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 ■ Kokios pagrindinės vairavimo taisyklės 
kelyje (ne ralio trasoje) laikosi lenkty-
nininkas Renaldas Šeinauskas? 11 p.

Šiame numeryje

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

 ■ Ką iliuzionistas Mantas Žmuidinavičius-Wizard veikė prestižinėje magijos mokykloje 
Las Vegase ir kiek jam tai kainavo? 12 p.

 ■ Kokia Holivudo žvaigždė vaidina Ša-
rūno Barto filme „Šerkšnas“ ir ką jis 
veiks Kanų kino festivalyje?              41 p.

Šarūnas Bartas  
prisiviliojo žvaigždę

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

Lenktynininko taisyklės

manto Wizard 
magijos pamokos

4-9 interviu
Vytautas Mackonis

10-13 veidai
Monika Pundziūtė,  
Sandra Yushka

14-17 ŽvaigŽdės
„Galaktikos sergėtojų“ 
premjera; Serena Viljams 
(Serena Williams), 
Viktorija Bekhem (Victoria 
Beckham), Džulija Roberts 
(Julia Roberts)

18-21 stiLius
Vestuvinių suknelių 
tendencijos

22-23 groŽio paLetė
Kasdieniai pasaulio 
garsenybių grožio ir 
savijautos ritualai

24-25 iŠ arčiau
Markas Cukerbergas 
(Mark Zuckerberg)

26-27 ar Žinojote?
Įdomūs faktai ir istorijos iš 
garsių žmonių gyvenimo

28-29 KaLeidosKopas
30-31 pramogos

„Dance Revolution“
32-33 KeLionių gidas

Citrinomis kvepiantis 
Mentonas

34-37 scena
Irena Milkevičiūtė, Krisas 
Rubensas (Chris Ruebens)

38 datos
Dveinas Džonsonas 
(Dwayne Johnson)

39-55 eterio Žmonės,
tv programa
Kristina Savickytė - 
Damanskienė

56-61 „LaisvaLaiKio“ gidas
Kinas, teatras, koncertai

62-63 „LaisvaLaiKio“ KLuBas
64-65 HorosKopas, sudoKu
66 BeprotiŠKas pasauLis
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ne vienam iš televizijos ekranų bei  
renginių pažįstamas šokėjas ir choreogra-
fas Vytautas MackoNis (27) savo 
gerbėjus nustebino dar vienu nauju  
amplua. Žinomas vyras nuo šiol veda 
tarptautinę loteriją „Eurojackpot“ ir sako, 
jog darbas televizijoje yra dar viena nau-
ja, turtinanti patirtis ir taip itin aktyvia-
me jo gyvenime. „Laisvalaikiui“ Vytautas 
atskleidė ne tik savo požiūrį į sveiką kon-
kurenciją, bet ir labiausiai džiuginančius 
asmeninio gyvenimo momentus.

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Esate šviežiai iškeptas tarptautinės 
televizijos loterijos „Eurojackpot“ Lie-
tuvoje vedėjas. Ar darbas televizijoje bu-
vo viena jūsų svajonių? 

- Galima sakyti ir taip. Mane televizija vi-
suomet domino, patiko darbas joje, dalyvavimas 
įvairiuose projektuose. Ir iki šiol man visa tai 
patinka. Žinoma, televizija yra įvairialypė ir ne 
visos jos pusės visada gali žavėti, tačiau man 
tikrai patinka tai, kuo užsiimu. Apskritai gyve-
nime stengiuosi išbandyti kuo daugiau naujovių, 
dalyvauti skirtinguose projektuose, patikrinti 
savo galimybes. Nauji, nemėginti dalykai sutei-
kia gyvenimui žavesio ir pašalina visą kasdie-
nybės pilkumą. Gyvenimas būna tikrai įdomes-
nis ir smagesnis, nei būtų sėdint kur nors biu-
re, viename ir tame pačiame darbe daug metų.

- Kaip sekėsi pirmieji filmavimai? 
Scenos baimės lyg ir neturėtumėte jaus-
ti, bet gal pasitaikė kuriozų?

- Tikrai neblogai. Esu vedęs renginius, ten-
ka nemažai bendrauti su publika, bet laidos 
televizijoje dar niekuomet nebuvau vedęs. Gal 
šiek tiek tas naujas amplua sukausto, bet ne 
tiek, kad prarasčiau kalbos dovaną ir pradėčiau 
striginėti. Be to, tai nėra tiesioginis eteris, kad 
labai keltų stresą. Tiesa, peržiūrėjau pirmas 
laidas, randu, ką galėčiau tobulinti ir šlifuoti, 
bet su kiekviena laida, manau, bus tik geriau. 

