet gali įsivaiz-
duoti, kad esi nindzė arba paukštis. Taip la-
vinamas ir kūnas, ir kūrybiškumas, o ir vai-
kams tokia veikla yra gerokai įdomesnė. Su-
prantama - dažniausiai tėvai mano, kad vai-
kas devynis mėnesius atsėdėjo mokykloje ir 
dabar jam reikalingas fizinis krūvis. O jeigu 

tam fiziniam krūviui dar pridėtume kūrybinių 
aspektų? Šiltuoju metų laiku pajudėti tikrai 
nėra sudėtinga - vaikai kieme gainioja ka-
muolį, važinėjasi dviračiu, todėl aš pati į spor-
to būrelius sūnų mieliau leidžiu žiemos me-
tu. Vasarą vaikams vertėtų paieškoti kūrybi-
nės veiklos.

- Kokius svarbiausius tikslus „Keis-
tuoliai“ kelia kūrybiškumo stovyklai, ją 
pristatydami antrą kartą?

- Praėjusi stovykla buvo pirmas blynas - ir 
tikrai neprisvilęs, - tačiau po pirmosios patir-
ties visada išryškėja tam tikri aspektai ir ga-
lima atsijoti, kas buvo labai gerai, o ko galima 
atsisakyti ar pridėti. Tęsiant veiklą visuomet 
atsiranda vietos tobulėti. Norime, kad vaikai 
iš tikrųjų atrastų ir pamiltų teatrą. Praeitą 
vasarą tai pavyko - dauguma stovyklos dalyvių 
išreiškė norą dalyvauti ir kitąmet, tad neabe-
joju, kad sugrįžę šiais metais jie galės drąsiai 
pasakyti: „Oho, šiemet čia dar geriau!“

Ilona Balsytė: „Teatras - 
geroji fėja, iš naujo mokanti vaikus bendrauti“

Stasio Žumbio nuotr.
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Nugalėtojų gėrimas: pienas „Rokiškio NAMINIS“ jums patiks dar labiau!

l Ganyti galvijus ir gerti pieną žmonės pradėjo anksčiau, nei verstis žemdirbyste, 
maždaug prieš 10 tūkstančių metų. Pirmieji tuo vertėsi Afganistano gyventojai. 

l Pienas anksčiau vadintas dievų maistu ir buvo minimas visų senųjų civilizacijų 
(graikų, romėnų, keltų, egiptiečių ir kt.) mituose bei legendose.  

l Senovės graikai tikėjo, kad pienas gydo, o atletai prieš olimpines žaidynes gerda-
vo pieno, kad pasistiprintų ir įgytų energijos. Julijus Cezaris netgi manė, kad keltai ir 
germanai yra tokie dideli todėl, kad geria daug pieno. 

l XIX amžiuje prancūzų biologas Lui Pasteras (Louis Pasteur) sugalvojo pasteriza-
cijos procesą, kurio metu prailginamas pieno galiojimo laikas.

l Anglijos karalienė Elžbieta II kasdien geria Vindzore auginamų karvių pieno. Kai 
jos anūkai Viljamas (William) ir Haris (Harry) pradėjo mokytis Itono mokykloje, kara-
lienė įsakė kasryt per pusryčius patiekti jiems Vindzore auginamų karvių pieno.

l Statistika rodo, kad šalių, kuriose išgeriama daugiausia pieno, gyventojai dažniau 
pelno Nobelio premijas. 

ar žinote, kad...

apie viską pagalvota

Pienas „Rokiškio NAMINIS“ gaminamas 
naudojant pažangiausią technologiją. Uždaro-
je fasavimo aplinkoje HEPA naudojant filtrus 
pienas apsaugomas nuo ore esančių bakteri-
jų, o pakavimo mašinos fasuojant sunaikina 
bakterijas, esančias ant pakavimo medžiagų, 
todėl pienas atitinka net griežčiausius higie-
nos reikalavimus. Dėl automatizuoto įrangos 
valdymo bei priežiūros gamybos procesas 
vyksta kur kas sklandžiau. Modernūs įrengi-
mai užtikrina, kad žemoje temperatūroje 
pasterizuotas „Rokiškio NAMINIS“ pienas 
išsaugo daugumą vertingų maistinių medžia-
gų - organizmui naudingus pieno baltymus, 
kalcį, vitaminus A ir D.

Vertingąsias savybes išsaugojęs pienas 
pilstomas į naujo dizaino pakuotes, kurios yra 
dar patogesnės naudoti. Naujos formos pake-

liai geriau išlaiko formą ir patikimiau saugo 
pieną nuo išorės poveikio, o iš vidaus rudas 
kartonas apsaugo nuo neigiamo šviesos po-
veikio. Pagalvota ir apie rūšiuojančiuosius - 
tuščias pieno pakuotes galima lengvai su-
lankstyti, jos užima nedaug vietos. Galiausiai 
didesni kamšteliai užtikrina, kad įsipilti pieno 
būtų dar lengviau. 

„rokiškio naminiui“ - 
prestižinis apdovanojimas

Neseniai pieno „Rokiškio NAMINIS“ ga-
mintojai gavo prestižinį apdovanojimą „Best 
Buy Award“. Šį tarptautinį apdovanojimą 
įsteigė šveicarų organizacija „Icertias“, atlie-
kanti rinkos tyrimus ir vertinanti gyventojų 
pasitenkinimą kainos bei kokybės santykiu. 
Laimėtu medaliu didžiuojasi ne vienas visame 
pasaulyje gerai žinomas prekės ženklas. 

kodėl būtina gerti pieną? 

l Pastaruoju metu galima išgirsti mitų, 
neva pieno produktų verčiau atsisakyti, bet 
dauguma gydytojų dietologų ir sveikos mity-
bos specialistų įspėja - tai būtų didelė klaida, 
nes pienas labai svarbus kasdieniam mūsų 
racionui. Jame yra apie 200 organizmui nau-
dingų medžiagų, kurios greitai ir lengvai pa-
sisavinamos.

l Ypač vertingi pieno baltymai, kuriuose 
yra organizmui reikalingų aminorūgščių, ska-
tinančių ląstelių statybą esant jauno amžiaus 
ir atsinaujinimą esant vyresnio. Įrodyta, kad 
šie riebalai geriau virškinami nei baltymai, o 
pasisavinami 3-4 kartus greičiau nei esantys 
kituose produktuose. 

l Linolo rūgštis - dar vienas svarbus ele-
mentas, stabdantis vėžinių ląstelių, diabeto, 
aterosklerozės vystymąsi ir stiprinantis imu-
nitetą. 

l Seniai žinoma, kad pienas yra pagrin-
dinis kalcio šaltinis. Kituose produktuose jo 
yra kur kas mažiau. Be to, tyrimai rodo, kad 
šis elementas geriausiai pasisavinamas bū-
tent iš pieno ir jo produktų. Beje, kalcis sti-
muliuoja riebalų deginimo procesą ir kartu 
sulėtina riebalinių ląstelių augimo procesą. 
Žmogaus organizmui sudėtinga apsirūpinti 
lengvai pasisavinamais kalciu ir fosforu ne-
vartojant pieno ar pieno produktų.

l Pienas gali pakelti nuotaiką!  Užplūdęs 
liūdesys, prasta nuotaika ar miego sutriki-
mai gali reikšti, kad organizmui trūksta mag-
nio. Jis svarbus ne tik mūsų psichologinei 
būsenai, bet ir visoms gyvybinėms funkci-
joms: normaliai nervų sistemos ir širdies 
veiklai, raumenims. Pakankamas magnio 
kiekis stabilizuoja kraujotaką, mažina krau-
jospūdį ir reguliuoja cholesterolio kiekį 
kraujyje. 

l Be jau minėtų kalcio ir magnio, piene 
yra beveik visų mineralinių medžiagų - fos-
foro, kalio, cinko, jodo, fluoro ir kitų. Taip pat 
vitaminų A ir D. 

Populiarusis „Rokiškio NAMINIS“ 
mėgstantiems pieną ir  
besirūpinantiems sveika mityba 
turi džiugių ir gerų naujienų.  
Įvertintas prestižiniu  
„Best Buy Award“ apdovanojimu, 
„Rokiškio NAMINIS“ pienas  
atnaujino pakuotę ir gamybos 
technologijas, kurios padeda  
išsaugoti vertingąsias pieno  
savybes.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Skonio kodaS

Nugalėtojų gėrimas: pienas „Rokiškio NAMINIS“ jums patiks dar labiau!
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Psichologijos kodas

Kodėl vieni žmonės grei tai apsisprendžia, o kiti - ne?

Iš keturių pusių

Jeigu jums nuolatos būna sunku apsispręsti, išmėginkite techniką, kuri vadinama „De-
karto kvadratu“. Jos esmė paprasta - problemą reikia išnagrinėti visapusiškai. Pavyzdžiui, 
jums pasiūlė darbą, o jūs nežinote, kaip elgtis: išeiti ar likti senojoje vietoje. Paimkite po-
pieriaus lapą ir padalinkite jį į keturias dalis. Kiekvienoje dalyje parašykite po vieną klau-
simą ir atsakymus į jį:

Kas bus, jeigu tai įvyks? (Kokių pliusų gausite keisdami darbą.)
Kas bus, jeigu tai neįvyks? (Dabartinio darbo pranašumai.)
Ko nebus, jeigu tai įvyks? (Ko nesitikėti naujoje vietoje.)
Ko nebus, jeigu tai neįvyks? (Ko nesitikėti senojoje darbovietėje.)
Psichologai teigia, kad mes paprastai apsiribojame pirmu klausimu. O situaciją rei-

kia įvertinti visapusiškai, apskaičiuoti pliusus ir minusus ir apsispręsti sąmoningai.

Norėjau, kaip geriau

Dėl pernelyg didelio neryžtingumo ri-
zikuojate virsti žmogumi, manančiu, kad 
gyvenimas yra neteisingas. Ir išimtinai 
jums. Kitiems juk puikiai sekasi - ir darbas 
įdomus, ir atlyginimas geras, ir sutuoktinis 
puikus. O nesiseka tik jums. Galėjote pa-
siekti daugiau - nepasiekėte, norėjote, kad 
būtų geriau, o rezultatas - kaip visada. Bet 

jeigu būtumėte buvę šiek tiek ryžtingesni, 
viskas galėjo susiklostyti kitaip.

Tarp kitko, dar nevėlu padėtį keisti. 
Kalbame ne apie tai, kad reikia įveikti abe-
jones. Tai beprasmiška ir net kenksminga. 
Prieš priimdamas vieną ar kitą sprendimą, 
žmogus turi galvoti, analizuoti, pasverti 
„už“ ir „prieš“. Bet svarbu, kad optimalaus 
varianto paieškos nevirstų sekinančiu dva-
siniu blaškymusi.

Vieni žmonės sprendimus priima greitai ir 
lengvai. O kiti savaites ir mėnesius kanki-
nasi, negalėdami apsispręsti, kamuodami 
save nesibaigiančiomis abejonėmis.
Neryžtingumas tampa amžinu stabdžiu, 
trukdančiu karjerai, asmeniniams santy-
kiams, bendrauti su žmonėmis. Atsisako-
te naudingų pasiūlymų darbe („O gal aš 
nesugebėsiu?“), ir taip pražiopsote savo 
„žvaigždžių valandą“. Vos horizonte pasi-
rodžius vertam vyrui, jus apima panika: 
kandidatas išties tinkamas ar jums tik 
taip atrodo? Ar verta leistis į rimtus san-
tykius, ar geriau palaukti? Pavargęs nuo 
neapibrėžtumo vyras dingsta, o jūs galų 
gale suvokiate - nereikėjo jo paleisti!

Pernelyg didelis 
Pasirinkimas 
žmones gąsdina 
ir jie stengiasi jo 
išvengti
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Psichologijos kodas

TESTAS

Už kiekvieną teigiamą atsakymą į bet kurį testo klausimą gaunate du taškus, už 
neigiamą - 0.

1. Ar tiksliai žinote, ką veiksite artimiausią savaitgalį?
2.  Ar mokate pasijuokti iš savęs?
3.  Ar galite pakloti nemažą sumą pinigų už daiktą, kuris jums pravers tik 

 tolimoje ateityje?
4.  Ar galite viską atidėti dėl mėgstamos veiklos?
5.  Ar pasitikite savimi?
6.  Komandiruotėn į nepažįstamą jums miestą vykstate be dvejonių?
7.  Ar gebate iškart pripažinti savo klaidas?
8.  Ar rimtai diskutuojant jūsų nuomonė gali keistis?
9.  Netikėtai užgriuvusius svečius sutinkate ramiai?
10.  Ar esate greiti susiginčyti?
11.  Ar iškart mesite savo išrinktąjį/ąją, sužinoję apie jo/jos neištikimybę?
12.  Ar greitai atsakote į laiškus?
13.  Lengvai prisitaikote prie pasikeitusių aplinkybių?
14. Esate stipraus charakterio?

Sudėkite taškus.

0-6 taškai. Jūs - kuklus, net infantilus, drovus ir ne itin gebantis imtis ryžtingų 
veiksmų žmogus. Galbūt šias savybes atperka jums būdingas romantiškumas ir švelnu-
mas. Tačiau panašaus charakterio žmogui šiais laikais gyventi yra gana sunku.

6-10 taškų. Jūs esate apdairus žmogus, dažniausiai nespjaunantis į nusimanančių 
žmonių patarimus, nors kartais vis dėlto elgiatės savarankiškai.

10-16 taškų. Jūs - labai ryžtingas žmogus, jokia netikėta situacija jūsų neišmuša iš 
vėžių ir jūs visada esate pasirengę ginti savo nuomonę. Tačiau jums reikia prisiminti, 
kad šios savybės kartais gniuždo kitus žmones.

Kodėl vieni žmonės grei tai apsisprendžia, o kiti - ne?
Akys laksto

O kas tada, jeigu rinktis reikia ne iš dviejų 

variantų, o iš keleto? Neryžtingiems žmonėms 

tai tikras košmaras! Beje, panaši situacija stumia 

į aklavietę ne tik juos. Kartą buvo atliktas toks 

eksperimentas: parduotuvėje pastatytos dvi len-

tynos su uogiene. Pirmojoje - 6 rūšių uogienė, 

antrojoje - 24-ių. Pirkėjai daugiausia būriavosi 

prie antrosios lentynos ir susidomėję žiūrinėjo 

daugybę stiklainių. Bet susiruošę pirkti, eidavo 

prie pirmosios. Mokslininkai padarė išvadą: per-

nelyg didelis pasirinkimas žmones gąsdina ir jie 

stengiasi jo išvengti. Patarti galima tik viena: 

nešvaistykite pernelyg daug energijos „vienin-

teliam teisingam sprendimui“ priimti. Sprendi-

mų gali būti keletas. Todėl apsistokite ties kuriuo 

nors vienu, kuris būtent jums bus geriausias.

l Priimdami sprendimą, nesitarkite su vi-

sais iš eilės. Visada atsiras tokių, kurie jus 

sukritikuos.
l Gerbkite svetimą nuomonę, bet vado-

vaukitės sava.
l Su patariančiaisiais elkitės geranoriškai 

ir ramiai.
l Venkite prašomosios intonacijos ir ne-

reikalingų atsiprašinėjimų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ar esate ryžtingas žmogus?
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Einant Kampung Baru gatvėmis lengva pa-
miršti, kad esate milijoniniame didmiestyje 
Kvala Lumpūre (Malaizija). Tarp modernių Ma-
laizijos sostinės pastatų ir dangoraižių kelių 
šimtų ha plote miesto centre įsiterpia kaimas, 
savo istoriją skaičiuojantis nuo 1900 metų.

Laikas čia, šalia modernaus miesto šurmu-
lio, tarytum sustojęs: auga bananai, palmės, pa-
krypę mediniai namukai, lėtai pravažiuoja vienas 
kitas dviratis vežimas su gatvės prekeivių man-
ta. Malaizijos vyriausybė, pagal Kvala Lumpūro 
plėtros planą ketinanti čia statyti dangoraižius, 

prabangius viešbučius ir kurti pramogų parkus, 
susiduria su Kampung Baru rajone įsikūrusiais 
žemės savininkais, nenorinčiais parduoti savo 
žemės ir išsikelti. Jų yra per 5 tūkst., bet tik apie 
40 proc. savininkų pavyko įkalbėti, kiti, kaip cu-
kranendrių gėrimo pardavėjas Bakri, sako: „Aš 
esu piktas ir nusivylęs. Kodėl niekada negalvo-
jama apie žmones, o visada tik apie pinigus? 
Kodėl, kuriant ir tobulinant esamą būsto ir inf-
rastruktūros poreikį, nesukūrus čia daugiau būs-
tų žmonėms? Kodėl būtina kurti tik prabangius 
viešbučius, prekybos centrus turtuoliams?“

KaleidosKopas

Praėjusio šimtmečio oazė 
dangoraižių fone

Kaime ant polių virš vandens - plaukiojanti  futbolo aikštė
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KALEIDOSKOPAS

„BREXIT“ ŠALININKAI - 
PRIEŠ „EUROVIZIJĄ“

Absoliuti dauguma Didžiosios Bri-
tanijos pasitraukimo iš Europos Sąjun-
gos šalininkų yra už tai, kad Jungtinė 
Karalystė nebedalyvautų ir „Eurovizi-
jos“ dainų konkurse. Tai rodo bendro-
vės „YouGov“ surengtos apklausos re-
zultatai.

Į klausimą „Kaip jūs balsuotumėte, 
jeigu būtų surengtas referendumas dėl 
Jungtinės Karalystės dalyvavimo „Euro-
vizijoje“?“, 76 procentai tų, kurie praė-
jusių metų birželio 23 d. buvo už „Bre-
xit“, atsakė, jog balsuotų už pasitrauki-
mą iš konkurso. Tarp proeuropietiškai 
nusiteikusių britų 65 procentai pasisako 
už tolesnį dalyvavimą „Eurovizijoje“, o 
35 procentai - už pasitraukimą iš šio 
dainų konkurso.

Jeigu referendumas dėl „Eurovizijos“ 
iš tikrųjų būtų surengtas, tai Jungtinė 
Karalystė paliktų konkurso dalyvių gre-
tas: 56 procentai britų yra prieš dalyva-
vimą šiame renginyje, 44 procentai - už. 
Didžioji Britanija „Euroviziją“ yra lai-
mėjusi penkis sykius, pastarąjį kartą - 
prieš 20 metų.

TEL AVIVE VYKO 
TRADICINĖS KEKŠIŲ EITYNĖS

Praėjusį penktadienį Tel Avive buvo 
surengtos tradicinės Kekšių eitynės 
(SlutWalk), kurios Izraelio sostinėje 
vyksta kasmet. Šįsyk jose dalyvavo apie 
tūkstantį žmonių. Eitynių organizato-
riai pabrėžia, kad žmogus turi teisę dė-
vėti bet kokius drabužius ir nebūti kal-
tinamas palaidumu ar seksualiniu prie-
kabiavimu.