Vytautas Mackonis:   
Nuo aistros šokiui ir  
TV ekranui iki meilės šeimai

n Gimimo data: 1989 m. spalio 3 d.

n Veikla: šokių mokytojas, choreografas, televizijos 

laidos vedėjas
n Didžiausias pasiekimas: laiminga šeima ir dvi 

nuostabios dukros - trejų su puse Penelopė ir trijų 

mėnesių Nikoletė, kurias myliu labiau už viską

n Svajonė: leisti sau kuo daugiau keliauti su visa 

šeima, kuo dažniau ir kuo greičiau

n Gyvenimo credo: niekada nepasiduok ir 
žingsniuok į priekį

Dosjė
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Kuriozų nebuvo, tik kartais reikia pagalvoti, 
kaip ir kur laikyti tas rankas. Kai jose mikro-
fonas - viskas aišku, o kai jo nėra, norisi kuo 
nors rankas užimti. Kartais tenka pasikartoti 
ir lietuviškas kirčiuotes...

- Jei kada nors gautumėte pasiūlymą 
kurti ir vesti autorinę laidą televizijoje, 
pasvajojate, apie ką ji galėtų būti?

- Tikrai vienaip ar kitaip susijusi su šo-
kiais, kūryba ir menais. Vienu metu lietu-
viams visokie šokių projektai jau tikrai buvo 
nusibodę, buvo per daug, rodė visi kanalai, 
šoko tie patys žmonės, viskas darėsi nuobo-
du ir vienoda, tad natūralu - žmonės persiso-
tino. Bet štai praėjo keleri metai, ir lyg vėl 
pasigirsta kalbų, kad būtų smagu, jei grįžtų 
koks šokių projektukas. Aš sugalvočiau, kaip 
savo laidą apie šokius pateikti kuo įdomiau.

- Tokių laidų, loterijų vedėjais paren-
kami itin charizmatiški, azartiški žmo-
nės. Ar gyvenime esate linkęs konkuruo-
ti, siekti laimėjimo?  

- Tikrai taip. Labai mėgstu sportuoti, var-
žytis. Nebūtinai oficialiai kažkur dalyvauti, 
bet įvairiose sporto šakose mėgstu konku-
ruoti su draugais, patinka komandinės sporto 
šakos, kai rezultato sieki ne vienas, patinka 
medžioklė, kai galima siekti trofėjų. Visur, 
kur ką darau, stengiuosi rasti motyvaciją, ku-
ri visuomet stumtų į priekį, o viena geriausių 
motyvacijos formų - sveika konkurencija. 

Tiesą sakant, visuomet vis tiek stengiuo-
si būti geriausias. (Juokiasi.) Bet tai nereiš-
kia, kad lipu per galvas savo varžovams. To 
niekuomet nebuvo ir nebus, nes laikausi tam 
tikro garbės kodekso.

- O pats dažnai išbandote laimę lote-
rijose? 

- Sunku apibūdinti, dažnai ar ne, bet kar-
tais tikrai nusiperku. Kartais loterijų bilietus 
dovanoju draugams ar kolegoms. Seniau, pa-
menu, buvo tradicija su šeima dalyvauti vie-
noje ar kitoje loterijoje, stebėti žaidimus te-
levizoriaus ekrane. 

- Kada nors svarstėte, ką darytumėte 
su laimėtu milijonu ar net keliais?

- Be abejo, esu pasvajojęs, bet yra labai 
didžiulis skirtumas, ką galima nuveikti su vie-
nu laimėtu milijonu, o ką su keliais. Esant šian-
dieninei situacijai, turėdamas vieną milijoną 
rankose labai daug nenuveiksi, tai nėra labai 

stebuklinga suma. Bet ir tuos pinigus norėtų-
si panaudoti efektyviai. Tikriausiai pasirūpin-
čiau ateitimi, norėčiau pasistatyti namą gra-
žioje vietoje, kur nors prie ežeriuko, nes tikrai 
myliu gamtą. Dar vieną dalį pinigų investuo-
čiau, kad, kaip sakoma, „pinigai neštų pinigus“, 
juk visiems rūpi jų finansinė padėtis ir norisi 
ją užsitikrinti kuo geresnę. Toli ieškoti nerei-
kia, mūsų pensininkams tikrai ne pyragai, tad 
norisi turėti kuo geresnį ir labiau aprūpintą 
gyvenimą tiek dabar, tiek ateityje. O paskutinę 
dalį pinigų išleisčiau kelionėms su šeima. 

- Ar darbas televizijoje netrukdys jū-
sų pagrindinei veiklai - šokiams? Kiek 
laiko gyvenime užima jie?

- Na, taip, šokiai kol kas yra pagrindinė 
mano veikla, dar šią vasarą planuojame at-
naujinti veiklą ir grįžti į sceną su grupe 
„Džentelmenai“, tačiau darbas televizijoje yra 
ne mažiau svarbus, ir to darbo yra tikrai pa-
kankamai. Stengiuosi suderinti visas veiklas, 
kurių imuosi. Dienomis mokau šokti studijo-
je, vakarais filmavimai, savaitgaliais pasiro-
dymai ir taip toliau. Bet ir šokiams dabar, kai 
turiu dvi mažas dukrytes, neatiduodu viso 
savo laiko. Kol nebuvo vaikų, tikrai tai buvo 
daugiausiai mano laiko atimanti veiklos sritis.

- Kada nusprendėte, kad gana šokti 
tik pačiam, reikia mokyti kitus?

- Apie tai pradedi galvoti anksti, gal dar pa-
auglystėje. Pats juk mokaisi visą gyvenimą, šo-
ki, dalyvauji varžybose, po to norisi kelti savo 
profesinį lygį ir pradėti savo žiniomis dalytis su 
kitais. Aš labai anksti pradėjau mokytojauti, ma-
tyt, dar būdamas kokių septyniolikos metų. Pa-
stebėjau, kad, pradėjęs mokyti kitus, ir pats imi 
visai naujai suvokti šokį, naujai ir giliau supras-
ti jo esmę, žingsnelius, atlikimo technikas - jau 
minėjau, man svarbu save išmėginti kuo įvai-
resnėse srityse. O galiausiai man visuomet no-
rėjosi turėti savų pinigų, kad patikusią merginą 
į kiną galėčiau nusivesti. 

- Yra šokių stilius, kuris jums arčiau-
siai širdies?

- Pats visuomet labiausiai domėjausi Lo-
tynų Amerikos, sportiniais šokiais. Bet šiuo 
metu šokiai yra tiek patobulėję, o šokėjai tiek 
pranokę patys save, kad viename numeryje 
gali susipinti ir keturi ar penki šokiai, jų stiliai, 
kurie gal atrodo visiškai nesuderinami, bet 
šokėjo dėka staiga įgauna harmoniją ir puikiai 
atrodo. Kai tokių numerių prisižiūri, atrodo, 
kad šokis tėra tiesiog šokis, ir sunku vertinti, 
ar tai Lotynų Amerikos stilius, ar koks kitas. 
O jei reikėtų rinktis mėgstamiausią šokį iš tos 
srities, kurios aš mokau kitus, man labiausiai 
patinka rumba. Tai šokis apie meilę ir jausmus, 
ir kuo jį labiau pajauti, tuo jis gražesnis. 

- O kada lieka laiko šeimai? Juk turi-
te dvi dukras... 

- Na, šeima, kurioje yra du maži vaikai, 
prilygsta tikrai daugiau nei vienam etatui dar-
be. (Šypsosi.) Bet tai pats maloniausias darbas 
pasaulyje. Dukroms reikia tėčio, dažnai ir 
daug, tai visa laimė, kad aš, kaip šokių mo-
kytojas, galiu labai lanksčiai reguliuoti savo 
darbo grafiką ir skirti vaikams kiek įmanoma 
daugiau savo laiko ir dėmesio. Mūsų su žmo-
na savaitė būna suplanuota į priekį kone mi-
nučių tikslumu, matyt, dėl to laiko viskam kol 
kas ir užtenka.  

- Jūsų vyresnėlė dukra dar neprašo, 
kad pamokytumėte šokti? O gal jau esa-
te suplanavęs, jog paūgėjusios abi žengs 
tėčio pėdomis? 

- Pasakysiu paprastai - tikrai šoks bent 
vieną šokių stilių iki pilnametystės, o po to 
jau galės daryti, ką nori. Bet šokių stilių tikrai 
leisiu išsirinkti dukroms pačioms, ir visai ne-
svarbu, ar tai bus kas nors iš to, ką šoku aš, 
ar visai priešingai. Visi šokiai gražūs, įdomūs. 
Kuo daugiau jų moki, tuo įdomiau. Šokiai per 
daug gėrio gyvenime duoda, kad būtų galima 
jų atsisakyti. Aš dar ir pats norėčiau kokį nors 
naują šokių stilių pramokti. 