Šiais metais renginys vyko Izraelio 
gyventojams aptariant kelis merginų, 
taip pat ir nepilnamečių, išžaginimo 
atvejus. Idėja rengti Kekšių eitynes kilo 
Kanadoje 2011 metų balandį, kai, kal-
bėdamas Jorko universiteto Teisės fakul-
teto studentams saugumo seminare, To-
ronto policijos karininkas Maiklas San-
ginetis (Michael Sanguinetti) pareiškė: 
„Niekas prie jūsų nekibs, jeigu nesireng-
site kaip kekšės“. Vėliau jis parašė uni-
versitetui laišką, kuriame atsiprašė už 
savo žodžius. Protestuojant prieš tokią 
poziciją įvairiose šalyse pradėta rengti 
eitynes, kurių dalyviai gina teisę nešioti 
bet kokius drabužius nebijant kaltinimų, 
kad tokia apranga gali išprovokuoti 
smurtą.

Eltos inf.

ĮDOMU

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Berniukai iš žvejų kaimo Koh 

Panyee (Phang Nga provincija, 

Tailandas) žaidžia futbolą plau-

kiojančioje futbolo aikštėje. To-

kia aikštelė - tikra laimė šio kai-

mo, esančio Pietų Tailande, vai-

kams. Kaimo jaunimas labai 

mėgsta futbolą - ir žaisti, ir ste-

bėti. Kadangi kaime, beje, pasta-

tytame ant polių virš vandens, 

nebuvo vietos futbolo aikštei, 

buvo nuspręsta padaryti plaukio-

jančią jūroje futbolo aikštę. Kai-

me gyvena per 1 tūkst. žmonių 

(apie 300 šeimų). Čia užsiimama 

ne tik žvejyba, bet ir turizmu, 

nes apsilankymas šiame kaime - 

viena populiariausių atrakcijų 

tarp į Tailandą atvykstančių tu-

ristų.

Kaime ant polių virš vandens - plaukiojanti  futbolo aikštė
         

EPA-Eltos nuotr.
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Gurmanams

Unikalioje vietoje - desertinė  „Liu Patty“

Istorinėje vietoje sostinės Užupio rajone duris atvėrė desertinė„Liu Patty“, užburianti 
ypatinga aura ir viliojanti saldumynų mėgėjus bei gurmanus. Jos įkūrėja - keksiukų 
karaliene tituluojama LIUcIna RImgaILė (28), savo aistrą ir hobį gaminti gardžius 
desertus prieš kelerius metus pavertusi verslu. atidarymo proga surengto saldaus 
vakaro nepraleido ir būrys Liucinos bičiulių, galėjusių pasimėgauti naujaisiais  
desertais ir istorija alsuojančia atmosfera.
Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Verslininkė Liucina Rimgailė savo 
desertinę įkūrė senovinėje vaistinėje, 
išsaugojo autentiškus baldus
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Gurmanams

Unikalioje vietoje - desertinė  „Liu Patty“

 Kuo naujoji vieta 
ypatinga? 

l Išskirtinės vietos Liucina ieškojo kiek daugiau nei metus, o radusi unikalias pa-talpas desertinę įkūrė ir atidarė vos per 29 dienas.
l Naujojoje vietoje vyrauja istorinė aura -desertinė įsikūrusi buvusios senovinės vais-tinės Užupio g. 20 patalpose, visi baldai yra autentiški ir įtraukti į kultūros paveldą.
l Unikali aplinka puikiai dera su tuo, ką verslininkė norėjo perteikti, - visi desertai ga-minami iš natūralių produktų, prikelti seno-viniai produktai, suteikiant jiems šiuolaikiš-kesnę formą. Liucina nori savo desertų skoniu priminti klientams namus, močiutės sodą ar mamos gamintų uogienių kvapą.

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė

Aksesuarų kūrėja  
Simona 
Brazdžionytė

Viešųjų ryšių specialistė Sandra Kuzmičiūtė  
ir aktorius Eimutis Kvoščiauskas
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Atidarymo vakarą 
vedė verslininkės 
vyras Tadas Rimgaila
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Gastrolėse legendinis britų muzikantas pri-
statys naują albumą „Road Songs For Lovers“.

Kaip visi didieji menininkai, K.Rea iš kitų 
muzikantų išsiskyrė tuo, kad visada buvo iš-
tikimas savo vizijai ir savarankiškai rinkosi 

kelią. Artistas ir tapytojas, dėl automobilių 
lenktynių galvą pametęs bliuzo muzikos ži-
novas, filmų kūrėjas ir Italijos dvasia per-
smelktos klasikinės muzikos kompozitorius, 
eklektiškas ir stebuklingas tuo pačiu metu - 
taip yra apibūdinamas muzikantas, pasaulyje 
pardavęs daugiau nei 30 mln. įrašų.

Pastaraisiais metais K.Rea nemažai laiko 
skyrė savo aistroms: dviejų savo režisuotų kino 
filmų projektui „Santo Spirito“, kuriam pats su-
kūrė ir įrašė muziką, studijiniam albumui „Blue 
Guitars“, trumpametražiams dokumentiniams 
filmams apie legendinį lenktynininką Volfgangą 
fon Tripsą (Wolfgang Von Trips) ir 70 puslapių 
savo tapybos darbų ir fotografijų knygai.

Nepaisant to, menininkas rado laiko nau-
joms roko baladėms, kurias rasime dar šiemet 
rugsėjį pasirodysiančiame naujame studijinia-
me albume „Road Songs For Lovers“.

Šiuos metus K.Rea užbaigs ten, kur jau-
čiasi geriausiai, - didžiosiose Europos kon-
certų salėse. Išsiilgusiems gerbėjams muzi-
kantas pristatys roko baladžių albumą „Road 
Songs For Lovers“, kurį įrašų kompanija 
BMG planuoja išleisti rugsėjo mėnesį.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

l Kristoferis Antonas Rea (Christopher Anton Rea) 
gimė 1951 m. šiaurės rytų Anglijos mieste Midlsbro.
l Debiutinį studijinį albumą išleido 1978 m. 
Melomanams ypač patiko pirmasis albumo kūrinys 
„Fool If You Think It’s Over“, tapęs hitu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.
l Pirmos sėkmės sulaukė 1983 m., kai išleido 
penktą savo albumą „Water Sign“. Didesniu nei 
500 tūkst. tiražu išpirktą albumą pristatė Europoje 
išpopuliarėjusi daina „I Can Hear Your Heartbeat“. 
Netrukus muzikanto gerbėjų armija pradėjo sparčiai 
augti - K.Rea gastrolėse grojo pilnose arenose, 
tačiau savo tėvynėje jis vis dar nebuvo pripažintas.
l Didžiosios sėkmės sulaukė 1989 m. išleidęs albu-
mą „The Road to Hell“. Nors prieš tai išleistus hitus 
„Josephine“, „On the Beach“, „Let’s Dance“ ir garsią-
ją Kalėdų dainą „Driving Home For Christmas“ iki šių 
dienų mėgsta viso pasaulio melomanai, tikrąją šlovę 
atlikėjui atnešė singlas „The Road To Hell (Part II)“. 
Daina pasiekė populiariausių Didžiosios Britanijos 
hitų dešimtuką, o to paties pavadinimo albumą britai 
išpirko net šešiskart platininiu tiražu. Atrodė, kad 
K.Rea populiarumo niekas nesustabdys, bet  
2000 m. atlikėjui buvo diagnozuotas kasos vėžys, o 
šiam nugalėti prireikė labai daug jėgų ir laiko.

Faktai

Bilietų į išskirtinį Kriso Rea (Chris Rea) koncertą 

galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu 

www.bilietai.lt

Scena

Legendinis Krisas Rea 
koncertuos Lietuvoje
Garsus dainų autorius, atlikėjas ir gitaristas 
Krisas rea (Chris rea, 66) patvirtino su-
rengsiantis gastroles europoje. Koncertinis 
turas „road songs For Lovers“ prasidės spalį 
ir tęsis iki gruodžio pabaigos. Vienintelis K.rea 
koncertas mūsų šalyje įvyks lapkričio 11 d. 
„Compensa“ koncertų salėje Vilniuje. 
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AŠTRUS ŽVILGSNISASmeNybėS

Režisierius Gajus Ričis (Guy Ritchie, 48) labiausiai išgarsėjo dėl dviejų dalykų: santuokos su 
popmuzikos karaliene Madona (Madonna) ir kaip kino chuliganas, pristatęs tokius didžiųjų 
ekranų šedevrus kaip „Lok, stok arba šauk“, „Šerlokas Holmsas“, „Vagišiai“ ir jau Lietuvoje  
pradėtą rodyti naująjį trilerį „Karalius artūras: kalavijo legenda“. Tačiau ar žinojote, kad  
režisierius serga disleksija, penkiolikos buvo išmestas iš mokyklos ir turi dziudo juodąjį diržą?

Filmo „Karalius Artūras: kalavijo legenda“ Londone 
pristatyme - Gajus Ričis (Guy Ritchie) su žmona aktore 

Džeki Einsli (Jacqui Ainsley), kuri vaidino šiame filme 
EPA-Eltos nuotr.

Įdomūs faktai

n G.Ričis serga disleksija. Tai yra 
specifinis skaitymo sutrikimas. 
Tokiems žmonėms pasitaiko ir 
atminties sutrikimų, sunku sukon
centruoti dėmesį.

n Gajus ir Madona susipažino atlikėjo 
Stingo ir jo žmonos namuose. Vėliau 
pastarieji tapo jų sūnaus Roko (Rocco) 
krikštatėviais.

n G.Ričio ir Madonos vestuvėse 
vyriausiuoju pabroliu buvo prodiuseris 
ir režisierius Metjus Vonas (Matthew 
Vaughn), vyriausiąja pamerge   
Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow).

n Būsimojo režisieriaus tėvai 
išsiskyrė, kai jam tebuvo penkeri.

n Penkiolikmetis G.Ričis buvo 
pašalintas iš mokyklos už narkotikų 
vartojimą.

n Robio Viljamso (Robbie Williams) 
daina „She’s Madonna“ yra apie tai, 
kaip G.Ričis paliko savo buvusią 
merginą, kad galėtų susitikinėti su 
Madona.

n Madoną jis meiliai vadindavo „mis
sus“ (liet. „poniute“), taip ją įvardydavo 
ir spaudai duodamuose interviu.

n Skyrybas su Madona vyras vis dar 
įvardija kaip savo mirtį.

n Tiek jo pirmasis sūnus Rokas, tiek 
sūnus Rafaelis, kurio jis susilaukė su 
dabartine žmona Džeki Einsli (Jacqui 
Ainsley), gimė skubiai atlikus Cezario 
pjūvio operaciją.

n Turi penkis vaikus, iš kurių vienas, 
Deividas Banda, yra įvaikintas drauge 
su Madona.

n G.Ričis yra didelis futbolo klubo 
„Chelsea“ gerbėjas.

n 2000 metais G.Ričis buvo suimtas 
už tai, kad prie savo namų užpuolė ir 
sužalojo 20metį vyrą.

n Turi juoduosius dziudo ir 
braziliškojo džudžitsu diržus.

G.Ričis: genialus disleksikas, 
turintis du juoduosius diržus

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Intriguojantis naujausias režisieriaus filmas 
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ Lietuvos kino 
teatruose rodomas nuo gegužės 12 dienos ir pasa
koja žinomą legendą visiškai kitaip. Taip, kaip ir 
priklauso kino chuliganu vadinamam G.Ričiui.
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Plačiau apie populiariausius vedėjus ir laidas - 40 p.

Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė 
ir Ignas Krupavičius -

ant bangos

2017 m. gegužės 19-25 d.
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MėgstaMiausių televizijos  
laidų toP 5

1. LRT „Labas rytas, Lietuva“

2. LRT „Panorama“

3. TV3 „X Faktorius“

4. LNK „Lietuvos balsas“

5. LNK KK2

„Labiausiai patin-
kantis televizijos lai-
dų vedėjas yra ne 
vienas, o tikriau-
siai bent trys, ir jie 
visi iš LRT. Tai 
Eglė Daugėlaitė, 
Richardas Jonaitis ir 
Ignas Krupavičius. 
Man patinka jų profesi-
onalumas“, - pasakojo vestuvių  planuotoja, 
renginių organizatorė ir verslininkė Liuci-
na RIMgaIlė.

„laisvalaikis“ pasidomėjo, kaip laidą 
„Labas rytas, Lietuva“ vertina vienas ilgiau-
siai joje dirbančių vedėjų - igNas KRuPa-
vIčIus. Kokios laidos stiprybės yra lemian-
čios sėkmę ir ką dar galima tobulinti? „visų 
pirma, mums labai smagu ir gera žinoti, kad 

esame mylimi žiūrovų 
ir taip gerai vertinami. 
Tai įpareigoja steng-
tis ir toliau“, - sakė 
I.Krupavičius, pri-
durdamas, kad yra 
bene trys aspektai, 
kurie, jo manymu, lemia 
žiūrovų simpatijas. „Pir-
moji mūsų laidos stiprybė, mano 
akimis, yra tai, jog esame tapę geru draugu, 
partneriu ryte tiems, kurie laukia naujienų. 
Rytas juk pilnas ritualų - kava, dušas - ir mes 
su žiniomis, naujienomis, pramogomis esa-
me radę vietą žiūrovų ryto ritualuose. Džiu-
gu, kad kartu jau skaičiuojame trisdešimt 
metų draugiško rytinio ritualo kartu. Juk kai 
kuriuos žiūrovus pasveikiname dar gulinčius 
lovoje. antroji - laida yra tiesioginė, tad žmo-
gus suvokia, kad viskas vyksta dabar, o ne 
kažkada. Tai reiškia, kad naujausi, aktualiau-
si dalykai pasiekia žiūrovus iš karto. Be to, 
juos pasiekia ir mūsų natūralumas, nesuvai-
dintos ir kartais labai smagios situacijos. 
Trečia, turime tam tikrą nuoseklumą ir žiū-
rovas iš anksto žino, kas vyks laidoje kitą 
minutę, suvokia laidos struktūrą ir gali tuo 
pat metu daryti du darbus, gamintis pusry-
čius ir klausyti žinias arba rengti vaiką ir 
pamatyti, kokie žadami orai. Mes esame tar-
si ryto planuotojai“, - mintimis dalijosi ignas.

televizijų toP 5

1. LRT

2. LNK

3. TV3

4. užsienio kanalai

5. Info Tv

Būtent tokia seka pagal žiūrimumą ir po-
puliarumą rikiuojasi šalies kanalai, sulaukda-
mi daugiausia žiūrovų tiek iš konkurencingų 
televizijų, tiek iš kitų pramogų pasaulyje be-
sisukančių žmonių. „lRT televizija - tai daž-

niausiai mūsų namuose 
įjungtas kanalas“, - 
atvirauja aktorė saN-
DRa DauKšaITė-
PET Rulėnė ir pati-
kina, jog labiausiai šia-
me kanale jai patinkan-
čios laidos yra „labas 
rytas, Lietuva“, „Laba die-
na, Lietuva“ bei labiausiai pa-
tinka būtent šių laidų žurnalistai ir vedėjai: 
„visuomet labai smagu į juos visus žiūrėti, 
nes dirba tikrai itin profesionaliai.“ aktorė 
neabejinga ir šio kanalo pramoginėms lai-
doms, kurios skatina gilinti savo žinias, da-
lyvauti viktorinose.

EtErio žmonės

Ką per televizorių žiūri žinomi žmonės?
Televizija yra neatsiejama daugelio gyvenimo dalis. Vieni ją renkasi ieškodami informacijos, kiti - pramogų. Vieni menkina,  
kiti dievina, bet abejingų jai nėra. Ne vienus metus „Laisvalaikis“ rubrikomis „Aštrus žvilgsnis“, „Televizijos pliusai ir minusai“ 
klausė žinomų Lietuvoje žmonių, pačių televizijos laidų vedėjų, kokius TV kanalus, laidas jie dažniausiai žiūri, kokie laidų vedėjai  
labiausiai patinka. Peržvelgę pastarojo laiko jų atsakymus, šiandien galime daryti tam tikrus apibendrinimus.
Skaitytojų dėmesiui - pagal „Laisvalaikio“ pašnekovų atsakymus sudaryti žiūrimiausių laidų, kanalų, mėgstamiausių laidų vedėjų topai.

Mantas Stonkus

Marijus Mikutavičius
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TELEVIZIJAEtErio žmonės

Ką per televizorių žiūri žinomi žmonės?

Neigiamų Tv aspekTų TOp 3

1. Reklama

2. Reitingų vaikymasis

3. Negatyvios naujienos ir 
skandalai

Pasak itin reikliu ir kritišku žiūrovu sa-
ve vadinančio dirigento Vytauto Luko-

čiaus, televizija tu-
rėtų ne tik vaikytis 
reitingų, bet ir užsi-
imti šviečiamąja, 
ugdomąja veikla: 
„Mano akimis, nesi-
vaiko reitingų, nes 
neprivalo vaikytis pi-
giausių dalykų, nesivaiko 
blizgučių ir užsiima kur kas kilnesne misi-
ja tik nacionalinis transliuotojas.“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

labiausiai širdis „pavergę“  
laidų vedėjai

1. „Labas rytas, Lietuva“  
laidos vedėjų komanda

2. Humoristas ir LNk laidų  
vedėjas Mantas stonkus

3.
Dainininkas ir tV3 laidų  
vedėjas Marijus Mikuta-
vičius

4. LNk laidų vedėja  
Beata Nicholson

5. LNk laidų vedėja  
Rūta Mikelkevičiūtė

Dainininkė ir 
televizijos laidų 
vedėja NijoLė 
PaReigytė-
RukaitieNė 
tikina, kad jai la-
biausiai patin-
kantis tV laidų 
vedėjas yra Mantas 
stonkus: „Man patinka 
tai, kaip jis veda televizijos laidas. 
Žmonės, kurie turi gerą humoro jaus-
mą, man visuomet patiks labiau už 
tuos, kurie nuolat dėl ko nors niurzga ir 
yra viskuo nepatenkinti.“ Nijolei antrino 
ir televizijos kolega „radistas“ RoLaN-
Das MackeVičius: 
„Lietuvoje - Mantas 
stonkus. Manau, 
tai, kad jis yra 
profesio nalus ak-
torius, duoda la-
bai daug, jis gali 
įkūnyti bet kokį 
vaidmenį, neieško 
žodžio kišenėje.“

Beata Nicholson

Rūta Mikelkevičiūtė Irm
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 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 21.45  „Jautis ir 
  kaimietė“

 19.30  „Muškie tininkai 3“ 10.35  Yra, kaip yra 11.00  „Paskutinis iš 
  Magikianų“

 TV8
6.20 Teleparduotuvė. 6.35 TV Pagalba (N-7). 
8.20 „Šunyčiai patruliai“. 8.50 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.05 Senoji animacija. 9.50 Komiška 
drama „Amerikos prezidentas“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 „Tu - mano liki-
mas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.15 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Svajonių vestuvės“ (N-7). 
22.40 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.40 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.35 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
Nuo. Iki... 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Žana d’Ark“ (N-7). 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Vlasikas. 
Stalino šešėlis“. 15.00 Kartu su visais. 15.55, 3.15 
Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 Juoktis lei-
džiama. 23.00 Vakaras su Urgantu. 23.50 Komedi-
ja „Vaikinas iš mūsų kapinių“. 1.20 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Sklifo-
sovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 Tiesioginis 
eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Petrosiano šou. 
23.10 „Šeimos laimė“. 1.05 „Šerlokas Holmsas“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus 
rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos 
dramos“. 11.30 Gyva tema. 12.25 Čapman pa-
slaptys. 14.20 Dar ne vakaras. 15.30 „Paskutinė 
meistro paslaptis“. 17.20 Tinkama priemonė. 
18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Labiausiai šoki-
ruojančios hipotezės. 21.30 Mums net nesisap-
navo. 0.25 „Imperatoriaus meilė“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro su-
grįžimas 2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 
„Mentų karai 5“. 18.30 Ypatingas įvykis. Tyri-
mas. 19.50 „Išdavikas“. 23.35 „Bars ir Lyalka“. 
1.35 „Susitikimo vieta“. 3.35 „Mangustas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.10 Na-
minukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.25, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbiai. 12.40, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.05 
Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.25 „Defektas“. 16.40 Verta kalbėti. 
17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.20 Valstybės interesai. 19.25 Buvo, 
nepraėjo. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.40 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 Pramo-
ginė laida. 1.50 Turistinė kelionė. 6.35 Dienos 
receptas. 