Na, o jei jau labiau norėsis dukroms lan-
kyti dailę ar kokius kitus būrelius, manau, 
viską pavyks suderinti. Beje, mano abi dukros 
labai mėgsta muziką. Penelopė jau dabar ne-
mažai šoka, lanko gimnastiką, pamačiusi kli-
pą pamėgdžioja, išmoksta naujų judesių, tad 
manau, meilė šokiui auga savaime. O Niko-
letė užmiega tik tuomet, kai aš panešioju ant 
rankų su muzika vieno ar kito šokio žingsne-
liu. Tai tironiškai į šokius vaikų nevarysiu, 
bet tikrai paskatinsiu, ypač jei matysiu po-
tencialą.  

- Abiejų dukrų vardai nėra dažni lie-
tuvių ausiai. Specialiai norėjote dukroms 
išrinkti retus vardus?

- Penelopė vardą atsinešė pati... Aš - lie-
tuvis, mano žmonos Natalijos šaknys rusiš-
kos, tad manėme, jog šių dienų pasaulyje vai-
kams bus smagu turėti vardus, kurie nebūtų 
svetimi ir užsieniečiams. Penelopės vardas 
man šovė į galvą netikėtai, gulint palatoje po 
jos gimimo. Žmonai šis variantas patiko, nors 
iki tol tokio vardo nė nesvarstėme. O Niko-
letei vardą buvome numatę iš anksto. Pame-
nu, kai gimė mažoji, pasižiūrėjom į veiduką 
ir nusprendėm, kad šis vardas puikiausiai 
tiks. Abu vardai yra graikų kilmės, vienodas 
skaičius raidžių, kažkuo panašūs, tarptauti-
niai. Kiek žinau, Penelopei jos vardas net la-
bai patinka.

„LaisvaLaikio“ interviu

Šeimoje visuomet 
reikia ieŠkoti 
geriausiai 
veikiančio 
gyvenimo modelio

nauji, nemėginti 
dalykai suteikia 
gyvenimui žavesio 
ir paŠalina visą 
kasdienybės 
pilkumą
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Paprastai apie paaukotą karjerą ar-
ba darbo ir šeimos gerovės derinimą kal-
ba moterys. Tačiau ir vyrams tenka ne-
mažai savęs atiduoti, norint turėti ir vie-
na, ir kita, ar ne? Kiek pastangų, valios, 
laiko ir jėgų tai kainuoja?

- Tikrai taip. Gana neseniai pats perėjau 
tą laikotarpį, kai tenka vienu metu būti kelio-
se vietose ir tiek namuose, tiek darbe manęs 
vienodai reikia. Iš šeimos atsirado šioks toks 
spaudimas, kad per daug dirbu, tuomet sten-
giausi kuo daugiau ir ilgiau būti namuose, 
tvarkytis, padėti ir panašiai, bet po to greitai 
pradėjo rastis kitas trūkumas - finansiniai rei-
kalai. Nes juk jokie finansai neatsiranda sa-
vaime. Tuomet tenka dėliotis prioritetus ir 
galimybes, nes šeima nori ir gerai gyventi, ir 
kad aš visuomet būčiau ranka pasiekiamas. 
Galiausiai priėjome prie bendro sutarimo, kad 
tėtis - vyras ir turi daug dirbti, o likusį laiką, 
kiek tai įmanoma, padėti šeimoje. Abi sritis 
tobulai įgyvendinti šimtu procentų vis tiek 
vargu ar įmanoma. Čia jau tenka imtis „kam-
pų glaistymo meno“ - vienoj vietoj tam nusi-
leisti, kitoje kitam... Bet taip, tai yra ta tema, 
kuri svarbi ne tik moterims.

Tačiau net nėra kalbos, kad moterys taip 
pat be galo daug savęs atiduoda šeimai ir šei-
mos gerovei. Galų gale krūtį turi tik mama, 
niekas kitas jos nepavaduos. Yra dalykų, ku-
riuose reikalinga būtent mama, moteris, žmo-
na, ir nelabai ji gali sau leisti rinktis. Tiesiog 
šeimoje visuomet reikia ieškoti geriausiai 
veikiančio gyvenimo modelio. 

- O ką dėl šeimos, esant reikalui, ga-
lėtumėte aukoti pats? Ar vis dėlto save 
priskiriate prie  ypač veiklių žmonių, ku-
riems sekasi suderinti viską, ir apie au-
kas nė kalbos nebūna?

- Aš esu linkęs iki maksimumo reikalau-
ti iš savęs visko tiek, kad suderinčiau man 
svarbias veiklas. Jei įmanoma apsisukti taip, 
kad netektų nieko aukoti, aš to kelio ieškosiu. 
Bet šeima man visuomet bus prioritetas, nes 
tai yra mano šeima ir viskas svarbu, kas su 
ja susiję.

Kita vertus, gyvenimas vietoje nestovi, 
dabar toks ritmas, o po kurio laiko, kai jau abi 
dukros lankys darželį, bus lengviau derinti 
darbus arba vežti didesnį jų krūvį. Dar po 
kiek laiko vėl nauji pokyčiai, ir manevruoji 
gyvenime. 

- Namuose esate apsuptas trijų mo-
terų. Pasvajojate apie sūnų?

- Be abejonės, tikrai pasvajoju apie sū-
nų, ir tikrai ne tik dėl giminės pratęsimo. 

Bet kol kas svajoju tyliai. (Šypsosi.) Norisi 
ir didelės šeimos, ir būtų smagu su sūnumi 
turėti bendrų pomėgių, imtis dviese visokių 
vyriškų veiklų ir kitaip smagiai leisti laiką. 
Labai myliu savo mergaites ir žmoną, jos 

yra nuostabios. Iš savo šeimos gaunu tiek 
meilės, kad man jau geriau būti gal ir ne-
gali.

Tiesa, galvojant apie vaikus, reikia ne tik 
juos labai mylėti ir norėti turėti, bet ir gero-

Viena geriausių 
motyVacijos 
formų - sVeika 
konkurencija
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kai pasvarstyti apie savo šeimos finansines 
galimybes. Vaikai yra ne tik didžiausias 
džiaugsmas, bet ir didelis įsipareigojimas, o 
jiems, žinia, norisi atiduoti ir suteikti viską, 
kas yra geriausia. 

- Koks jūsų laisvalaikis, hobiai ir at-
sipalaidavimo nuo darbų būdai? 

- Vienas didžiausių ir seniausių mano ho-
bių - medžioklė. Tiesa, šiam hobiui reikia 
skirti nemažai laiko, tad kol jaunesnei dukry-

tei dar tik trys mėnesiai, ši tema uždaryta. 
Kol kas ir taip veiklos pakanka. Bet kai tik 
įmanoma, stengiuosi ištrūkti į gamtą, pame-
džioti. Su šia veikla mane supažindino tėtis 
dar paauglystėje, o medžioklės bilietą turiu 
nuo aštuoniolikos metų. Tiesą sakant, svar-
biausia šio hobio dalis man ir yra buvimas 
gamtoje, atitrūkimas nuo kasdienybės ir rū-
pesčių. O tuomet jau ne taip ir svarbu, ar ką 
sumedžiosiu, ar ne. Ir visiems skeptikams 
galiu pasakyti, kad medžioklė nėra tik gyvū-
nų žudymas. Tai ir tam tikrų populiacijų re-
guliavimas, ir dar daugiau, tereikia pasidomė-
ti. Juk tai ir senas garbingas sportas su savo-
mis tradicijomis, aiškiomis taisyklėmis ir 
garbės kodeksu.

Be medžioklės, mėgstu važinėtis riedu-
čiais, žiemą leisti laiką ant snieglentės, važi-
nėtis dviračiais, motociklais ar motoroleriais. 
Dabar, kai pagalvojau, visi mano hobiai ir po-
mėgiai yra labai aktyvūs. Laiką su knyga ran-
kose leidžiu nebent keliaudamas, nors skai-
tyti tikrai mėgstu.

- O medžioklėje siekiate ir trofėjų?
- Kartais. Bet tai nėra pagrindinis tikslas. 

Tiesa, turiu keletą ragų pasikabinęs - stirnino 
ragus, pavyzdžiui. Kartais pasvajoju apie elnio 
ragus... Šiaip mes šeimoje labai mėgstame ir 
žvėrienos patiekalus. Šiuo klausimu esame 
truputį gurmanai, nes kiekvieną mėsos rūšį 
reikia mokėti paruošti, apdoroti, patiekti. Ir 
čia jau mes su žmona sukamės su didžiausiu 
malonumu, mokame pasigaminti įvairiausių 
patiekalų. Labai smagu eksperimentuoti ir, 
vien dabar apie kai kuriuos patiekalus pagal-
vojus, seilės tįsta. O kai mūsų patiekalų iš 
žvėrienos paragauja svečiai, ir priešiškas nu-
siteikimas medžiotojų atžvilgiu neretai dings-
ta. Valgo ir ausytėm klapsi. 

- Artėja vasara. Galbūt jau planuoja-
te atostogas? 