 TV1000
6.10 „Vagišiai“. 8.00 „Džeris Magvairas“. 10.45 
„Godzila“. 13.25 „Mylimųjų žiedas“. 15.35 „Lio-
kajus“. 18.20 „Vagišiai“. 20.10 „Labai bloga 
mokytoja“. 22.05 „Erina Brokovič“. 0.35 „Kiti“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35, 1.55 Kelionė traukiniu Australijoje. 
7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto 
karai. 10.05, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Aliaska: šeima iš miško. 21.00, 2.50 Vyro 
nuotykiai Sibire. 22.00 Novatoriai. 23.00 Kas 
dedasi Žemėje? 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Ke-
lionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai ant 
ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Staty-
bos Aliaskoje. 23.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“ 

(N-7).
11.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

12.05 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Princesė ir varlius“.
21.30 Veiksmo f. „Parkeris“ 

(N-14).
23.55 TV serialas 

„Juodabarzdis“ (N-7).
1.35 TV serialas „Kalėjimo 

bėgliai“ (N-14).
2.30 TV serialas „24 

valan dos. Palikimas“ 
(N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis  
žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir  
Ryklys“.

7.30 Animacinis f. 
„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 Nuo. Iki...
13.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

15.30 TV serialas „Dvi 
širdys“.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo ir 

nuotykių f. „Ugnies 
žiedas“.

23.30 Veiksmo f. 
„Nužudyti Bilą“. 1 d. 
(N-14).

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

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

Reksas 13“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškie-

tininkai 3“ (N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.29 Loterija „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Fantastinis f. 

„Grendelis“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Karinės paslaptys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 13“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

7.55 TV serialas „Kvapų 
detektyvas“ (N-7).

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

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

12.15 TV serialas „Šuo“.
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.20 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
14.50 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 TV serialas „Tokia 

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

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Šuo“.
19.30 Amerikietiškos imty-

nės“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Vienas šūvis - viena 
gyvybė“ (N-14).

23.20 Veiksmo f. 
„Lemiamos lenkty-
nės“ (N-14).

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

2.00 TV serialas 
„Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Pakalbėsim, kai 

grįši“.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 Švytintis veidas.
16.55 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Siaubo f. „Apleista 

kasykla“ (S).
1.10 Veiksmo f. „Mirtinas 

numeris“ (N-14).
2.55 Siaubo f. „Apleista 

kasykla“ (S).
4.25 Veiksmo f. „Mirtinas 

numeris“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.50 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dailininkės Jūratės 

Stauskaitės kūrybos 
vakaras. 

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

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 TV serialas „Veisenzė. 

Berlyno meilės istori-
ja 3“ (N-7).

20.00 Muzika gyvai. 
21.45 Drama „Jautis ir 

kaimietė“ (N-14).
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.

 6.10  „Džeikas, Storulis 
  ir šuo“
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Brokenvudo paslap-

tys. Juodasis našlys“.
22.55 Snobo kinas. 

Kriminalinis trileris 
„Miestas prie jūros“.

1.00 Kas namie 
šeimininkas?

1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

9.00 Nuo amato iki verslo.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-7).

16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Lietuvos krepšinio 

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

20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris „Dvylika“ 

(N-14).
0.20 „Kobra 11“ (N-7).
1.20 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Robinzonas Kruzas“.
10.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
11.35 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

12.05 Dokumentinis f. 
„Karališkosios 
paslaptys“.

12.35 Animacinis f. „Džekas 
ir mechaninė širdis“.

14.15 Pinigai iš nieko.
15.15 Dokumentinis f. 

„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

16.15 Animacinis f. 
„Narsusis riteris 
Justinas“.

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Naujas veidas“ 

(N-7).
21.00 Pagaliau penktadie-

nis! „Manekenė“ (1) 
(N-7).

22.00 Balticum TV žinios.
22.30 Istorinė drama 

„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

23.30 Aerosmith koncertas 
„Aerosmith Rocks 
Donington“. 2014 m.

„Ugnies žiedas“
Veiksmo ir nuotykių filmas. 
JAV. 2013.
Režisierius: Guillermo del Toro.
Vaidina: Charlie Hunnam, 
Diego Klattenhoff, Idris Elba.

Kai milžiniški padarai, vadinami 
kaidžu, ima ropštis iš jūros, prasi
deda milijonus gyvybių nusine
šantis ir žmonijos išteklius galuti
nai išsekinantis karas. 

„nUžUdyti Bilą“. 1 dalis
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Uma Thurman, 
Lucy Liu, Vivica A.Fox.

Sužinojusi esanti nėščia, Juodo
ji Mamba nori palikti samdomų 
žudikų grupuotę, o kartu ir savo 
pavydų, kerštingą mylimąjį Bilą. Šis 
atsiveja ją iki Teksaso, nužudo nau
ją jos mylimąjį ir kartu su senuoju 
būriu sugadina būsimas vestuves. 

gegužės 19 d.

 16.15  „Narsusis riteris 
  Justinas“

 15.00  „Specialioji jūrų 
  policijos tarnyba“

 20.00  „Sunkių nusikaltimų 
  skyrius“

 animal Planet
6.14, 8.15, 12.50 Laukiniai gyvūnai. 6.36, 17.25 
Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10 Dr.Džefas. 9.10, 
14.40, 22.55 Mutantų planeta. 10.05, 15.35 
Išsaugokime Afrikos milžinus. 11.55, 0.45 Gy-
vūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 23.50 Upių 
pabaisos. 17.50, 1.40 Garsai jūroje. 19.15 Kalnų 
gorilos. 21.05 Paskui nykstantį pasaulį. 

 sPort1
8.00 Vieningoji krepšinio lyga. Astanos „Astana“ - 
Maskvos „CSKA“. 9.40 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos CSKA - Tulos „Arsenal“. 11.40 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 32 laida. 
12.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Japonija - 
Ispanija. 13.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 34 turas. 14.00 Tiesiogiai. Baltijos mažojo 
futbolo klubų taurė. Pirmas turas. 18.00 Tiesio-
giai. Baltijos mažojo futbolo tautų taurė. Lietuva -  
Vokietija. 18.50 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 34 turas. 19.50 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 
20.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
33 laida. Premjera. 20.30 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. Premjera. 21.00 KOK World 
Series. Vilnius. 2 d. Premjera. 23.00 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 1.10 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 33 laida. 

 Viasat sPort Baltic
6.55 Smiginis. Premier lyga. Londonas. 9.55 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirt-
finalis. 13.55 Boksas. 14.05, 20.45 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 15.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 16.25 Krepšinis. Eu-
rolygos atkrintamosios varžybos. 18.15, 21.15 
Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 23.30, 1.20 Krepšinis. Eurolyga. 
Pusfinalis. 3.10 „Trans World Sport“ žurnalas. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 

 eUrosPort
7.00 Automobilių sportas. FIA „World Touring 
Car“ čempionatas. 7.30 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 8.00, 2.00 FIFA futbolas. 
8.30, 12.00, 18.30, 24.00 Dviračių sportas. 
Kalifornijos turas. 9.30, 13.00, 14.15, 23.00, 
2.30, 5.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 11.00, 
19.45, 20.45, 4.00 Futbolas. UEFA Europos 
U-19 čempionatas. Kroatija. 14.00, 18.15 Dvi-
račių sportas. Laida „Giro Extra“. 20.40, 23.55 
„Eurosport 2“ žinios. 

„Parkeris“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Taylor Hackford.
Vaidina: Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis.

Šiame sklandžiame, dinamiškame, veiksmo kupiname kriminaliniame 
trileryje neįprasto profesinio etiketo besilaikantį vagį išduoda jo bend
rai ir palieka mirti. Įgijęs naują tapatybę ir sudaręs neįtikėtiną sąjungą 
su gaujai priklausiusia moterimi, jis nusprendžia nugvelbti naujausią 
buvusių bendrų grobį.

„dVylika“
trileris. JAV, Prancūzija. 2010.
Režisierius: Joel Schumacher.
Vaidina: Chace Crawford, 
Rory Culkin, Curtis Jackson.

Baltukas Maikas  neklusnus vaikis, 
parduodantis marihuaną pasiturinčių 
tėvų vaikams. Per pavasario atosto
gas visame Manhatane pats darby
metis. Išlepinti Baltuko Maiko klientai 
reikalauja aukščiausios kokybės...

lnk
21.00

tV6
22.30

lnk
23.30

tV3
21.30

rekomenduoja



44 laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 9

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai 

„Mėnesių valdovai“ 
(N-7).

13.05 Romantinė drama 
„L.O.L.“ (N-7).

15.00 Nuotykių f. „Polė“.
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Nuotykių f. „Persis 

Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis“ 
(N-7).

21.55 Fantastinė nuotykių 
drama „Brėkštanti 
aušra. 1 dalis“ (N-14).

0.10 Romantinė drama 
„Gili aistros jūra“ 
(N-14).

2.05 Veiksmo f. „Parkeris“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
6.55 Animacinis f. „Mažieji 

Tomas ir Džeris III“.
7.20 Animacinis f. 

„Nickelodeon“ valanda. 
Žuviukai burbuliukai“.

7.45 Animacinis f. 
„Ančiukai Duoniukai“.

8.10 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 Animacinis f. „Pelenė 

iš Laukinių Vakarų“.
11.35 Nuotykių filmas 

šeimai „Kapitonas 
Kardadantis“ (N-7).

13.30 Komedija „Auklės 
dienoraštis“ (N-7).

15.35 Komedija „Tėtušiai“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Simarono žirgas“.
21.10 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai“ (N-7).

23.15 Veiksmo komedija 
„Skautai prieš zom-
bius“ (N-14).

1.05 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Ugnies žiedas“.

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 2“.
7.25 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.55 „Džiunglių knyga 2“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Maži, bet ypatingi. 

Vorai“ (subtitruota).
13.05 „Biomimikrija“. 2 d. 
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Mes nugalėjom.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 TV šou „60 akimirkų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Romantinė 

komedija „Tik 40“.
0.55 Trumposios žinios.
1.00 Veiksmo trileris „Greiti 

ir įsiutę“ (N-14).

 22.45  „Tik 40“ 21.55  „Brėkštanti aušra. 
 1 dalis“ 

ŠeŠtadienis

„Lietaus spaLva“
Drama. JAV. 2014.
Režisierė: Anne Wheeler.
Vaidina: Lacey Chabert, Warren Christie, Logan Williams.

Tikrais įvykiais paremtas, pagal populiarią knygą sukurtas filmas apie 
dvi šeimas, ieškančias vilties. Per Kalėdas nuo vėžio miršta Džinos vyras 
Metas. Likusi su dviem sūnumis, našlė stengiasi nepasiduoti, gyventi 
toliau. Norėdama būti arčiau berniukų, ji pradeda savanoriauti mokyk
loje ir čia susipažįsta su Spenų vaikais.

rekomenduoja

„DiDžiosios  
motušės namai“
Veiksmo komeDija. 
JAV, Vokietija. 2000.
Režisierius: Raja Gosnell.
Vaidina: Martin Lawrence, Paul 
Giamatti, Anthony Anderson.

Komikas Martinas Lorensas  FTB 
agentas. Tikras maskuotės ir ap
simetinėjimo meistras, todėl ne
nuostabu, kad jam tenka neįtikėtina 
užduotis. Siekdamas sugauti pabė
gusį banko plėšiką ir sužinoti, kur jis 
paslėpė pinigus, pareigūnas Mal
kolmas turi virsti... stora moteriške. 

„skautai prieš zombius“
Veiksmo komeDija. JAV. 2015.
Režisierius: Christopher Landon.
Vaidina: Tye Sheridan, 
Logan Miller, Joey Morgan.

Trys mokyklos nuobodos  bet 
skautai jau daugelį metų  neti
kėtai patenka į labai keistų įvykių 
sūkurį: jų gimtąjį miestelį užplūs
ta zombiai. Iš pradžių tikėdamiesi 
suaugusiųjų pagalbos, netrukus 
paaugliai supranta, kad tų suau
gusiųjų kaip ir nebeliko. Ir dabar 
tik nuo jų priklauso miestelio, o 
gal ir viso pasaulio, išlikimas.

„GiLi aistros jūra“
romantinė Drama. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 2011.
Režisierius: Terence Davies.
Vaidina: Rachel Weisz, 
Tom Hiddleston, Ann Mitchell.

Aukštesniosios klasės teisėjo žmo
na Hester Koljer  tai laisvės ištroš
kusi dvasia, įkalinta bejausmės san
tuokos pančiuose. Jos susitikimas 
su buvusiu Karališkųjų oro pajėgų 
pilotu Fredžiu Peidžu sukelia su
maištį jos gyvenime.

Lnk
21.10

 tv8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamy-
čių klubas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Pen-
kių žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 
13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 15.50 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Detektyvė 
Fišer“ (N-7). 18.10 „Tėvas Braunas“ (N-7). 
19.10 „Kai šaukia širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Lie-
taus spalva“ (N-14). 22.50 Romantinė drama 
„Svajonių vestuvės“ (N-7). 0.30 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 1.30 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 info tv
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. „Moterys, 
pakeitusios pasaulį. Žana d’Ark“ (N-7). 20.30 
Nuo. Iki... 21.25 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 
22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasauly-
je. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.55 Bus visko. 3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 pbk
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.15 „Juokingi 
kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.30, 10.05 „Vru-
mizas“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganyto-
jo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.20 Skanės-
tas. 11.25 „Maša ir Lokys“. 12.00 „Pasiūlymų 
šalis. Pamiršti vadai“. 14.00 „Autorius užveda“. 
15.10, 16.25 „Atleisk“. 16.05 Vakaro naujienos. 
20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir laimingi 5. 23.35 
„Konstantino Meladzės kūrybinis vakaras“.

 rtr pLaneta (baLtija)
5.20, 8.20 „Šeimos detektyvas“. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
Penki prieš vieną. 11.40 Anšlagas ir Kompanija. 
14.20 „Rimti santykiai“. 18.00 Šeštadienio vaka-
ras. 21.00 „Tesaugo tave mano meilė“.

 ren
8.30 Kviestinė vakarienė. 11.20 „Super uošvė nevy-
kėliui“. 13.05 Pažink mūsiškius. 13.35 „Kiekvienam 
po katinėlį“. 14.35 Mintransas. 15.15 Sąžiningas 
remontas. 15.55 Pati naudingiausia programa. 
16.50 „Pėdsekiai“. 19.25 Prajuokink komiką. 20.00 
„5 įslaptinti sąrašai. Kosmoso paslaptys: 5 įslaptinti 
faktai apie NSO“. 21.50 „Stoviu ant krašto“. 

Lnk
23.15

tv8
21.00

tv3
0.10

 15.35  „Tėtušiai“
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.00 Baltijos galiūnų 

čempionato III eta-
pas. Telšiai. 2016 m.

12.05 Detektyvas „Foilo 
karas. Arimų kariai“ 
(N-7).

14.10 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.15 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (1) (N-7).

16.15 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

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

18.30 TV serialas 
„Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.

22.05 Veiksmo f. 
„Mirtinoji“ (N-14).

23.55 Siaubo f. 
„Paranormalūs 
reiškiniai. Vaiduoklio 
dimensija“ (N-14).

1.40 TV serialas „Karo vil-
kai. Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

3.15 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.

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

kraštą.
8.30 Girių takais.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyve-

nimas. Signalai ir 
giesmės“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
1.10 „Detektyvas Linlis“.
2.55 „Sparnuočių gyve-

nimas. Signalai ir 
giesmės“.

3.45 „Merdoko paslaptys“.
5.15 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias (evangelikams).
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Muzikos talentų lyga 

2017. 6 d.
12.30 „Muškieti ninkai 3“.
13.30 TV serialas „Jaunasis 

Montalbanas 1“ (N-7).
15.30 „Juodoji gėlė“ (N-7).
16.20 „Knygnešiai“.
17.35 Žagarės vyšnių festi-

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

su Nomeda Kazlaus. 
21.00  Moljeras. „Skapeno 

klastos“. 1982 m.
22.45 Mokslo sriuba.
23.00 Drama „Baimė ir 

neapykanta Las 
Vegase“ (S).

1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Komiška drama „Tūks-

tantis ir viena naktis.  
III dalis. Pakerėtoji“.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

Skanu ir sveika.
12.30 Silvijos itališki valgiai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 Pasisvėrę ir laimingi.
15.10 „Senjora“ (N-7).
16.50 „Akloji“.
17.55 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Vyriausiasis inspek-
torius Benksas. Kas 
pergyvens mus?“ 
(N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 Kriminalinis trileris 
„Miestas prie jūros“ 
(N-14).

2.25 „Brokenvudo paslap-
tys. Juodasis našlys“ 
(N-14).

4.00 Pasisvėrę ir laimingi.
4.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.25 Ledo kelias (N-7).
7.30 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Avarijų TV (N-7).
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Bjauriausi darbai 

pasaulyje (N-7).
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Deividas Bleinas. Už 
magijos ribų (N-7).

20.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaiz-
deliai (N-7).

20.15 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.30 X Faktorius.
1.00 Trileris „Dvylika“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 Romantinė drama 

„Manekenė“ (1).
12.30 Dokumentinis f. 

„Karališkosios 
paslaptys“.

13.00 „Naujas veidas“ 
(N-7).

13.30 Romantinė komedija 
„Mergina iš provin-
cijos“ (N-7).

15.15 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.20 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“.

17.20 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.20 Šeimos vakaras. 
„Ponas Žirnis ir 
Šermanas“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

21.00 Kylie Minogue kon-
certas „Aphrodite les 
Folies“. 2011 m.

23.10 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

23.40 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.40 Istorinė drama 
„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 9.30  Maistas ir aistros 11.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 12.05  „Foilo karas. 
  Arimų kariai“

 21.00  Kylie Minogue 
  koncertas

 12.30  Silvijos itališki 
  valgiai

TV PROGRAMAgegužės 20 d. 