- Planuojame šiais metais vasarą su visa 
šeima vykti atostogauti į Tenerifę. Tik skir-
tingus poreikius per atostogas reikia sude-
rinti, nes aš esu judrus, man reikia veiksmo 
ir ant smėliuko ilgai gulėti nepatinka. O ma-
no žmona tuo gulėjimu saulės spinduliuose 
prie jūros tiesiog mėgaujasi, tad tenka ieško-
ti kompromisinių variantų, bet ir juos visada 
randame.

„LaisvaLaikio“ interviu

Šeima, kurioje 
yra du maži 
vaikai, prilygsta 
tikrai daugiau 
nei vienam etatui 
darbe. bet tai pats 
maloniausias 
darbas pasaulyje

Laisvalaikiu Vytautas Mackonis 
mėgsta važinėtis riedučiais
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Veidai
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Gyvenimo 
taisyklės

Lenktynininkas RenaLdas Šeinauskas (30) yra pripratęs prie dis-
ciplinos, kurios privalu laikytis kasdienybėje, norint pasiekti geriau-
sių rezultatų visur, o ypač ralio trasoje. Būtent dėl to jo gyvenime 
galioja kelios labai konkrečios taisyklės. 

VairaVimas

Manau, jog automobilių spūsčių, nelaimingų atvejų ir kitų nesklan-
dumų keliuose būtų mažiau, jei dažniau prisimintume, jog kelyje esame 
ne vieni. Mano pagrindinė vairavimo taisyklė yra  pirmiausia pagalvoti 
apie kitus eismo dalyvius, nelenktyniauti gatvėje ir netrukdyti eismui. 
Elgiuosi taip, kaip norėčiau, kad su manimi elgtųsi. 

LaisVaLaikis

Man laisvalaikis yra vairuoti. (Šypsosi.) O jei kalbėtume rimčiau, lais-
vą laiką visada stengiuosi išnaudoti produktyviai. Jei turiu tik laisvą valan-
dėlę - skaitau knygas ar kažko mokausi, jei turiu visą laisvą dieną, tada 
stengiuosi su savo antrąja puse Rūta išlėkti pasitreniruoti ralio trasoje.

stiLius

Kadangi nemažai sportuoju, mane gan dažnai galima pamatyti vilkin-
tį sportinę aprangą, o paprastai man patinka klasikinis stilius, švarkas, 
marškinukai, kostiuminės kelnės. Stengiuosi atrodyti padoriai, bet ne 
pasipūtęs. Bet mano spintoje brangiausia ir mieliausia apranga yra spor-
tinė homologuota apranga, su kuria dalyvauju ralio varžybose.

MityBa

Stengiuosi maitintis sveikai ir saikingai, na, bet būna, kad užeina 
noras cepelinų, tuomet ir nestabdau savęs. arba ateina šventės, ir išsi-
laksto visi saiko pojūčiai, o kai šventės praeina, ateina sąžinė, va tada 
atidirbi su kaupu. Žinoma, prieš ralius nesvarbu, šventės ar ne šventės, 
mityba turi būti griežta, ir jokių smaguriavimų.

SpORtaS

Be sporto neįsivaizduoju savo gyvenimo, kiekvieną mielą dieną bent 
mankštą padarau, tačiau mėgstu ir treniruotes sporto klube, važinėtis 
dviračiu, bėgioti miške. 

tRadiciJa

Mano tradicija kiekvieną dieną pradėti tam tikru ritualu - mankšta, 
dušas, puodelis kavos ir knyga, tik po šio ritualo prasideda mano diena.

Finansai

Vadovaujuosi mintimi netaupyti juodai dienai, nes jeigu taupai juodai 
dienai, ji būtinai ir ateis. Finansus labai atsakingai skaičiuoju ir mano 
mintys sukasi, kur juos investuoti, o ne kaip juos dėti į kojinę.

saViugda

Mėgstu skaityti motyvuojančias, ugdančias sėkmės istorijų knygas, 
mane domina daug pasiekę žmonės, nesvarbu, ar jie verslininkai, ar labai 
greiti lenktynininkai, iš visų jų šio to stengiuosi pasimokyti. Man labiau-
siai nepatinka tuščiai leisti laiką.

pagal Renaldą Šeinauską
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Veidai

- Koks buvo tavo stilius prieš tampant 
Monique? 