 NTV Mir
7.25 Ekskliuzyvas. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Apžiūra. 8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 
Protingas namas. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 
Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 
13.05 Dvigubi standartai. Čia jums ne ten! 14.05 
Šefų mūšis. 15.00 „Muchtaras. Naujas pėdsa-
kas“. 16.20 Kartą. 17.00 Milijono verta paslaptis. 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Tu - šaunuo-
lis! 22.30 Tu nepatikėsi! 23.30 „Vera Brežneva. 
Numeris 1“. 1.05 „Įniršis“. 3.00 „Tarptautinė 
pjūklorama“ su T.Keosajanu. 3.55 „Mangustas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 Ir gėriui ir blogiui“. 15.05 O! 
Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Erdvės knyga. „Korporacijos aukštai“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.55 Draugas specialiosioms 
užduotims. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Teisuo-
liai“. 22.40 „Žemiškųjų malonumų sodas“. 0.30 
Pramoginė laida. 4.40 Myliu tave, Lenkija! 6.15 
Draugas specialiosioms užduotims. 

 TV1000
6.10 „Erina Brokovič“. 8.50 „Kiti“. 11.05 „Labai 
bloga mokytoja“. 13.10 „Adelė ir mumijos 
paslaptis“. 15.25 „Geriausia, ką turiu“. 17.50 
„Pėdsakai“. 20.10 „Tobulas pasaulis“. 22.55 
„Sensacija“. 0.50 „Didelės akys“. 

 DiscoVery 
7.25 Aliaska: šeima iš miško. 9.10 Aliaska: pasku-
tinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 
13.35 Mirtinas laimikis. 15.25 Novatoriai. 16.20 
Aukso karštinė. 18.10 Nuogi ir išsigandę. 19.05 
Vyro nuotykiai Sibire. 20.00 Kovos dėl moliuskų. 
21.00, 2.50 Mirties siena. 22.00, 3.40 Kovotojas. 
23.00, 4.30 Gajaus Martino kilmė. 24.00, 5.20 
Išlikimo žaidimai. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00, 19.00 Namai ant ratų. 
12.00, 18.00 Kelionė automobiliu. 17.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 20.00 Varžovai kelyje. 21.00 
Pavojingi lėktuvai. 22.00, 3.00 Ypatinga ekspe-
dicija. 23.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 
Didelės virtuvės. 1.00 Gamybos stebuklai. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 8.15 Susitikimas 
su pingvinais. 9.10 Šių laikų daktaras Dolitlis. 10.05 
Gyvenimo greitis. 11.00 Laukiniai gyvūnai. 12.50 
Mutantų planeta. 15.35, 0.45 Dr.Džefas. 18.20 
Paskui nykstantį pasaulį. 20.10 Dr.Džefas. 21.05 
Šuns gelbėjimo misija. 22.00 Liūtai. 22.55 Kalnų 
gorilos. 23.50 Žemės tyrimas su Džefu Korvinu. 

 sPorT1
9.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
9.50 „Čempionai LT“. Grapplingas. Jonava. 3 d. 
10.20 Baltijos mažojo futbolo klubų taurė. Atkrin-
tamosios. 12.30 Tiesiogiai. Baltijos mažojo futbolo 
tautų taurė. Latvija - Lietuva. 13.20 KOK World 
Series. Vilnius. 2 d. 15.10 Baltijos mažojo futbolo 
klubų taurė. Finalas. 16.30 „Road to glory“. Laida 
apie kovos sportą. 17.00 Tiesiogiai. Baltijos mažo-
jo futbolo tautų taurė. Estija - Lietuva. 17.50 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 33 laida. 18.20 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momen-
tai. 18.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 19.30 Tiesiogiai. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Atkrintamosios. 21.30 
KOK World Series. Vilnius. 1 dalis. 23.50 NBA 
krepšinio lyga. Golden State „Warriors“ - Jutos 
„Jazz“. 2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Andoros „Morabanc“ - Madrido „Real“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ket-
virtfinalis. 11.00 Krepšinis. Eurolyga. Pusfina-
lis. 14.40 „Formulė-1“. Ispanijos GP lenktynių 
apžvalga. 15.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė transliaci-
ja. 18.40, 3.30 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
19.10, 3.00 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pus-
finalis. Tiesioginė transliacija. 22.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Totten-
ham“. 0.30 Motosportas. Nascar lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 5.00 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Pusfinalis. 

 eurosPorT
7.00, 12.30, 18.30, 21.30, 4.00 Dviračių spor-
tas. Kalifornijos turas. 7.45, 10.15, 19.00 Fut-
bolas. FIFA Pasaulio U-20 čempionatas. Pietų 
Korėja. 10.00, 2.00 Laida „Watts“. 13.15, 14.30, 
1.00, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 
14.15, 18.15 Dviračių sportas. Laida „Giro 
Extra“. 19.55, 22.55 „Eurosport 2“ žinios. 20.00 
Jojimas. Ispanija. 23.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 

 19.00  Deividas Bleinas. 
  Už magijos ribų
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 18.30  „Paskutinis faras“  16.55  „Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 3“

 10.00  „Šnipų vaikučiai“ 19.30  „Narnijos kronikos.  
Princas Kaspijanas“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Nindžago.  
Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai  
nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Barbė ir  
rokenrolas“.

12.45 Filmas šeimai 
„Pašėlęs Raselas“.

14.35 Komedija „Daktaras 
Dolitlis 3“ (N-7).

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Nuotykių f. „Narnijos 
kronikos. Princas 
Kaspijanas“ (N-7).

22.30 Trileris „Kulka į 
galvą“ (N-14).

0.15 Drama „Pažadėtoji 
žemė“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Linksmieji Tomas ir 

Džeris“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Animacinis f. 

„Saugokis meškinų“.
10.00 Nuotykių f. „Šnipų 

vaikučiai“.
11.45 Komedija „Sugrįžęs 

iš praeities“ (N-7).
13.55 Nuotykių komedija 

„Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai“ (N-7).

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

Geriausieji. 
22.00 Veiksmo f. Baudžia-

masis būrys“ (N-14).
0.05 Kriminalinis trileris 

„Netrukus ateis 
tamsa“ (N-14).

1.50 Veiksmo komedija 
„Didžiosios motušės 
namai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Planeta Žemė 2“. 
12.55 „Tamsioji augalų 

pusė“. 2 d.
13.45 „Puaro 13“. 
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
18.00 Laisvės vėliavnešiai.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Dokumentinis f. 

„Laimė būti kartu“.
22.00 Trumposios žinios.
22.05 „Kapitonas Alatristė“.
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Baimė ir neapykanta 

Las Vegase“ (S).

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

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
9.35 „Amerikos mieliau-

sieji“.
10.35 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

12.35 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

13.35 Sveikinimai. 
Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

16.15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

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

18.30 TV serialas „Paskuti-
nis faras“ (N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

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

2.00 Veiksmo f. 
„Mirtinoji“ (N-14).

3.30 Siaubo f. 
„Paranormalūs 
reiškiniai. Vaiduoklio 
dimensija“ (N-14).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Visatos stebuklai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. 

LKL - krepšinis 
Lietuvoje vėl!“ 4 d.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 Komedija „Žaidžiame 

tiesą“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Žaidžiame tiesą“ 

(tęsinys).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Baltoji strėlė“ (N-7).
1.10 Auksinė daina.
2.50 Komedija „Žaidžiame 

tiesą“ (N-14).
4.20 Dokumentinis f. 

„Visatos stebuklai“.
6.00 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00, 11.35 V tarptautinis 

Jaschos Heifetzo smui-
kininkų konkursas. 

12.15 Kazimiera Kymantaitė.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 Baletas „Romeo ir 

Džuljeta“. 
15.30 Dokumentinis f. 

„Akordas“.
16.00 „Avgustynas Vo lo  šy-

nas. Nepriklausomybės 
šviesulys - virš 
Sidabro žemės“.

16.55 „Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 3“.

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

 19.00  „Žaidžiame tiesą“

 TV8
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalo 
meistrai“ (N-7). 8.00 „Mano mažasis ponis“. 
9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Kulinarinis reidas. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 
Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Šviesoforas“ (N-7). 
19.00 Sveikatos medis. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama 
„Svajonių kruizas. Į Barseloną“ (N-7). 22.55 
Drama „Lietaus spalva“ (N-14). 0.45 „Kurt Se-
jitas ir Šura“ (N-7). 1.45 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Tauro 
ragas (N-7). 7.30 Nuo. Iki... 8.20 KK2 (N-7). 
10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 
13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 
Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 
Savaitės įvykių apžvalga. 21.30 Pasienio sargyba 
(N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 23.35 „Alfa“ savai-
tė. 0.05 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.35 Pagalbos skambutis (N-7). 1.25 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55 EURONEWS. 6.25 Naujienos. 6.35 „Sargy-
binis“. 7.00 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 
7.20, 10.00 „Vrumizas“. 7.35 „Kontrolinis pirki-
nys“. 8.00 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.15 Kol visi 
namie. 10.15 „Maša ir Lokys“. 10.25 Fazenda. 
11.00 Naujienos. 11.25 „Maša ir Lokys“. 11.40 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 14.10 „Metų 
šansonas“. 1 d. 16.10 „Aplink juoką“. 18.25 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 19.25 Visų geriausias! 
21.00 Šiandien vakare. 22.50 Komedija „Sėkmės 
džentelmenai!“. 0.35 Laikas. 2.00 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Tesaugo tave mano meilė“. 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 Žinios. 11.20 Juoktis lei-
džiama. 13.10 „Šeimos detektyvas“. 14.20 „Mo-
kyklinis valsas“. 16.10 „Deginant tiltus“. 22.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 8.00 
Rusiškas vairavimas. 9.00 „Kiekvienam po katinė-
lį“. 10.05 Prajuokink komiką. 10.40-21.35 „Broli-
ja“. 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 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio 
lūpomis. 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pa-
vara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų 
atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuo-
sime, pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas 
pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą 
atliko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 
Savaitės apžvalga. 20.20 Žvaigždės susiėjo. 22.05 
„Du su pistoletais“. 24.00 „Žaidimas“. 

 TV PolonIa
8.35 Giminės saga. 9.05 „Maršalo Varšuvos 
adresai“. 9.20 „Juzefo Pilsudskio atsisveikinimas 
1935 m. gegužės 12-18 d. Varšuva-Krokuva“. 
9.35 Laida iš salų. 9.55 Laisvasis ekranas. 10.10, 
18.25 Lenkija su Miodeku 10.20 Grūdas. 10.50, 
20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.15 Petersburskio 
muzikos šou. 11.50 „Sagalio paslaptis“. 12.45 
Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 
12.50, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Vieš-
paties Angelas. 14.00 Šv.Mišios. 15.20 Turistinė 
kelionė. 15.40 „Kelio pakraštyje“. 17.30 „Šeimy-
nėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.30 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Akis į akį. 20.40 Animaciniai f. 21.00 
Žinios. 21.45 „Blondinė“. 22.45 Myliu tave, Lenki-
ja! 0.20 Pramoginė laida. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
6.10 „Puikybė ir prietarai“. 8.40 „Didelės akys“. 
10.50 „Tobulas pasaulis“. 13.40 „Siuntėjas“. 
15.40 „Veidai minioje“. 17.45 „Puikybė ir prie-
tarai“. 20.10 „Trolių medžiotojai“. 22.15 „Pa-
grobti ir perduoti“. 0.40 „Interviu su vampyru“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greitai ir garsiai. 9.10 Automobilių perpar-
davinėtojai. 10.05 Supervilkikai. 10.55, 22.00 
Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduo-
tojas. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 
Akropolio istorija. 17.15 Robotų kovos. 18.10 
Svajonių automobiliai. 19.05, 24.00 Gelbėjimo 
operacija Evereste. 20.00 Nuostabiausi pasaulio 
inžinerijos projektai. 21.00 Aliaska: šeima iš 
miško. 23.00 Tukanų šalis. 1.00 B.Grilsas. Sala. 

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

 9.45  „Šikšnosparnis 
  Patas“
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 11.30  „Robinzonas 
  Kruzas“

 14.00  Bjauriausi darbai 
  pasaulyje

 12.00  Hemsley ir 
Hemsley. Skanu ir sveika

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

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

Skanu ir sveika.
12.30 Silvijos itališki valgiai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
17.25 „Akloji“.
17.55 „Būrėja“.
18.55 Nemarus kinas. 

Nuotykių f. 
„Nuostabioji 
Anželika“ (N-7).

21.00 „Diktė. Svajos ir 
deimantai“ (N-14).

22.50 Kriminalinis trileris 
„Nepageidaujamas 
kaimynas“ (N-14).

1.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.25 „Vyriausiasis inspekto-
rius Benksas. Kas per-
gyvens mus?“ (N-14).

4.00 Pasisvėrę ir laimingi.
4.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Avarijų TV (N-7).
7.30 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
8.30 Nuo amato iki 

verslo.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Skausmas ir šlovė 

(N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Bjauriausi 

darbai pasaulyje 
(N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
19.00 Komedija 

„Kaimynas šnipas“ 
(N-7).

21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

21.45 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
Finalas. Tiesioginė 
transliacija.

0.15 Kvailiausi pasau-
lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 Dokumentinis f. 
„Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Minutė po minutės“.

11.30 „Robinzonas Kruzas“.
12.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.35 „Dikensiada“ (1).
14.15 Animacinis f. „Olseno 

gaujos nuotykiai“.
15.45 Romantinė komedija 

„Pabrolys“ (N-7).
17.30 „Naujas veidas“ 

(N-7).
18.00 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

18.30 Romantinė drama 
„Manekenė“ (1) 
(N-7).

19.30 Dokumentinis f. 
„Karališkosios 
paslaptys“.

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

ieties beieškant“ (N-7).
23.10 Pinigai iš nieko.
0.10 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

1.10 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

„Netrukus ateis tamsa“
Kriminalinis trileris. JAV, Argentina, Prancūzija. 2010.
Režisierius: Marcos Efron.
Vaidina: Amber Heard, Karl Urban, Odette Annable.

Filmo veiksmas vyksta Argentinoje. Dvi amerikietės aplanko nutolusios 
valstybės kampelius. Kai viena iš jų dingsta, telieka vykdyti paieškas. 
Tačiau tai būtina padaryti iki sutemų. Artėja naktinių košmarų metas.

LNk
0.05

rekomenduoja

„Lėktuvai, traukiNiai ir 
automobiLiai“
nuotyKių Komedija. JAV. 1987.
Režisierius: John Hughes.
Vaidina: Steve Martin, 
John Candy, Laila Robins.

Nilas Peidžas nori parvykti į namus 
Padėkos dieną. Tereikia nusipirkti 
lėktuvo bilietą ir patogiai įsitaisius 
krėsle nuskristi į Čikagą. Bet pasirodė, 
kad tai beveik neįmanoma užduotis. 

„kuLka Į GaLvĄ“
trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Jason Momoa, Christian Slater.

Naujajame Orleane daug nešva-
rių darbelių įvykdęs Džimis kartu 
su partneriu Luisu pašalina susi-
kompromitavusį policininką Hen-
ką. Deja, juos kažkas išduoda ir, 
belaukiant užmokesčio, netikėtai 
pasirodęs smogikas nuduria Luisą. 

„kaimyNas šNipas“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Brian Levant.
Vaidina: Jackie Chan, Amber
Valletta, Madeline Carroll.

Buvęs šnipas Bobas Hou imasi pri-
žiūrėti tris savo merginos vaikus, 
kuriems jis nelabai patinka. Vienas 
iš vaikų netyčia internetu parsisiun-
čia slaptus užrašus, ir netrukus jų 
namuose apsilanko rusų teroristai.

LNk
13.55

tv6
19.00

tv3
22.30

 aNimaL pLaNet
7.25, 21.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
8.15 Gyvenimo greitis. 9.10 Laukiniai gyvūnai. 
10.05 Susitikimas su pingvinais. 11.00, 22.55 
Hieninių šunų sala. 11.55 Gyvūnų gelbėji-
mas. 12.50 Mutantų planeta. 15.35 Dr. Džefas. 
18.20 Mirtinos salos. 19.15 Liūtai. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.00 Mirtinos salos. 23.50 
Išsaugokime Afrikos milžinus.

 sport1
7.45 Tiesiogiai. Lengvoji atletika. „Golden 
Grand Prix“. Japonija. 11.00 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 
13.10 NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės 
momentai. 14.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Atkrintamosios. 16.00 Tiesiogiai. 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Lo-
komotiv“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. Pastaba. 
transliacija prasidės nuo 2 kėlinio. 17.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 29 turas. 17.30 
Lengvoji atletika. „Golden Grand Prix“. Japonija. 
Šiandien. 20.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. Vakar. 22.30 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 34 turas. 23.30 „NBA Action“. Krepši-
nio lygos apžvalga. 33 laida. 24.00 NBA krepšinio 
lyga. Sekmadienio atkrintamosios. 

 viasat sport baLtic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pus-
finalis. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. Pusfinalis. 
10.50 „Formulė-1“. Ispanijos GP lenktynių 
apžvalga. 11.50 „Formulė-1“. Ispanijos GP lenk-
tynių apžvalga. Tiesioginė transliacija. 13.15 
Motosportas. Prancūzijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 14.50 Motospor-
tas. Prancūzijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 16.25, 6.00 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Sunderland“. Tiesioginė translia-
cija. 19.20 Motosportas. Prancūzijos MotoGP 
lenktynės. 20.45 Krepšinis. Eurolyga. Finalas. 
Tiesioginė transliacija. 23.30 Ledo ritulys. Pa-
saulio čempionatas. Finalas. 1.35 Krepšinis. 
Eurolyga. Mačas dėl 3 vietos. 3.35 Ledo ritulys. 
Pasaulio čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. 

 eurosport
 7.00, 11.00, 18.30 Dviračių sportas. Kalifornijos 
turas. 7.45, 20.00 Futbolas. FIFA Pasaulio U-20 
čempionatas. Pietų Korėja. 10.00, 12.00, 14.15 
Dviračių sportas. Italijos turas. 14.00, 18.15 
Dviračių sportas. Laida „Giro Extra“. 21.25, 
23.55 „Eurosport 2“ žinios. 21.30 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 23.30 FIFA 
futbolas. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty

kių metas“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas „Huber

tas ir Staleris“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.05 Nuotykių f. „Persis 

Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis“.

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N7).

14.30 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N7).

15.30 TV serialas „Pamilti 
vėl“ (N7).

16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
20.00 Pakartok! (N7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. „Medžiok

lės sezonas“ (N14).
0.10 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N7).
1.15 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli
cijos tarnyba“ (N14).

2.05 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (N14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ 
(N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.40 24 valandos (N7).
12.40 Bus visko.
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N7).
15.35 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Gelbėjimo misija“ 
(N7).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(N14).

1.00 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N7).

1.50 TV serialas 
„Begėdis“ (N14).

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

Reksas 13“ (N7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.25 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.50 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Au tis tės“ (subtitruota).
23.10 Trumposios žinios.
23.15 TV serialas „Medičiai, 

Florencijos valdovai“.
0.10 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

Reksas 13“ (N7).

 17.10  Klauskite daktaro 16.30  TV Pagalba  20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė drama „Svajonių 
kruizas. Į Barseloną“ (N7). 12.00 „Tu  mano li
kimas“ (N7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N7). 15.00 
Pasikeisk! (N7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N7). 
17.00 „Tu  mano likimas“ (N7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Seno
ji animacija. 21.00 Melodrama „Laimingieji“ 
(N7). 23.00 „Meilės žiedai“ (N7). 1.00 „Tikro
sios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N7). 
1.50 „Detektyvė Klara“ (N7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N7). 8.00 Savaitės kri
minalai (N7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai 
(N7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ 
savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N7). 14.15 Pasienio sargyba (N7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Šiandien. 12.20 Idealus 
remontas. 13.20 Visų geriausias! 15.00 Kartu su 
visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriš
ka/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 
Eurologija. 21.25 „Melas vardan išsigelbėjimo“. 
22.25 „Petras Leščenka. „Viskas, kas buvo...“ 
0.25 Vakaras su Urgantu. 0.50 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 „Sklifosovskis“. 
14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 Tiesioginis eteris. 
18.50 60 minučių. 21.00 „Kapitono žmona“. 
23.15 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus rytas! 
8.50 Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos dramos“. 
10.45 Žiūrėti visiems! 11.15 Mums net nesisa
pnavo. 14.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 15.45 
„Kardas“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Izmailo
vo parkas. 23.15 „Imperatoriaus meilė“. 

„MeDŽIoKlĖS SeZonaS“
Veiksmo filmas. Belgija. 2013.
Režisierius: Mark Steven Johnson.
Vaidina: Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia.

Kai kurių vyrų galvose karas niekada nesibaigia. Kadaise Bosnijos kare 
kovojęs amerikietis Bendžaminas Fordas, norėdamas pamiršti visus bai-
sumus, gyvena atsiskyręs Apalačų kalnuose. Kartą namuose jį aplanko 
turistu ir apylinkėse medžiojančiu vyru apsimetęs buvęs serbų karys 
Emilis Kovačas. Vyrai susidraugauja, kol paaiškėja tikroji Emilio tapatybė.

„laIMIngIejI“
melodrama. Vokietija. 2002.
Režisierius: Michael Steinke.
Vaidina: Diana Korner, Saskia 
Valencia, Andreas Brucker.

Nieku gyvu netrokšk savo sesers 
sužadėtinio! Tai dar viena meilės tri-
kampio istorija, užgimusi Kornvalio 
grafystėje, Anglijoje. Herojė Sandra 
būtų ir toliau ramiai ir laimingai 
gyvenusi, tačiau jos sesuo Serena, 
Londone dirbanti modeliu, praneša 
vėl norinti tekėti. Dėl Serenos karje-
ros posūkių nuo gimimo sūnų Krisą 
dažniausiai prižiūrėdavo Sandra.

„gelBĖjIMo MISIja“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Brian Clyde.
Vaidina: Mark Dacascos, 
Theresa Randle, Rutger Hauer.

Per „Al-Qaedos“ teroristų stovyklų 
puolimo operaciją Filipinuose nu-
mušamas kapitonės Emi Dženings 
sraigtasparnis. Jos gelbėti siunčia-
mas geriausias specialistas Daniel-
sas. Tuo metu priešo teritorijoje 
Emi aptinka slaptą laboratoriją, 
kurioje gaminamas biologinis gin-
klas. Ar pasiseks Emi ir jos gelbėto-
jui demaskuoti teroristų užmačias?

„aPSĖSTaSIS  
MaIKlaS KIngaS“
siaubo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: David Jung.
Vaidina: Shane Johnson, 
Ella Anderson, Cara Pifko.

Maiklas Kingas netiki nei Dievu, 
nei šėtonu. Po žmonos mirties 
jis nusprendžia sukurti filmą apie 
paranormalių galių nebuvimą ir 
taip paaiškinti žmonėms, kad visa 
tai tėra pramanas ir būdas daryti 
pinigus. 

TV3
22.30

TV6
23.00

rekomenduoja

lnK
22.15
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TV8
21.00

6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

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

10.30 TV serialas „Šuo“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

„Voratinklis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 „Grafas 

Montekristas“ (N-7).
23.45 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso polici-
ninkas“ (N-7).

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

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

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Moterų balsas.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
Orai.

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

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Detektyvas Linlis“ 

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

(N-7).
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.15 „Bekraštė Kanada“.
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Laiko ženklai. 
18.20 Poezija. LRT aukso 

fondas.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Tik 40“ (N-14).
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas“ (N-7).
7.50 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Mirties vartai“ (N-14)
23.10 „Be kaltės kalta“.
1.00 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
1.50 „CSI. Niujorkas“.
2.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.10 „Diktė. Svajos ir 

deimantai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Praeities žvalgas 
(N-7).

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Numatomos 

Lietuvos krepšinio 
lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

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

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

Maiklas Kingas“ (S).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.35 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Naujas 
veidas (N-7).

11.00 Pinigai iš nieko.
12.00 Fantastinė 

komiška drama 
„Laimė  
akimirksniu“ (N-7).

13.55 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

14.25 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

15.25 „Manekenė“ (N-7).
16.25 Animacinis f. 

„Ernestas ir 
Selestina:  
meškučio ir pelytės 
nuotykiai“.

17.55 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Dikensiada“.
21.10 Kino akademija. 

„Praeities paslaptys“ 
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 Fantastinis 
veiksmo trileris 
„Mutantų kronikos“ 
(N-14).

 20.15  Euromaxx 23.45  „Detektyvas 
  Linlis“

 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 11.00  Pinigai iš nieko 18.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAgegužės 22 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reikalas“. 21.55 
„Pakrantės apsauga“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.20 Pozdniakovas. 0.35 „Jūrų velniai. Viesulas 
2“. 2.30 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 Knygų kandys. 
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.00 
„Vyslos žmonės“. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 
„Vienybės varpai“. 16.40, 6.50 Medicina ir tu. 
16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30 „Pelenė“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 19.55 „Laimės 
spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Maršalas 
Pilsudskis“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.10 Kontroliuojamas pokalbis su S.Chencinskiu. 
1.45 „Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
8.10 „Interviu su vampyru“. 10.30 „Pagrobti 
ir perduoti“. 12.50 „Trolių medžiotojai“. 14.50 
„Džeris Magvairas“. 17.30 „Godzila“. 20.10 
„Belaukiant amžinybės“. 22.05 „Atkirtis“. 0.10 
„Tvin Pyksas. Ugnie, sek paskui mane“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.30 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai 
pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 
18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 1.00 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 Aukso 
karštinė. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00, 2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 
15.30, 21.30, 2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00, 1.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekil-
nojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Šimpanzė. 7.25, 11.00, 20.10, 4.15 
Dr.Džefas. 8.15, 10.05, 15.35 Kalnų gorilos. 
9.10, 14.40 Mutantų planeta. 11.55, 17.25, 
21.05, 0.45, 5.49 Gyvūnų gelbėjimas. 12.50 
Žemės tyrimas su Džefu Korvinu. 13.45, 16.30, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 18.20, 22.00 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 19.15, 2.35 Akvariu-
mų verslas. 22.55, 3.25 Neištirtos salos. 

 sPorT1
7.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Sekmadienio 
pusfinalis. Bostono „Celtics“ - Klivlando „Ca-
valiers“. Vakar. 9.10 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Malagos „Unicaja“ - Tenerifės „Ibe-
rostar“. Vakar. 10.50 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Krasnodaro 
„Krasnodar“. 12.50 Baltijos mažojo futbolo 
klubų taurė. Pirmas turas. 16.50 Baltijos mažo-
jo futbolo tautų taurė. Lietuva - Vokietija. 17.40 
Lengvoji atletika. Pasaulio taurė. Japonija. 
23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Rusija - 
Turkija. 0.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Bilbao „Basket“. 
2.00 NBA krepšinio lyga. Vakarų konferencijos 
finalas. Golden State „Warriors“ - San Antonio 
„Spurs“. 4.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Movistar „Estudiantes“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar lenktynės. 9.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas dėl 3 vie-
tos. 11.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Finalas. 13.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Sunderland“. 15.45 Krepšinis. 
Eurolyga. Mačas dėl 3 vietos. 17.45 Krepšinis. 
Eurolyga. Finalas. 20.05 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Finalas. 22.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Sunderland“. 0.20 
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - 
Danija. 2.20 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
3.20 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
7.00, 21.20, 1.15 Futbolas. FIFA U-20 Pasaulio 
čempionatas. Pietų Korėja. 9.30, 22.00, 0.15, 
2.30, 5.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 10.55 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
11.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempio-
natas. 21.00 Tenisas. 21.10, 23.55 „Eurosport 
2“ žinios. 23.00, 3.30 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga. 23.30 FIFA futbolas. 0.05 
Laida „Watts“.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 21.30  Patriotai  16.25  „Kaip atsiranda 
  daiktai 8“

 21.30  Svarbios detalės 19.30  KK2 22.30  „Kalėjimo 
  bėgliai“

 TV8
6.25 Teleparduotuvė. 6.40 TV Pagalba (N-7). 
8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.00 Seno-
ji animacija. 10.00 Melodrama „Laimingieji“ 
(N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 
„Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 
16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 „Tu - 
mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Melodrama „Kai svarbi tik meilė“ 
(N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 „Tikro-
sios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
1.45 „Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio 
šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 22.10 „Pet-
ras Leščenka. „Viskas, kas buvo...“ 15.00 Kartu 
su visais“. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos lai-
kas.  21.00 Už kadro. 21.10 „Melas vardan 
išsigelbėjimo“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ka-
pitono žmona“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.05 Žvalus 
rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.50 „Šeimos 
dramos“. 11.35 Žiūrėti visiems! 12.05 Izmai-
lovo parkas. 13.45 „Paskutinė meistro paslap-
tis“. 15.30 „Kardas“. 17.20 Tinkama priemonė. 
18.20 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.30 „Keista byla“. 23.20 Rusiškas 
vairavimas. 0.15 „Imperatoriaus meilė“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05, 7.05 „Gydytojų byla“. 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reikalas“. 21.55 
„Pakrantės apsauga 2“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.20 „Jūrų velniai. Viesulas 2“.  

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 17.55, 2.15 Pasakų 
šalyje. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Pa-
norama. 12.05, 22.45, 5.10 Polonija 24. 12.25, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.20, 
5.45 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Teisuoliai“. 15.20 Kontroliuojamas 
pokalbis su S.Chencinskiu. 16.40 Lenkų valgiai. 
16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30 „Pelenė“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sek-
madienis su... 19.40 Prie Tatrų. 19.55 „Laimės 
spalvos“. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.40 „Tėvas Mateušas“. 0.10 „Vienybės 
varpai“. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 1.45 
„Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Tvin Pyksas. Ugnie, sek paskui mane“. 8.45 
„Atkirtis“. 11.05 „Belaukiant amžinybės“. 13.10 
„Erina Brokovič“. 15.50 „Kiti“. 18.05 „Labai bloga 
mokytoja“. 20.10 „Atsiskyrėlis“. 22.10 „Įsimylėjęs 
Šekspyras“. 0.30 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00 
Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Nekilno-
jamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Megatraukiniai. 14.30 Didžiosios statybos. 21.00 
Aukso karštinė. 22.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
23.00 Todo Sampsono eksperimentai. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Kelionė 
automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai ant ratų. 
10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Įkau-
šęs keliautojas. 23.00 Didelės virtuvės. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).

12.05 Pakartok! (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kalėjimo 

bėgliai“ (N-14).
23.30 TV serialas „24 

valan dos. Palikimas“.
0.30 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N-7).
1.35 „Specialioji jūrų poli-

cijos tarnyba“ (N-14).
2.25 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.35 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Baudėjas. Karo 
zona“ (N-14).

0.20 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

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

2.05 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

Reksas 13“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Seserys“ (N-7).
11.00 Stilius.
11.45 Dokumentinis f. 

„Autistės“ (subtitruota).
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas 

„Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas 

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

Reksas 13“ (N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

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

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

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

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

10.30 TV serialas „Šuo“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

„Voratinklis“ (N-7).
20.30 Pasienio sargyba 

(N-7).
21.00 Romantinė komedija 

„Pumų medžioklė“ 
(N-14).

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

2.05 TV serialas „Karo vil-
kai. Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

2.55 Penktoji pavara.
3.40 Pasienio sargyba 

(N-7).
4.05 Penktoji pavara.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
5.15 „Bekraštė Kanada“.
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Laiko ženklai. 
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Muzikos talentų lyga 

2017. 6 d.
14.35 „Amerikos italai“. 1 d.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15 „Klintonas“. 3 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Istorinis veiksmo 

trileris „Kapitonas 
Alatristė“ (N-14).

23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.35 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama. 
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gegužės 23 d. 

 14.10  „Kai šaukia 
  širdis“

 18.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 17.55  „Širdele mano“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10Dr.Džefas. 8.15, 11.55, 0.45 
Gyvūnų gelbėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Ne-
ištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 13.45, 16.30, 23.50 Upių pabaisos. 
17.25, 21.05 Šunų gelbėtojai. 18.20, 22.00, 1.40 
Šuns gelbėjimo misija. 

 SPort1
7.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Šeštadienio 
pusfinalis. Golden state „Warriors“ - San An-
tonio „Spurs“. 9.10 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Krasnodaro 
„Krasnodar“. 11.10 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 32 laida. 11.40 „Road to glory“. 
Laida apie kovos sportą. 12.10 Kovinis sportas. 
„M1 Iššūkis“. Rusija - Turkija. 13.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ -  
Madrido „Real“. 14.50 Baltijos mažojo futbo-
lo klubų taurė. Atkrintamosios. 17.00 Baltijos 
mažojo futbolo tautų taurė. Latvija - Lietuva. 
17.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės 
momentai. 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Permės „Amkar“ - Maskvos „Spartak“. 20.00 
Čempionai Lt. Grapplingas. Klaipėda. 1 d. Prem-
jera. 20.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apž-
valga. 29 turas. Premjera. 23.10 Kovinis sportas. 
„M1 Iššūkis“. Pusfinalis. Rytų JAV - Vakarų JAV.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Premier lyga. Londonas. 10.00 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 11.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - „Juventus“. 
12.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - 
„Monaco“. 14.40 Krepšinis. Eurolyga. Pusfina-
lis. 18.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Mačas dėl 3 vietos. 20.20 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Finalas. 22.35 Prancūzijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 24.00 Motosportas. Prancūzijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 1.20 Motosportas. 
Prancūzijos MotoGP lenktynės. 

 euroSPort
7.00, 10.45, 1.40, 4.00 Futbolas. FIFA U-20 
Pasaulio čempionatas. Pietų Korėja. 9.30 Te-
nisas. 9.45 Fechtavimas. „Grand Prix“ serija. 
Kinija. 13.00, 14.15, 22.00, 2.30, 5.30 Dviračių 
sportas. Italijos turas. 14.00, 18.15 Dviračių 
sportas. Laida „Giro Extra“. 18.30 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 19.00 Te-
nisas. ATP serijos turnyras. Šveicarija. 21.00 
Tenisas. 21.10, 1.25 „Eurosport 2“ žinios. 21.15 
Laida „Watts“. 21.30 Jojimas. 23.05 Automobi-
lių sportas. Formulės E lenktynės. Prancūzija. 
0.00 Automobilių sportas. 0.30 Automobilių 
sportas. F3 Europos čempionatas. Prancūzija. 
1.00 Ralio lenktynės. Marokas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Kas namie 
šeimininkas?“

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

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

šeimininkas?“
1.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.20 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.10 „Nebylus liudijimas. 

Mirties vartai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Numatomos Lietuvos 

krepšinio lygos 
rungtynės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija.

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

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Kriminalinė drama 

„Kruvina muzika“ 
(N-14).

23.50 „Kobra 11“ (N-7).
0.55 „Daktaras Hausas“.
1.45 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Dikensiada“.
11.10 „Robinzonas 

Kruzas“.
12.10 Naujas veidas 

(N-7).
12.40 Animacinė nuotykių 

komedija „Olseno 
gaujos nuotykiai“.

14.10 „Kai šaukia širdis“.
15.10 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
16.15 „Karališkosios 

paslaptys“.
16.45 Romantinė komedija 

„Mėnesienos  
magija“.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
21.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Manekenė“ (N-7).
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„KruVinA muziKA“
Kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisieriai: Rachel Abramowitz, Joshua Goldin.
Vaidina: Mary Steenburgen, Luke Grimes, Haley Bennett.

Jaunas vyras, vardu Elis Larkenas, svajoja apie garsaus muzikanto karjerą, 
bet staiga yra įpainiojamas į organizuotų nusikaltimų tinklą Nešvilyje. 
Ar įmanoma brutaliame nusikaltėlių pasaulyje vietą rasti jautriam mu
zikantui, o gal žmogus gali kardinaliai pasikeisti? Filme netrūks kont
rastų, uždegančios muzikos ir rizikingų nusikaltėlių gyvenimo scenų.

tV6
22.00

„BAuDĖJAS. KAro zonA“
VeiKsmo filmas. JAV, Kanada, 
Vokietija. 2008.
Režisierius: Lexi Alexander.
Vaidina: Ray Stevenson, 
Dominic West, Julie Benz.

Frenkas Kastlas, pravarde Baudėjas, 
kovoja su organizuotu nusikalsta
mumu. Jis nepripažįsta kompromisų 
ir pasigailėjimo  savo rankomis nu
sikaltėlius siunčia tiesiai į pragarą... lnK

22.15

„BruKlino tAKSi“
TV serialas. Prancūzija. 2014.
Režisieriai: Franck Ollivier, 
Gary Scott Thompson.
Vaidina: Chyler Leigh, 
Jacky Ido, James Colby.

Keitlin Salivan yra energinga Niu
jorko detektyvė. Dėl itin pavojingo 
vairavimo ji praranda vairuotojo 
pažymėjimą, tačiau greitai susi
randa pagalbininką. tV3

0.30

„KAi SVArBi tiK meilĖ“
melodrama. Vokietija. 2002.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Simon Verhoeven, 
Patrick Wolff, Karl Walter Diess.

Joana kartu su savo drauge Alek
sandra nusprendžia pakeliauti po 
šalį ir netrukus sutinka jauną žavų 
lordą Viljamą Andersoną. Šis iš pirmo 
žvilgsnio įsimyli jauną keliautoją Joa
ną, o ji net neįtaria, kad naujas pažįs
tamas turtuolės Erikos sužadėtinis.tV8

21.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty

kių metas“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 „Rezidentai“ (N7).
8.25 „Šviesoforas“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (N7).

12.05 Prieš srovę (N7).
13.00  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N7).
13.30 „Simpsonai“ (N7).
14.30 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

vėl“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N7).
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 „Šviesoforas“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 „Vikingų loto“.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Pagalbos šauksmas“.
0.20 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N7).
1.25 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

2.20 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (N14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

7.55 TV serialas 
„Volkeris,  
Teksaso reindžeris“ 
(N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
12.40 KK2 (N7).
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N7).
15.35 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.25 Tik nesijuok (N7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Nuotykių 

drama „Užtemimas“ 
(N14).

0.45 TV serialas „Kultas“ 
(N14).

1.40 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N7).

2.30 TV serialas 
„Begėdis“ (N14).

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

Reksas 14“ (N7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Emigrantai.
11.50 Svarbios detalės.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 TV serialas 

„Dasleriai. Amžini 
varžovai“ (N7).

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

Reksas 14“ (N7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.