- Tiesą sakant, anksčiau mano stiliaus 
tiesiog nebuvo. Rengdavausi tai, kas pasitai-
kydavo po ranka. Viskas nuo galvos iki kojų 
buvo labai paprasta - siauri džinsai, paprasta 
palaidinė ir švarkelis. Batai taip pat kuo neu-
tralesni - aulinukai, sportbačiai, paprastos 
basutės. Tačiau po „X faktoriaus“ viskas kar-
dinaliai pasikeitė, o labiausiai - mano požiūris 
į stilių. Ėmiau eksperimentuoti su išvaizda ir 
stiliumi, nes norisi išsiskirti minioje. 

- Visos moterys turi silpnybę batams... 
Ar turi savo mėgstamiausius batus?

- Turiu savo mėgstamiausius aulinukus, 
kuriuos vadinu atlikėjo Tomo Odelo (Tom 
Odell) vardu. Aš juos pirkau devintoje ar 
dešimtoje klasėje, gal prieš ketverius metus, 

kai buvau labai stipriai „pasinešusi“ dėl 
T.Odelo muzikos. Jis visada išsiskyrė labai 
aiškia drabužių stilistika. Aš labai mėgstu eks-
perimentuoti, o jis visada rengiasi identiškai, 
keičiasi tik spalvos. Jo stiliuje dominuodavo 
koks nors lietpaltis ir auliniai batai. Todėl labai 
panašius nešiojau net ketverius metus. 

- Anksčiau esi minėjusi, kad bijai lip-
ti į sceną su aukštakulniais...

- Šiandien be jų net neįsivaizduoju savo 
stiliaus scenoje! Nors tai atrodo smulkmena, 
anksčiau, „X faktoriaus“ laikais, tai man buvo 
gana skaudi tema, gal net žeidė moteriškąjį 
ego. Kartais atrodė, kaip visos moterys gali 
nešioti aukštakulnius, o aš - ne? Todėl dabar, 
kai tos baimės nebeliko, labiau pasitikiu savi-
mi, nes avėdama aukštakulnius ir pati 
jaučiuosi „aukščiau“ - tarsi pakylėta.

- Kaip stilius atspindi tavo asmenybę 
ir kuriamą muziką?

- Mano stilius ir muzika panašūs tuo, kad 
aš labai mėgstu eksperimentuoti. Noriu kuo 
daugiau įvairovės, nes rutina gali „užmušti“ 
visą žavesį. Jeigu tu nuolat būsi kažkoks 
bohemiškas, tai taps tau rutina ir nebedžiugins. 
Dėl šios priežasties trečioji mano daina „Nau-
ja istorija“ yra visiškai kitokia negu dainos 
iki jos. Kitose dainose galbūt vėl priartėsiu 
prie anksčiau išbandyto skambesio ir ieškosiu 
naujų muzikinių atspalvių. Stiliuje lygiai taip 
pat. Vieną dieną esu labai paprasta - su 
džinsais ir sportbačiais, kitą dieną aš jau ren-
kuosi įmantresnius dalykus - kosmines 
kelnes, didžiules platformas, „crop-top“ 
palaidinę, įmantresnį viršutinį drabužį. Kar-
tais aš „bohemian chick”, kartais „rock’n’roll“, 
o kartais tiesiog „diva“.

Skambantys ir stilingi Monikos Pundziūtės

 eksperimentai

Atlikėja MonikA Pundziūtė (19), žinoma sceniniu vardu Monique, maudosi 
populiarumo spinduliuose. neseniai pristatytame vaizdo klipe „nauja istorija“  
mergina primena tikrą scenos divą, Monika atvirauja, kad taip buvo anaiptol ne  
visada. Būtent populiarumas apvertė jos drabužių spintą aukštyn kojomis ir leido 
įveikti visą gyvenimą persekiojusią aukštakulnių baimę. 
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Parengė Eimantė Juršėnaitė



12 laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  2 8

Veidai

Garsiausias Lietuvos iliuzionistas  
Mantas ŽMuidinavičius-Wizard (31)
ką tik grįžo iš įspūdingos kelionės į  
pramogų rojumi vadinamą Las vegasą. 
ten Mantas važiavo specialiai tam, kad 
patektų į prestižinę magijos mokyklą 
„World Magic school“, į kurią kasmet  
suvažiuoja viso pasaulio iliuzionistai,  
norintys pasimokyti iš Las vegase milijo-
nus dolerių kainuojančius pasirodymus 
rengiančių pramogų verslo ryklių.