 21.30  Auksinis protas 21.00  „Šviesoforas“  17.35  Yra, kaip yra

Trečiadienis

„UŽTEMIMAS“
Nuotykių drama. JAV. 2010.
Režisierius: David Slade.
Vaidina: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Sena vampyrų ir vilkolakių nesantaika, laikinai prigesinta netvirtomis 
paliaubomis, netrukus gali vėl įsiliepsnoti. Bela suvokia, kad nuo jos 
pasirinkimo priklauso dviejų klanų - vampyrų ir vilkolakių - likimas. Bela 
nepasiruošusi tokiam sprendimui. Jai brangūs abu - tiek Edvardas, tiek 
Džeikobas. Mergina stengiasi sutaikyti juos.

rekomenduoja

LNK
22.15

„MAIŠTINGOJI DŽEINĖ“
BiografiNė drama. Jungtinė 
Karalystė. 2007.
Režisierius: Julian Jarrold.
Vaidina: Anne Hathaway, 
James McAvoy, Julie Walters.

1795-ieji. 20-metė rašytoja Džei-
nė Ostin svajoja ištekėti už mylimo 
žmogaus. Tėvai Džeinei surado puikų 
jaunikį, kuris garantuos turtingą gy-
venimą ir gerą socialinę padėtį. Ta-
čiau Džeinė susipažįsta su jaunu airiu 
Tomu Lefrojumi, šis ją patraukia savo 
protu bei įžūlumu, ir visas merginos 
pasaulis apvirsta aukštyn kojomis...

„RYTAI“
krimiNaliNis trileris. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: Zal Batmanglij.
Vaidina: Brit Marling, Alexander 
Skarsgard, Ellen Page.

Anarchistų grupė, pavadinimu „Ry-
tai“, drąsiai puola net didžiausių kor-
poracijų vadovus, siekdama atskleis-
ti jų korupcinius veiksmus. Privačiai 
žvalgybos įmonei, kuriai vadovauja 
elegantiška dama Šeron, užsakoma 
ištirti šią grupuotę. Šeron užduotį 
paveda jaunutei, iš pažiūros pažei-
džiamai, bet labai ryžtingai Džeinei.

„PAGALbOS ŠAUKSMAS“
krimiNaliNis trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Brad Anderson.
Vaidina: Halle Berry, 
Evie Thompson, Abigail Breslin.

Patyrusi gelbėjimo centro operato-
rė Džordan Terner negali susitaikyti 
su viena profesine klaida. Gavusi 
paaug lės skambutį apie užpuoliką, 
bet praradusi ryšį, Džordan perskam-
bina merginai. Jos manymu, kaip tik 
tas nuskambėjęs telefono signalas 
leido užpuolikui greičiau surasti auką. 

TV8
21.00

TV3
22.30

 TV8
6.25 Teleparduotuvė. 6.40 TV Pagalba (N7). 
8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.00 Senoji 
animacija. 10.00 Melodrama „Kai svarbi tik 
meilė“ (N7). 12.00 „Tu  mano likimas“ (N7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N7). 15.00 Pasikeisk! 
(N7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N7). 17.00 
„Tu  mano likimas“ (N7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Biografinė drama „Maištingoji 
Džeinė“ (N7). 23.20 „Meilės žiedai“ (N7). 1.20 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“  
(N7). 2.10 „Detektyvė Klara“ (N7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N7). 11.15 Do
kumentinis f. „Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Žana d’Ark“ (N7). 12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne 
vienas kelyje. 13.10 24 valandos (N7). 13.55 
Beatos virtuvė. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 
(N7). 16.00 Yra, kaip yra (N7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PbK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20, 21.55 
„Petras Leščenka. „Viskas, kas buvo...“ 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.00 „Melas vardan išsigelbėjimo“. 24.00 Vaka
ras su Urgantu. 0.35 Nakties naujienos.

 RTR PLANETA (bALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17,00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 Elina Bystrickaja. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Ka
pitono žmona“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu.  

 REN
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus 
rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.45 „Šeimos 
dramos“. 11.35 Gyva tema. 12.30 Dar ne vakaras. 
13.20 Žiūrėti visiems! 13.45 „Paskutinė meistro 
paslaptis“. 15.30 „Kardas“. 17.25 Tinkama prie
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 Labiausiai šokiruojančios hipo
tezės. 23.20 „Kiekvienam po katinėlį“. 

TV6
22.00
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

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

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

9.30 TV serialas „Pasku-
tinis faras“ (N-7).

10.30 TV serialas „Šuo“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

„Voratinklis“ (N-7).
20.30 Pagalbos skambutis.
21.00 Nuotykių f. „Žiedų 

valdovas. Dvi tvirto-
vės“ (N-7).

0.30 Romantinė komedija 
„Pumų medžioklė“.

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

3.00 TV serialas „Karo vil-
kai. Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

3.50 Penktoji pavara.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

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

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris. Lietuva 

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

(N-7).
5.15 „Bekraštė Kanada“.
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 IQ presingas.
8.45, 16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Klintonas“. 3 d. 
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
14.35 „Avgustynas Vološy-

nas. Nepriklausomybės 
šviesulys - virš 
Sidabro žemės“.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita (subtitruota).
17.20 Legendos.
18.10 Poezija. 
18.15 „Operacija „Neprie-

kaištinga reputacija“. 
Mafijos ekspansija 
Europoje“.

19.15 Labanaktukas. 
19.50 Vaidybinis f. „Vestuvės 

girioje“. 1984 m.
21.00 Drama „Komuna“ .
22.50 Stambiu planu.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

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

ninkas?“
2.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“ 

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

Teroras“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“ -  
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

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

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

„Rytai“ (N-14).
0.30 „Kobra 11“ (N-7).
1.25 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

10.30 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

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

seksualumą.
13.05 Romantinė 

komedija  
„Mergina iš provin-
cijos“ (N-7).

14.50 Naujas veidas (N-7).
15.20 „Dikensiada“.
16.00 „Robinzonas 

Kruzas“.
17.00 Animacinė nuo-

tykių komedija 
„Zambezija“.

18.30 „Karališkosios 
paslaptys“.

19.00 „Ekstremalūs žygiai. 
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai 

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

(N-14).
23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Dikensiada“.
0.10 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).

 23.30  Dabar pasaulyje 21.30  Moterų balsas 18.00  Info diena  15.20  „Dikensiada“ 16.00  „Kaulai“ 12.05  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAgegužės 24 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 18.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reika-
las“. 21.55 „Pakrantės apsauga 2“. 23.50 Dienos 
apžvalga. 0.20 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai 2“. 

 TV PoloNia
8.05 Ekumeninė laida. 8.30, 2.15 ABC viską žino. 
8.40, 18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Maršalas 
Pilsudskis“. 15.25 „Atskleisti tiesą“. 16.40 Turis-
tinė kelionė. 16.55 Erdvės knyga. „Korporacijos 
aukštai“. 17.30 „Pelenė“. 17.55 „Laukinių gyvūnų 
paslaptys“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Baltijos 
jūra. 19.25, 1.10 Rytų studija. 19.55 „Laimės spal-
vos“. 20.25, 6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 
„Miesto centro karaliai“. 0.10 „Atskleisti tiesą“. 
1.45 „Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
8.40 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. 10.50 „At-
siskyrėlis“. 13.00 „Sensacija“. 15.10 „Didelės 
akys“. 17.20 „Tobulas pasaulis“. 20.10 „Piteris 
Penas“. 22.25 „Išprotėjęs profesorius“. 0.20 
„Trys metrai virš dangaus“.

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00 Megatraukiniai. 7.50, 20.30 Kaip tai vei-
kia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Grei-
ti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Megatraukiniai. 14.30 
Mirtinas laimikis. 21.00 Nesėkmių garažas. 
22.00 Greitai ir garsiai. 23.00 Supervilkikai. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.000 
Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai ant 
ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 16.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Žvaigž-
dė automobilyje. 23.00 Ypatinga ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 17.25, 21.05 Dr.Džefas. 8.15, 12.50 
Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 22.55 
Neištirtos salos. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariu-
mų verslas. 11.55 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 
16.30, 23.50Upių pabaisos. 18.20, 22.00 Šių 
laikų daktaras Dolitlis. 20.10 Daktarė Dy. 

 sPorT1
8.00, 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Atkrintamosios. Valensijos „Valencia“ - Barselo-
nos „Barcelona“. 9.40 Vieningoji krepšinio lyga. 
Astanos „Astana“ - Maskvos „CSKA“. 11.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Pusfinalis. Rytų JAV - 
Vakarų JAV. 13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Movistar „Estudiantes“. 
14.50 Baltijos mažojo futbolo klubų taurė. Finalas. 
16.10 Baltijos mažojo futbolo tautų taurė. Estija 
- Lietuva. 17.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.00 KOK 
world series. Vilnius. 1 d. 20.20 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 20.50 „Hunt the wolf“. 
Laida apie keturračių sportą. 22.40 „Road to 
glory“. Laida apie kovos sportą. 23.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Pusfinalis. Anglija - Rusija. 
0.10 NBA krepšinio lyga. Sekmadienio pusfinalis. 
Bostono „Celtics“ - Klivlando „Cavaliers“. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 
9.05 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šan-
chajus. 11.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Atletico“. 13.00 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Atletico“ - „Real“. 14.50 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Danija. 
16.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. La-
tvija - Slovakija. 19.00 Smiginis. Dubai Darts 
Masters turnyras. Ketvirtfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 23.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Sunderland“. 1.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Italija - Latvija. 
3.00 Motosportas. Nascar lenktynių apžvalga. 
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 

 eurosPorT
7.00, 10.45, 21.20, 1.30, 4.00 Futbolas. FIFA 
U-20 Pasaulio čempionatas. Pietų Korėja. 9.30, 
21.00 Tenisas. 9.45 Automobilių sportas. For-
mulės E lenktynės. Prancūzija. 13.00, 14.15, 
22.00, 0.30, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 14.00, 18.15 Dviračių sportas. Laida 
„Giro Extra“. 18.30 Tenisas. Prancūzijos atvi-
rasis čempionatas. 19.00, 23.00 Tenisas. ATP 
serijos turnyras. Šveicarija. 21.10, 23.55 „Eu-
rosport 2“ žinios. 24.00 Futbolas. JAV „Major 
League Soccer“ lyga.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 22.55  „Žiedų valdovas. 
  Dvi tvirtovės“

 13.35  „Merdoko 
  paslaptys“

 15.30  „Rojus Lietuvoj“ 18.00  Kas ir kodėl? 19.30  Valanda su Rūta 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 TV Pagalba (N-7). 
8.05 „Šunyčiai patruliai“. 8.40 Senoji anima-
cija. 9.40 Biografinė drama „Maištingoji Džei-
nė“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! 
(N-7). 16.00 „Detektyvė Klara“ (N-7). 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Biografinė drama „Diana“ (N-7). 23.10 
„Meilės žiedai“ (N-7). 1.10 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.00 „Detekty-
vė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 12.35 
Autopilotas. 13.00 24 valandos (N-7). 13.45 
Dokumentinis f. „Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Žana d’Ark“ (N-7). 14.45 Dviračio šou. 15.15 
KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20, 22.10 
„Petras Leščenka. „Viskas, kas buvo...“ 15.00 
Kartu su visais. 15.55 Mados nuosprendis. 
16.55 Vyriška/Moteriška. 17.55 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.00 Brangi laida. 21.15 „Melas vardan 
išsigelbėjimo“. 0.20 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15 Žinios. 
11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 „Baudžiamoji 
byla“. 17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minu-
čių. 21.00 „Kapitono žmona“. 23.15 „Dvikova“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.15 „Turistai“. 8.00 Žvalus 
rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.40 „Šeimos 
dramos“. 11.25 Gyva tema. 12.20 Dar ne vakaras. 
13.15 Žiūrėti visiems! 13.45 „Paskutinė meistro 
paslaptis“. 15.25 „Kardas“. 17.25 Tinkama prie-
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 Čapman paslaptys. 23.25 Žiūrėti 
visiems! 0.20 „Paskutinė meistro paslaptis“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susitiki-
mo vieta“. 16.30 „Mentų karai 5“. 18.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Garbės reikalas“. 21.55 
„Pakrantės apsauga 2“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.20 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai 2“.  

 TV PolonIa
8.35, 18.00, 2.20 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 
22.45, 5.15 Polonija 24. 12.25, 23.05, 5.35 Polo-
nijos pokalbis. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Miesto centro karaliai“. 16.10 Ne-
paprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 16.40 
Vilnoteka. 16.55 Kaip tai veikia. 17.30 „Pelenė“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 2.10 Lenkija su Mio-
deku. 18.55 „Naszaarmia.pl.“ 19.20 Kelionės su 
istorija. 19.55 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.35 Laida 
iš Amerikos. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Žmogžudysčių 
komisija“. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kal-
bėti. 1.45 „Pelenė“. 4.40 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
8.20 „Išprotėjęs profesorius“. 10.20 „Trys metrai 
virš dangaus“. 12.50 „Piteris Penas“. 15.10 „In-
terviu su vampyru“. 17.35 „Pagrobti ir perduoti“. 
20.10 „Iliuzionistas“. 22.20 „Išprotėjęs profesorius 
2. Klampų šeimynėlė“. 0.25 „Man tavęs reikia“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Megatraukiniai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10, 21.00 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Aukso karštinė. 22.00 Senienų 
medžiotojai. Didžioji Britanija. 23.00 Sandėlių 
medžiotojai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30 Namai 
ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinko-
je. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00 Varžovai kelyje. 23.00 Pavojingi lėktuvai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 TV serialas „Pasku-

tinis iš Magikianų“.
12.05 Gero vakaro šou (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Kriminalinė drama 

„Spąstai“ (N-14).
0.20 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N-7).
1.20 TV serialas „Specia-

lioji jūrų policijos 
tarnyba“ (N-14).

2.10 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

6.35 Dienos programa.
6.40 Animacinis f. 

„Didysis žvejys 2“.
7.05 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
15.35 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Misija 

„Neįmanoma“ 2“ (N-7).
0.45 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.40 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
2.30 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
2.55 Alchemija. VDU karta.
3.25 Retrospektyva. 

Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

Reksas 14“ (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Gyvenimas.
11.55 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Premjera. Veiksmo 

trileris „Greiti ir įsiu-
tę 2“ (N-14).

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Premjera. Drama 

„Išduota draugystė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras 

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

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

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

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

9.30 TV serialas „Pasku-
tinis faras“ (N-7).

10.30 TV serialas „Šuo“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

„Savas žmogus“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 Veiksmo f. „Sumautos 

atostogos Meksikoje“.
22.55 Nuotykių f. „Žiedų val-

dovas. Dvi tvirtovės“.
2.15 TV serialas 

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

Storulis ir šuo“ (N-7).
3.45 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Pakalbėsim, kai 

grįši“.
9.10 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.20 „Delta“ (N-7).
11.25 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
12.30 „Bitininkas“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

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

kiantis laiką“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris. Lietuva 

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

(N-7).
4.25 „Likimo melodija“ 

(N-7).
5.15 „Bekraštė Kanada“.
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.50 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Operacija 

„Nepriekaištinga 
reputacija“. Mafijos 
ekspansija Europoje“.

13.05 Mokslo sriuba.
13.20 Skrendam.
13.50 Durys atsidaro.
14.15 „Knygnešiai“.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Menora (subtitruota).
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija. 
18.15 „Medičiai, Florencijos 

valdovai“ (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 „Dasleriai. Amžini 

varžovai“ (N-7).
22.30 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
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gegužės 25 d.

 12.00  „Ekstremalūs 
  žygiai“

 9.00  Vienam gale
  kablys

 13.05  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Daktarė Dy. 8.15, 12.50 
Dr.Džefas. 9.10, 14.40, 22.55 Neištirtos salos. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Gyvūnų gelbėjimas. 13.45, 16.30, 23.50 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05 Gyvenimo greitis. 18.20, 
22.00, 1.40 Laukiniai gyvūnai. 

 SPort1
9.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao 
„Retabet“ - Viktorijos „Baskonia“. 11.20 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 32 laida. 
11.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės 
momentai. 12.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. 
Pusfinalis. Anglija - Rusija. 13.10 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ -  
Bilbao „Retabet“. 15.00 Pasaulio Spidvėjaus 
čempionatas. Slovėnija. 18.00 KOK world series. 
Vilnius. 2 d. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 35 turas. 
Premjera. 21.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona“ - Valen-
sijos „Valencia“. 23.00 NBA krepšinio lyga. Gra-
žiausi savaitės momentai. 23.10 Kovinis sportas. 
„M1 Iššūkis“. Finalas. Rusija - Rytų JAV. 0.10 
NBA krepšinio lyga. Vakarų konferencijos fi-
nalas. Golden State „Warriors“ - San Antonio 
„Spurs“. 2.20 ATP tenisas. Miunchenas. Finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Smiginis. Dubai Darts Masters turnyras. 
Ketvirtfinalis. 10.55 „Formulė-1“. Monako GP 
treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 12.35 Krep-
šinis. Eurolyga. Finalas. 14.55 „Formulė-1“. 
Monako GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 
16.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 17.35 Fut-
bolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 18.05 
Boksas. 19.00 Smiginis. Dubai Darts Masters 
turnyras. Pusfinaliai ir finalas. Tiesioginė trans-
liacija. 22.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempiona-
tas. Ketvirtfinalis. 

 euroSPort
7.00, 10.45, 21.20, 23.05, 1.30, 4.00 Futbolas. 
FIFA U-20 Pasaulio čempionatas. Pietų Korėja. 
9.30, 21.00 Tenisas. 9.45, 13.00, 14.15, 22.00, 
0.30, 2.30, 5.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 
14.00, 18.15 Dviračių sportas. Laida „Giro 
Extra“. 18.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis 
čempionatas. 19.00 Tenisas. ATP serijos tur-
nyras. Šveicarija. 21.10, 0.25 „Eurosport 2“ 
žinios.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 „Kas namie 
šeimininkas?“

8.50 „Akloji“.
9.25 „Būrėja“.
10.00 Būk mano meile! 

(N-7).
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Žmogus-voras“.
15.05 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
19.00 „Garbės reikalas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta - 

Kelnas. Nusipenėję 
šunys“ (N-7).

22.55 „Be kaltės kalta“ (N-7).
0.50 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.15 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

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

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

policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

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

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Istorinis nuotykių f. 

„Tryliktasis karys“ 
(N-14).

0.10 „Kobra 11“ (N-7).
1.10 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV
 žinios.

9.30 Pinigai iš 
nieko.

10.30 „Karališkosios 
paslaptys“.

11.00 „Kai šaukia 
širdis“.

12.00 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

13.00 „Minutė 
po minutės“  
(N-7).

14.00 Animacinė 
fantastinė drama 
„Varnų diena“.

15.40 Veiksmo 
nuotykių f.  
„Likimo ieties  
beieškant“ (N-7).

17.50 „Dikensiada“.
18.30 Naujas veidas 

(N-7).
19.00 „Manekenė“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
21.35 „Robinzonas 

Kruzas“.
22.35 Balticum TV 

žinios.
23.05 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.05 „Kai šaukia širdis“.

„DiAnA“
Biografinė drama. Jungtinė Karalystė, Prancūzija. 2013.
Režisierius: Oliver Hirschbiegel.
Vaidina: Naomi Watts, Naveen Andrews, Cas Anvar.

Jautriame filme žiūrovai išvys režisieriaus Oliverio Hiršbygelio interpre-
taciją, kaip galėjo gyventi ir jaustis paparacų ir žiniasklaidos persekiota, 
tačiau pasauliui padėti taip troškusi princesė Diana. Nors filmas buvo 
kurtas remiantis tikrais atsiminimais ir biografijos detalėmis, režisieriaus 
teigimu, kai kurios scenos tyčia buvo paaštrintos.

tV8
21.00

rekomenduoja

„trYliKtASiS KArYS“
istorinis nuotykių filmas. JAV. 1999.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Antonio Banderas, 
Dennis Storhoi, Omar Sharif.

922-ieji, arabų poetas Ahmedas 
pamilsta „neliečiamą“ princesę ir už 
tai yra išsiunčiamas į tolimą šiaurės 
kraštą. Keliaudamas iš Bagdado jis 
užklysta į vikingų stovyklą, susibičiu-
liauja su jais ir nusprendžia čia likti.

„miSijA „neįmAnomA“ 2“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2000.
Režisierius: John Woo.
Vaidina: Tom Cruise, Dougray 
Scott, Thandie Newton.

Agento Itano Hanto laukia dar viena 
neįmanoma misija. Buvęs slaptasis 
agentas Šonas Embrouzas pagrobia 
mirtiną virusą, galintį sunaikinti visą 
žmoniją. Embrouzas ketina parduoti 
virusą už pirkėjo kompanijos akcijas...

tV6
22.00

lnK
22.15

„SPĄStAi“
kriminalinė drama. 
JAV, Prancūzija. 2012.
Režisierius: Stefan Ruzowitzky.
Vaidina: Eric Bana, Olivia Wilde, 
Charlie Hunnam.

Po kazino apiplėšimo su krūva pini-
gų Edisonas drauge su seserimi Liza 
lekia per snieguotą Ameriką, tikėda-
masis pabėgti į Kanadą. Staiga jų 
mašina atsitrenkia į elnią, automobi-
lis apsiverčia, vairuotojas Teo žūva...tV3

22.30



56 laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 9

        

Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 19-25 d. 11, 14, 16.20, 18.20, 20.40 val.  
(20-21 d. 11 val. seansas nevyks).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 12.20, 16.40, 19, 
21.30 val. 19-20 d. 23.50 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 11.30, 
14.50, 17.05, 19.20, 21.10 val. 19-20 d. 23.59 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 18.30 val. (DELFI 
premjera).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19-25 d. 10.30, 11, 13.20, 16, 18 val. (11 val. 
seansas vyks 20-21 d.; 25 d. 18 val. seansas nevyks).
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.50, 15.40, 16.30, 19.10, 21.50, 22.50 val. 
(22.50 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-25 d. 12.40, 15.20, 18.30, 21.40 val.
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 19-25 d. 10.10, 12.10, 14.20 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.20, 13.30 val. 
(10.20 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
19-25 d. 12, 17.50 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 19-25 d. 11.10, 
18.40 val. 19-20 d. 23.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 19-25 d.  
15, 20.50 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 19-25 d. 11.20 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 19-25 d. 
20.20, 21.40 val. (25 d. 20.20 val. seansas nevyks;  
21.40 val. seansas vyks 25 d.).

„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 19-25 d. 21.25 val. 19-20 d. 
23.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 19-25 d. 11.45, 14, 16.15, 19.35, 21.45 val. 
(11.45 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 11.30, 
13.40, 15.55, 18.30, 20.45 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 11.20, 13.50, 
16.20, 18.50, 21.15 val.
„Audrys“ (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 19 d. 19 val.
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 19 val. (DELFI premjera).
„svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 19-25 d. 11, 13.05, 15.15, 17.25 val.
„svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.40, 16.20, 18.15, 20.10, 21.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 11.10, 12.30, 13.30, 16, 
17.50 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
20-21 d. 11.20 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 19-25 d. 12,  
18 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 19-25 d. 15, 
21 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 19-25 d. 
14.50, 18.30 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 19-25 d. 21.30 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-25 d. 19, 21.40 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 20-21 d. 11.10 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 13.30 val.

„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 19-25 d. 15.45 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 
19-25 d. 18.40 val.
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 
19-25 d. 21 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Man esi viskas“ (romantinė drama, JAV) - 
19 d. 16.50 val. 21 d. 15 val. 23 d. 16.40 val.  
24 d. 18.50 val. 25 d. 16.50 val.
„Aš nesu ponia Bovari“ (drama, Kinija) - 
19 d. 18.40 val. 20 d. 15 val. 22 d. 19.20 val.  
23 d. 18.30 val. 25 d. 20.40 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 
19 d. 21.10 val. 20 d. 18.20 val. 21 d. 21 val.  
22 d. 17.20 val. 23 d. 21 val. 24 d. 16.50 val. 25 d. 18.40 val.
„Holivudas pasiūlė per mažai“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 20 d. 17.40 val.
„Tarnaitė“ (drama, Pietų Korėja, Japonija) - 20 d. 20.20 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
21 d. 16.50 val.
„Bulvarinis skaitalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 
21 d. 18 val.
„Paskutinė šeima“ (biografinė drama, Lenkija) - 
22 d. 15 val.

MulTiKinO OZAs
„Karibų piratai. salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 20 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 14.15, 16.45, 
19.15, 21.45 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 19-25 d. 19.30, 21.30 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19, 21-23 d. 
11.30, 14.30, 16.40, 18.30 val. 20, 24-25 d. 14.30, 16.40, 
18.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 19-25 d. 16 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 19-23, 25 d. 10.30, 
13.15, 18.45, 21.30 val. 24 d. 10.30, 13.10, 18.45, 21.30 val.

„Ratas“
„The Circle“

Jauna programuotoja Mei, kurią vaidina 
Ema Votson (Emma Watson) „ištraukia lai-
mingą bilietą“: jai pasiūlomas darbas vieno-
je didžiausių pasaulio technologijų bendrovių 
„Ratas“. Nespėjusi atsitokėti iš netikėtumo, 
Mei pradeda darbuotis naujoje vietoje ir ne-
trukus, laimingai susiklosčiusių aplinkybių 
dėka, sėkmė jai nusišypso dar kartą. Mergi-
nai pasiūloma tapti naujos technologijos ban-
dytoja-savanore. Naujoji „Rato“ technologi-
ja - visą vartotojo gyvenimą fiksuojanti mini 
kamera, susieta su socialiniais tinklais. Ki-
taip tariant, nenutrūkstamas realybės šou. 

Netikėtai Mei tampa interneto žvaigžde ir 
ima pažinti kitą technologijų pusę.

Kompanijos vadovas Imonas, kurį vai-
dina Tomas Henksas (Tom Hanks) tiki, kad 
naujoji jo sukurta technologija padės išva-
duoti pasaulį nuo nusikaltimų, prisidės prie 
atviros ir teisingos visuomenės kūrimo. Ar 
gali būti, kad tai - tik fasadas, slepiantis vi-

siškai kitokius tikslus? Su bendradarbio 
Kaldeno pagalba Mei žingsnis po žingsnio 
atskleidžia vis naujas paslaptis, slypinčias 
už gražių reklaminių kompanijos tekstų. 
Kai kurios iš jų - tokios netikėtos ir pavo-
jingos, kad pradeda kelti pavojų ne tik Mei 
karjerai, bet ir gyvybei.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gegužės 19 d.

n Drama, JAV, 2017

n Režisierius: James Ponsoldt

n Vaidina: Tom Hanks, Bill Paxton, Emma 

Watson, Karen Gillan, Patton Oswalt ir kiti

n iMDB: 5,3/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

Dėl akivaizdžiai matomų paralelių filmą 
„Ratas“ socialinių tinklų vartotojai jau 

spėjo pavadinti „vienu didžiausių šių metų 
„Facebook“ ir „Google“ galvos skausmų“

„Forum Cinemas“ nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 7  g e g u ž ė s  1 9 57

Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
19-24 d. 12.45, 16.15, 19, 21.45 val. 25 d. 12.45, 17, 
18.45, 20.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kinija, JAV, V) - 19-23, 25 d. 10, 12.15, 13.45, 
15.15 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-24 d. 15.45, 18.45, 21.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) -  
19-24 d. 11.45, 18.30, 21.30 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 19-25 d. 10.45 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, 
Prancūzija, Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) -  
19-24 d. 20.45 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19 d. 10, 11, 14, 15.45, 17.15 val. 20-24 d.  
10, 11.45, 14, 15.45, 17.15 val. 25 d. 11.45, 14, 15.45, 
17.15 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19 d. 11.45, 13.30 val. 
21-25 d. 11.15, 13.30 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 21 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 24 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva) - 19 d. 18 val.
„Tobuli melagiai“ (komiška drama, Italija) - 
19 d. 19.40 val. 20 d. 20.30 val. 24 d. 20.10 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (filmas šeimai, 
Šveicarija, Prancūzija) - 20 d. 15 val.  
25 d. 17.30 val.
„Paskutinė šeima“ (drama, Lenkija) - 20 d. 16.20 val. 
24 d. 18 val.
„Šokėja“ (drama, Prancūzija) - 20 d. 18.30 val.
„Holivudas pasiūlė per mažai“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 23 d. 17 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 19-25 d. 13, 15.10, 17.30, 20, 22.15 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 15.20, 17.50, 
20.20, 22.50 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 12.20, 
16.50, 19, 21.10 val. (20-21 d. 12.20 val. seansas nevyks).
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-13) - 25 d. 18.30 val. (DELFI premjera).
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.50, 16.30, 19.10, 21.50, 23.20 val.  
(23.20 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19-25 d. 10.30, 12.50, 15.20, 17.40 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 20-21 d. 12.20, 14.30 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 19-25 d. 10.45, 
22.40 val. (19 d. 22.40 val. seansas nevyks).
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 19-25 d. 
13.40, 19.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., Didžioji 
Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 19-25 d. 16.40 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 19-25 d. 10.20, 
22.30 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 19-25 d. 19.45 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 19-25 d. 11.10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.10, 13.10 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
19-25 d. 11 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 19 d. 22.40 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 19, 22-25 d. 
14.30 val.

CINAMON
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 19.45 val.
„Bernvakaris Australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 19-25 d. 22.30 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 16, 
20.30 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 14.45, 19 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 19-25 d. 11.30, 
18.45, 21.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 
19-25 d. 16.45 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kinija, JAV, V) - 19-25 d. 10.15,  
12.15, 17 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 11.15, 15.30 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-24 d. 19.45, 22.20 val. 25 d. 22.20 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-25 d. 21.20 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 19-25 d. 14, 
19.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19-25 d. 10, 12.30, 14.15, 16.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 19-25 d. 13.15, 17.30 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ 
(biografinė drama, Čekija, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
19-25 d. 18 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, 
Prancūzija, Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) -  
19-25 d. 22.10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.45 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
19-25 d. 13 val.

„Man esi 
viskas“

„Everything, Everything“

Įsivaizduok, koks būtų tavo gyvenimas, 
jei negalėtumei paliesti išorinio pasaulio? 
Negalėtumei įkvėpti šviežio oro, pajusti, 
kaip saulės spinduliai sušildo tavo skruos-
tus bei... pabučiuoti tau patikusio vaikino? 
Romantiška drama „Man esi viskas“ pasa-
koja neįtikėtiną istoriją mergaitės, vardu 
Medelina, kuri dėl pavojingos ligos per vi-
sus savo 18 metų nė karto nebuvo paliku-

si sterilios savųjų namų aplinkos, ir į gre-
timą namą gyventi atsikrausčiusio vaikino, 
vardu Olis, kuris neleis, kad tai jiems su-
kliudytų.

Medelina beprotiškai trokšta patirti iš-
orinį pasaulį ir pirmąją meilę. Žiūrėdami 
vienas į kitą pro langą ir bendraudami tik 
žinutėmis, Medelina ir Olis supranta, kad 

vienas kitam jie yra viskas. Kad galėtų bū-
ti kartu, jaunuoliai ryžtasi surizikuoti vis-
kuo... net jei tai reikštų, kad prarasti taip 
pat gali viską.

Šis kino filmas sukurtas pagal rašyto-
jos Nikolos Jun (Nicola Yoon) „New York 
Times“ bestselerį „Viskas, viskas“.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gegužės 19 d.

n Drama, JAV, 2017

n Režisierė: Stella Meghie

n Vaidina: Amandla Stenberg, Nick Robinson, 

Ana de la Reguera, Anika Noni Rose ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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 Kinas

Žinomos komedijos tęsinys ir dar dau-
giau nevaldomo juoko. Trys draugai plana-
vo pašėlusį savaitgalį Australijoje, tačiau 
įvykiai pasisuko visiškai netikėta linkme: 
senas draugas tampa nelaimingai kvailo įvy-
kio auka, lėktuvas krenta neaišku kur, pa-

keliui namo sutikti žmonės yra visiškai ne-
prognozuojami ir tai tik nedidelė dalis iš-
bandymų, kuriuos patirs trijulė.

Aukščiausios prabos angliškas humo-
ras, nevaldoma aistra, tokį nuotykį jums 
ruošia garsiausi Anglijos ir Australijos ko-

mikai. Šis kino kokteilis tikrai išvers jus iš 
koto, pasiruoškite raudonuoti ir juoktis tuo 
pačiu metu. Komedija skirta tik pilname-
čiams žiūrovams.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera „Forum Cinemas“ nuotr.

„Bernvakaris Australijoje 2“
„Few Less Men“

Kino teatruose nuo gegužės 19 d.

n Komedija, Australija, 2017

n Režisierius: Mark Lamprell

n Vaidina: Kris Marshall, Dacre Montgomery, 

Xavier Samuel, Ryan Corr ir kiti

n IMDB: 6,1/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais titrais

KlaIpėDa

FORUM CINEMaS
„Bernvakaris australijoje 2“ (komedija, Australija, 
N-18) - 19-25 d. 13.25, 15.50, 19.35, 21.50 val.  
(25 d. 19.35 val. seansas nevyks).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 10.30, 13.35, 
18.20, 21 val.
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 11.10, 
16.05, 18.10 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 18.30 val. (DELFI 
premjera).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19-25 d. 10.20, 12.35, 14.55, 17.15 val.  
(25 d. 17.15 val. seansas nevyks).
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kinija, JAV, V) - 19-25 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 13, 15.40, 18.50, 21.30 val.
„Virtuvė 2. Finalas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-25 d. 18.30, 20.30 val.
„Karalius artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 19-25 d. 12, 
20.50 val.
„Karalius artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 19-25 d. 
18 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 19-25 d. 
14.45 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 20-21 d. 10.40 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 19-25 d. 21.10 val.

ŠIaUlIaI

FORUM CINEMaS
„Bernvakaris australijoje 2“ (komedija, 
Australija, N-18) - 19-25 d. 16.10, 19.35, 21.50 val.  
(25 d. 19.35 val. seansas nevyks).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 10.30, 
18.20, 20.40 val.
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 13.40, 18.40, 
21.10 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 18.30 val. (DELFI 
premjera).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d.  
10.20, 12.35, 14.55, 17.15 val. (25 d. 17.15 val.  
seansas nevyks).
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kinija, JAV, V) - 19-25 d. 10.10, 12.20,  
14.30, 16.40 val.
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 13.10, 15.50, 18.50, 21.30 val.
„Karalius artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija,  
JAV, N-13) - 19-25 d. 12.50, 21.20 val.
„Karalius artūras: kalavijo legenda“ (nuotykių f., 
Didžioji Britanija, Australija, JAV, 3D, N-13) - 19-25 d. 
18.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.50 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 
19-25 d. 15.30 val.

„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) -  
19-25 d. 10.40 val.

paNEVėžyS

FORUM CINEMaS  
BaBIlONaS

„Bernvakaris australijoje 2“ (komedija, 
Australija, N-18) - 19-25 d. 19.25,  
21.40 val. (25 d. 19.25 val. seansas nevyks).
„Man esi viskas“ (drama, JAV, N-7) - 19-25 d. 10.25, 
18 val. (10.25 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Ratas“ (drama, JAV, N-13) - 19-25 d. 12.45, 
20.30 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“ (nuotykių 
komedija, JAV, 3D, N-13) - 25 d. 18.30 val. (DELFI 
premjera).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.10, 12.25, 14.45,  
17.05 val. (10.10 val. seansas vyks 20-21 d.; 25 d.  
17.05 val. seansas nevyks).
„Svetimas: Covenant“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
19-25 d. 15.20, 21.10 val.
„Svajoklis Budis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Kinija, JAV, V) - 19-25 d. 10.40, 
15.50 val. (10.40 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Karalius artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija, JAV, N-13) - 
19-25 d. 13 val.
„Karalius artūras: kalavijo legenda“ 
(nuotykių f., Didžioji Britanija, Australija,  
JAV, 3D, N-13) - 19-25 d. 18.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai/parodos

Programoje girdėsite džiazo ir populiariosios muzikos 
standartus. A.Blanko, gimusi Galisijoje, nuo vaikystės mo-
kėsi muzikos, šokio ir teatro meno daugelyje mokyklų. Da-
lyvavo „Got Talent Spain 2016“, daugelyje televizijos prog
ramų, tokių kaip „VEO VEO 2005“, „Bamboleo“, „Pequeno 
Gran Show“, taip pat įvairiuose renginiuose, festivaliuose 
(vienas žymesnių  Olborgo muzikos festivalis 2017 m. 
Danijoje). Šiuo metu A.Blanko trumpam apsistojo Lietu-
voje  studijuoja LMTA, kur fortepijono meno mokosi pas 
prof. A.Anusauską. Drauge jie kuria, repetuoja, improvi-
zuoja, taip ir kilo idėja surengti bendrą koncertą „Muzikos 
galerijos“ koncertų salėje, į kurį maloniai kviečia visus ne-
abejingus gerai muzikai.

„Laisvalaikio“ inf.

Įspūdingo dueto premjera
Muzikos gurmanų sostinės „Muzikos galerijoje“ laukia 
siurprizas. Čia gegužės 23 d. į džiazo ir populiariosios 
muzikos vakarą pakvies Ispanijos aktorė ir dainininkė 
AIdA BlAnko (AIdA BlAnCo) drauge su žinomu 
lietuvos pianistu, lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
(lMTA) džiazo katedros vedėju prof. Artūru Anusausku.

Aidos Blanko (Aida Blanco) ir Artūro Anusausko koncertas -  

gegužės 23 d. 19 val. „Muzikos galerijoje“ Vilniuje

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ  
FilHARMOniJA

19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Koncertų sezono 
pabaigai. „Carmina burana“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, solistai: Xavier de Maistre (arfa), 
V.Talerko (sopranas), A.Bagdonavičius (kontratenoras), 
V.Juozapaitis (baritonas). Kauno valstybinis choras (meno 
vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis), dir. M.Pitrėnas.
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Choras „Bel canto“ ir 
Purdue universiteto choras „Purdue varsity glee club“. 
Lietuvos ir JAV chorinė muzika.

ŠV.KOTRYnOs  
BAŽnYČiA

20 d. 17 val. - Koncertas Tėvo dienai. Atlikėjai: Lietuvos 
dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“ (meno vadovas ir 
dir J.Kalcas). Vilniaus mokytojų namų moterų romansų 
ansamblis „Juodoji rožė“ (meno vadovas A.Vasiliauskas), 
I.Belickienė (smuikas).
21 d. 18 val. - Chorinės muzikos koncertas. Dalyvauja: 
Jungtinių Amerikos Valstijų choras „Western Michigan 
University Choral“. Įėjimas - nemokamas.
22 d. 18 val. - „Ąžuoliuko“ mažylių choro baigiamasis 
koncertas. Vadovės: E.Jauniškienė, G.Trimirkaitė. Įėjimas - 
nemokamas.
24 d. 17.30 val. - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 
mokyklos baigimo aktas-koncertas. Dalyvauja: choro 
„Ąžuoliukas“ absolventai. Įėjimas - nemokamas.

MOKYTOJŲ nAMAi
19 d. 19 val. VMN kiemelyje - Koncertas „Senamiesčio 
muzika: Andrius Kaniava ir grupė“. Atlikėjai: A.Kaniava 
(vokalas, gitara), S.Mickis (klavišiniai), A.Ten (gitara).

21 d. 14 val. VMN svetainėje - Konkursas „Muzikinė 
kaukė“. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vokalo studijos 
„Nonetas“ atlikėjai, vadovė A.Liutkutė.
24 d. 18 val. VMN kiemelyje - Vaikų ir jaunimo šokių ir 
sporto kolektyvų koncertas.
25 d. 18.30 val. VMN svetainėje - Koncertas „Džiazo 
balsai“. Dalyvauja vokalinis ansamblis „Singphonics“ 
(vadovas M.Vilpišauskas). Kviestiniai vakaro solistai.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ  
FilHARMOniJA

21 d. 17 val. - „Prasvydo...“ Kauno mišraus choro 
„Saluto“ (vadovė R.Štreimikytė) veiklos 10-mečio 
jubiliejinis koncertas. Atlikėjai: Kauno folklorinis ansamblis 
„Dailingė“. Kauno armėnų dainų ir šokių ansamblis 
„Hayrenik“. Kauno styginių kvartetas „Collegium“. Pianistė-
vargonininkė D.Jatautaitė.

KlAipĖdA

KOnCERTŲ sAlĖ
24 d. 12 ir 18.30 val. I a. fojė - Koncertas visai šeimai 
„Pepė keliauja į koncertą“. Klaipėdos brass kvintetas: 
S.Petrulis (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius 
(trimitas), M.Miliauskienė (valtorna), S.Sugintas 
(trombonas), V.Liasis (tūba).
25 d. 18.30 val. I a. fojė - „BEETHOVEN. Das Trio“. 
D.Dėdinskaitė (smuikas), U.Petrauskaitė (altas), G.Pyšniak 
(violončelė).

KiTi MiEsTAi

19 d. 19 val. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje - 
Lietuvos kamerinis orkestras, berniukų ir jaunuolių choras 
„Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir vyr. dir. V.Miškinis).

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
senasis arsenalas

Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė.
Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Lietuvių tautiniai ir tradiciniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

lTMKs projektų erdvė „sodų 4“
Sodų g. 4

Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“

Organizatorių nuotr.
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TeaTras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 
TEATRAs

19 d. 18.30 val. - J.Strausas „Šikšnosparnis“. 
2 d. operetė lietuvių k. Rež. G.Šeduikis. Dir. J.Geniušas.
20 d. 18.30 val. - E.Balsys „Eglė žalčių karalienė“. 
2 v. baletas. Choreogr. G.Williamson (Didžioji Britanija). 
Dir. M.Staškus.
21 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
19 d. 19 val.; 20, 21 d. 16 val. Mažojoje salėje - 
„Žalia pievelė“. Rež.: J.Tertelis, K.Werner.
20 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Laimė“ (Naujasis 
Baltijos šokis 2017).
21 d. 15 ir 18.30 val. Erdvė prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Pakalnučių metai“. 
Rež. V.Kuklytė.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis 
princas“. Rež. P.Makauskas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
19 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Andersson „Bėgikas“. 
Rež. O.Lapina.
20 d. 14 val. Didžiojoje salėje - „Coliukė“ (pagal 
H.Christianą Anderseną). Rež. R.Matačius.

21 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Karlsonas, 
kuris gyvena ant stogo...“ (pagal A.Lindgren apysaką).  
Rež. E.Jaras.
23, 24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Junas 
Gabrielis Borkmanas“. Rež. G.Varnas.
25 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Thomas „Aštuonios 
mylinčios moterys“. Rež. B.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

19 d. 18.30 val. - Premjera! „Legenda apie Didįjį 
Kombinatorių“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
20 d. 18.30 val. - A.Čechov „Meška“ (su lietuviškais 
titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.
21 d. 12 val. - Vilniaus choreografijos mokyklos 
„Nuotaika“ koncertas. Rež. O.Tamašauskienė.
21 d. 19 val. - LRDT grupės „Berloga“ koncertas. Sezono 
uždarymo koncertas.
23 d. 19 ir 21 val.; 24 d. 19 ir 21 val.; 25 d. 19 ir 
21 val. - Pagal W.Shakespeare „Kodas: HAMLET“ 
(rusų/lietuvių k., N-16). Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
21 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepuraitė“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

21 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
Mažoji salė

20 d. 12 val. - Premjera! „Gėlių istorijos“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
19 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
20, 25 d. 19 val. - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.
21 d. 18 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikovas.
24 d. 19 val. - V.Sigareva „Loto“ (N-18). Rež. O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
19 d. 18 val. Kišeninėje salėje - Klasikinis grožis. 
Choreogr. T.Torma (Danija). „Kitur“. Choreogr. 
A.Schiattarella (Šveicarija).
19, 20 d. 19.30 val. Menų spaustuvės kieme - 
„Darwisho košmaras“. Choreogr.: B.Fury, S.Thierree 
(Belgija). Renginys - nemokamas.
19 d. 20 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Agonija“. 
Choreogr. V.Jankauskas (V.Jankausko šokio teatras).
20 d. 16.30 val. Kišeninėje salėje - „B ir B dialogas“. 
Choreogr.: G.Grinevičiūtė, A.Lisičkinaitė.
20 d. 20 val. Juodojoje salėje - „Žaidimas baigtas“. 
Choreogr.: A.Gudaitė, L.Žakevičius (Low Air šokio teatras).
21 d. 12 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: „Apie 
meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A.Giniotis.
22, 23 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. STALO TEATRAS: Trys afrikiečių pasakos. 
Idėjos autorė S.Degutytė.
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio šokio 
spektaklis „Išoriniai pojūčiai“ (N-16). Rež., choreogr. 
A.Vilkaitytė.
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’13: 
„Contemporary?“ Idėja, choreogr. ir atlikimas: 
A.Ramanauskaitė, M.Stabačinskas ir P.Tamolė.
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OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
19, 20 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
21 d. 19 val. - D.Charms „Jelizaveta Bam“. 
Rež. O.Koršunovas.
22 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
24, 25 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė 
„Terapijos“. Rež. K.Glušajevas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
19, 24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ 
(pagal A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
21 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
21, 23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann 
„Fjorenca“. Rež. J.Vaitkus.
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! „Noriu 
maitinančios dienos iš tavo rankų“. Choreogr. B.Letukaitė.
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė-Diena 
„Žalgirės“. Rež. V.Bareikis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
19, 20 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.
21 d. 12 val. - Z.Bružaitė „Grybų karas ir taika“. 2 v. 
operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val. - J.Strauss „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Maciulevičius. Dir. V.Visockis.
24 d. 12 val. - T.Kutavičius, V.Palčinskaitė „Nykštukas 
Nosis“. 2 d. opera vaikams. Rež. G.Žilys. Dir. V.Visockis.
25 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
19 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.
21 d. 15 val. - G.Padegimas „Alksniškės“. Rež. G.Padegimas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
19 d. 19 val. - M.Valiukas „Barakudų medžioklė 
žaliems“. Rež. M.Valiukas.
21 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
19 d. 18 val. - Koncertas „Prisilietimas“. Atlikėjai: 
A.Zakarauskas (tenoras), V.Miškūnaitė (sopranas), 
L.Dužinskas (fortepijonas). Dalyvauja LNOBT artistų 
styginių kvintetas: A.Litvaitytė (pirmas smuikas), N.Kižienė 
(antras smuikas), V.Raškevičiūtė-Gelgotė (altas), 
D.Leigienė (violončelė), R.Šlekaitis (kontrabosas).

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

19 d. 18.30 val. - „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
23 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
24 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIpĖDA

KLAIpĖDOS DRAMOS TEATRAS
21 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
21 d. 17 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas „Mergaitė, 
kurios bijojo Dievas“. Rež. J.Vaitkus.
24, 25 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
J.Pulinovič „Elzės žemė“. Rež. P.Gaidys.

KLAIpĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

20 d. 18.30 val. - F.Wildhorn „Boni ir Klaidas“. 
2 v. miuziklas. Rež. R.Bunikytė. Dir. V.Konstantinovas.
21 d. 12 val. - „Pasaka be pavadinimo“. 
Rež. E.Miškinytė.

KLAIpĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
20 d. val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
21 d. 12 val. - Lėlių spektaklis medžiuose visai šeimai 
„Ieškoma: teisybė“. Rež. V.Rozanova.

ŽVEJŲ RŪMAI
19 d. 19 val. Teatro salėje - Premjera! H.Levinas „Vienišiai 
ir vienišės“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
19 d. 18 val. Šiaulių kultūros centre - J.O’Nilas „Meilė 
po guobomis“ (N-14). Rež. P.Ignatavičius.
25 d. 18 val. Šiaulių kultūros centre - M.Lado „Labai 
paprasta istorija“. Rež. G.Padegimas.

KITI MIESTAI

22 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre; 
23 d. 18 val. Telšiai, Žemaitės dramos teatre - 
M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
24 d. 18 val. Tauragė, kultūros centre - „2 vyrai. 1 tiesa“. 
Rež. A.Gricius.
25 d. 18 val. Širvintos, kultūros centre - „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

BILIETUS PLATINA

PARTNERIAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PRISTATO:

GITAROS VIRTUOZAI IŠ DANIJOS
„GANTRIIS-ZIMMERMANN GUITAR DUO“

GEGUŽĖS 24 D. 19 VAL. VILNIUJE, 
ORGANUM koncertų salėje (Verslo centre B Nordic 26, J.Basanavičiaus g. 26)

GEGUŽĖS 25 D. 19 VAL. BIRŠTONE, Kurhauze

GEGUŽĖS 27 D. 19 VAL. PALANGOJE, Ramybės kultūros centre

VOLKMAR ZIMMERMANN

KRISTIAN GANTRIIS
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt

naujiena

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055,  
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900,  
www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio 
paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslaUGOs

GROžiO PaslaUGOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikaTiNGUMO PaslaUGOs

Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kURsai
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SVEIKINA

             

Jauskite saiką artimiems 
šeimos nariams duodami pastabas, 
jie turi savo nuomonę ir jos  laikysis. 
Būsite labai aktyvūs, darbingi, kupini 
kūrybinių idėjų. Antroje savaitės 
pusėje užbaikite pradėtus darbus, 
galite planuoti trumpas keliones, 
daugiau laiko skirkite poilsiui bei 
savišvietai.

JAUČIUI

Pažinčių ir kūrybinių 
susitikimų metas. Neatsisakykite 
kvietimų, aktyviai dalyvaukite 
visuomeniniame gyvenime, galite 
planuoti verslo susitikimus. Antroji 
savaitės pusė - puikus laikas 
savišvietai,  komandiruotėms. Tikėtina, 
kad teks apsilankyti  ir pas gydytojus.

DVYNIAMS

Neišvengsite rimtų asmeninio 
gyvenimo pokyčių. Galbūt sparčiai 
megsis nauji santykiai, o gal palengva 
ir seni. Savaitės pradžioje - puikios 
dienos meno sričių darbuotojams, 
galite planuoti verslo susitikimus. 
Daugiau laiko skirkite savišvietai, 
dvasinėms praktikoms, poilsiui 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė gegužės 19-25 d.

Asmeninio gyvenimo kelias 
bus grįstas jausmu. Jūs vėl pajusite 
tvirtą pagrindą po kojomis. Mokslas, 
darbas, visuomeniniai reikalai 
pakryps gera linkme, viskas vyks 
daug sklandžiau. Labai didelė tikimy-
bė, kad darbovietėje jums gali būti 
pasiūlyta geresnė pozicija. Daugiau 
vaikščiokite gryname ore.

ŠAULIUI

Jei ieškote darbo, gausite kelis 
įdomius pasiūlymus arba bus pasiūlyta 
papildomai padirbėti. Pagaliau bus 
įvertintas jūsų darbas, aplinkiniai žavėsis 
jūsų darbštumu. Tikėkite komplimentais, 
nes tikrai esate to verti. Teks daugiau nei 
įprastai rūpintis savo šeima. Pasaugokite 
sveikatą, labai tikėtina, kad galite smar-
kiai sunegaluoti ar net patirti traumą.

SKORPIONUI

Bendraudami su aplinkiniais 
būkite paprasti ir ištikimi, puoselėkite 
esamus santykius. Tai gana kūrybinga, 
tačiau reikalaujanti didelių pastangų 
savaitė. Sėkmė lydės dirbančius
grožio srityje. Pataupykite, 
neišlaidaukite mažmožiams ir ne 
pirmos būtinybės dalykams.

SVARSTYKLĖMS

Neatverkite širdies pirmam 
sutiktam žmogui. Gali būti, kad kaž-
kam slapta patinkate ir to nežinote, 
tačiau aplinkiniams tai ne paslaptis. 
Planuokite verslo susitikimus, šiuo 
metu  pasiekti rezultatai duos pelno 
ateityje. Prisiminkite, kad  kiekviena 
nauja diena naujas iššūkis ir, be 
abejo, naujos galimybės. 

VĖŽIUI

Venkite konfliktų asmeniniame 
gyvenime, tegul santykiai teka 
įprasta vaga. Teks kuriam laikui 
atidėti planuotus stambius pirkinius. 
Laikotarpis tuščias, nepatartina imtis 
naujų darbų. Palankus laikas atlikti 
profilaktinį sveikatos patikrinimą.

LIŪTUI

Nepalankus metas 
permainoms, teks daug ir atkakliai 
dirbti, vieno nespėsite padaryti, o 
jau kitas lips ant kulnų. Išmokite 
paprašyti pagalbos, o ne vieni tempti 
sunkią naštą. Galite gauti papildomų 
pinigų. Darbdaviams imponuos jūsų 
darbštumas ir dalykiškumas.

MERGELEI

Geras laikas naujų darbų 
pradžiai, greta gali persekioti 
neužbaigti darbai, bet viską 
suplanavus sėkmė jums šypsosis. 
Nors užgrius darbų lavina, kasdieniniai 
rūpesčiai teiks savotišką malonumą, 
nusiraminimą ir saugumo jausmą. 
Palankus laikas atlikti sveikatinimo 
procedūras. 

OŽIARAGIUI

Visa galva pasinersite į darbą, 
kad neliktų laisvo laiko mintims apie 
nelaimingą gyvenimą. Atminkite, visa 
tai laikina. Tai svarbių sprendimų  
metas. Galite planuoti verslo keliones,    
daugiau ilsėkitės, aplankykite 
gimines.

ŽUVIMS

Jausite draugų pagalbą, kai 
labiausiai to reikės. Darbe gausite 
šansą parodyti, ko esate verti, priimkite 
visus iššūkius, tai padės jums tobulėti 
profesinėje srityje. Puikus kūrybingas 
laikas. Saugokitės kojų lūžių.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Laidų vedėja Justė Žičkutė
1994 05 23

Laidų ir renginių vedėjas 
Rolandas Mackevičius
1984 05 24

Laidų vedėja  
Živilė Vaškytė-Lubienė
1981 05 25

Atlikėja  
Baiba Skurstenė-Serdiukė
1984 05 22

GEROS DIENOS: gegužės 20, 23 d. BLOGOS DIENOS: gegužės 22, 25 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Ijo. Regentas. Osaka. 
Dalia. Panika. Ona. Miledi. Izidė. Stop. 
Kenas. Romas. Mano. Barė. Otitas. 
Pagal. MA. Anas. Sula. Alanas. Sapa. 
Mg. Analogas. Laka. Tie. Tranas. Omė. 
Kart. Kad. „AN“. Darb. Raisa. Sasi. 
Rua. Apausis.
Horizontaliai: Medikamentas. 
Galera. Arda. Pelenė. Ala. Nida. 
Plonai. Taiso. Agan. Tanas. Aspirinas. 
Du. Azotas. AA. nonimas. LOR. 
„Sidas“. Samba. Akės. Sakė. Oka. 
Pupa. Ra. Smala. Kau. otaga. Tais. 
Junona. Mirsi. Apologetas.
Pažymėtuose langeliuose: 
KomPozitorius. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti apsauginį  

pienelį nuo saulės su bronzatu.

Atsakymą iki gegužės  
23 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio 
laimėtoja  
Viktorija Brazytė 
iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktas 
apsauginis pienelis 
nuo saulės.

Dėl prizų 
teiraukitės  
telefonu Vilniuje 
212 36 26. 
Prizai laikomi tik 
dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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 Kalbasi dvi blondinės:
- Apie ką tu labiausiai gyvenime svajoji?
- Na, kad atskris fėja ir padovanos man 

100 000 eurų.
- O kodėl ne milijoną?
- Na... Milijonas nelabai realu...

l

Žmona auklėja vyrą:
- Jei dar kartelį pasišaipysi iš mano fi-

gūros, su keptuve gausi į kaktą. Tu mane 
supratai?

- Taip...
- Ir ką tu supratai?
- Kad tavo antsvoris man realiai yra pa-

vojingas. 

l

Vyras pasakoja draugui:
- Vakar su mergina restorane buvom. Du 

šimtus eurų išleidom...
- Gal tu kuoktelėjai?
- Ne, tiesiog ji daugiau pinigų neturėjo...

l

Indėnų vadas moko savo sūnų:
- Sūnau mano, jeigu baltaveidė moteris 

tau kada nors pasakys: „Daryk su manimi 
ką nori“, tai neskubėk iš karto nuo jos nu-
imti skalpą...“

l

Išgirdau tokią patarlę: „Kas ko labiau-
siai bijo, tai tas ir atsitiks“. Dabar labai bi-
jau praturtėti ir sublogti.

l

Sėdi berniukas ant vieno suolo krašto ir 
vieną po kito valgo saldainius. Ant kito suo-
lo krašto sėdintis pensininkas sako:

- Berniuk, nevalgyk tiek daug saldainių, 
tai nesveika.

- O mano senelis išgyveno iki 100 metų.
- Tai todėl, kad jis nevalgė tiek saldumynų.
- Ne. Todėl, kad jis niekada nelįsdavo ne 

į savo reiklalus!
l

Juvelyrinėje:
- Kiek kainuoja šie auskarai?
- 10000.
- Košmaras! O kiek šitie?
- Du košmarus...

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

PARADAS. Gėlių parado festivalis, kai Funšalio 
gatvės pražysta gėlėmis, garsina Madeiros salą 
(Portugalija). Todėl čia gegužės pirmąjį  
savaitgalį suplūsta tūkstančiai turistų, kurių ir 
taip šiame rojaus kampelyje netrūksta. 

EPA-Eltos nuotr.