Čia priimami viso labo dešimt mokinių 
iš tūkstančių norinčių. Studentai privalo pa-
tys apmokėti kelionės ir pragyvenimo išlai-
das bei susimokėti studijų mokestį, kuris 
siekia kone pusantro tūkstančio dolerių už 
viso labo tris dienas mokslų. „Prisipažinsiu, 
prieš dvidešimt metų savo karjeros pradžio-
je nebūčiau pagalvojęs, kad turėsiu galimy-
bę pats pasirodyti Las Vegase šimtams žiū-
rovų, kad galėsiu mokytis iš pasaulio ge-
riausių ir asmeniškai susipažinti su turtin-
giausiu pasaulio iliuzionistu Deividu Koper-
fildu (David Copperfield)“, - neseniai LNK 
laidoje „Nuo... Iki...“ pasakojo Mantas.

„Daugeliui vis dar atrodo, kad iliuzio-
nistai vos suduria galą su galu, gyvena 
kokiame namelyje ant ratų ir koncertuoja 
su purvinu suplyšusiu fraku. Tačiau apsi-
lankęs Las Vegase pamatai visai kitokį 
vaizdą: milijonus dolerių kainuojantys 
šou, prabanga, apsauga, aplink iliuzionis-
tus besisukiojančios garsios manekenės 
ir minios aikčiojančių gerbėjų“, - tokį 
vaizdą apie iliuzionisto darbą Amerikoje 
piešia Mantas Wizard. Tiesa, lietuvis ne-
slepia pamatęs ir kitą amerikietiško pra-
mogų verslo pusę - tai juodas darbas, mil-
žiniška atsakomybė ir nuolatinė prievolė 
atrodyti linksmam, visuomet gerai nusi-
teikusiam ir besišypsančiam. Netgi tada, 
kai asmeniniame gyvenime vyksta dra-
matiškos istorijos.

Mantui prieš penkerius metus pačiam 
atsivėrė galimybė pasirodyti Las Vegase, 
tuomet jo magijos šou stebėjo daugiau kaip 
penki šimtai žiūrovų. Tačiau paklaustas, ar 
Amerika jam yra svajonių šalis, kurioje jis 
norėtų išgarsėti kaip iliuzionistas, Mantas 
sako, kad jam mieliau dirbti Lietuvoje.

„Las Vegase yra beprotiška konkuren-
cija, didžiulis tempas ir atsakomybė. Tam, 
kad galėtum koncertuoti toje pramogų Me-
koje, turėtum atsisakyti normalaus gyveni-
mo - susitikimų su draugais, antrosios pu-
sės, galimybės matytis su šeima kada tik 
nori, galimybės ilsėtis kada užsigeidi ar šo-
vus į galvą išvažiuoti pakeliauti“, - šlovės 
ir turtų minusus vardijo Mantas Wizard.

Manto Wizard magijos 
pamokos Las vegase
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Dizainerė SanDra YuShka, šiuo metu tobulinanti Lietuvos atstovų „Euro-
vizijoje“ „Fusedmarc“ vokalistės suknelę tarptautinio konkurso pasirodymui, pri-
statė ir savo pavasario-vasaros kolekciją. Joje dominuoja pastelinės spalvos ir pa-
vasariški siluetai. „Mano kuriamose kolekcijose visada atsispindi pojūčiai, emocijos 
ir nuotaikos. kuriant šią kolekciją norėjosi lengvumo, žaismingumo, nerūpestingos 
nuotaikos. Taip po truputį susidėliojo spalvų paletė, o siluetuose dominuoja žais-
mingi raukiniai ir kimono kirpimai. Drabužiai tiesiog alsuoja bundančia gamta“, - 
pasakojo dizainerė. Madingo vakaro nepraleido ir būrys sostinės stileivų, susirin-
kusių Vilniaus centre esančioje šokoladinėje.

Veidai

Pavasarinės Sandros Yushkos 
mados interpretacijos

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Šių metų pavasariui ir vasarai skirta 
kolekcija, kurią sukūrė dizainerė 

Sandra Yushka
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Dizainerė Sandra Yushka
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 ŽvaigŽdės

Vinas Dyzelis (Vin Diesel) su sūnumi 
Vincentu (Vincent) ir dukra Hania (Hania)

Aktorius Silvesteris Stalone (Sylvester Stallone) su dukromis 
Sistine Rouz (Sistine Rose), Skarlet Rouz (Scarlet Rose), Sofija 
Rouz (Sophia Rose) ir žmona Dženifer Flavin (Jennifer Flavin)

Kurtas Raselas (Kurt Russel) 
su žmona Goldi Hon  

(Goldie Hawn)
EPA-Eltos nuotr.

Aktorė Karen Džilian 
(Karen Gillan)
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 ŽvaigŽdės

Didelio populiarumo sulaukusio filmo „Galaktikos sergėtojai“ („Guardians  
Of the Galaxy“) antrosios dalies premjera Holivude (Kalifornija, JAV)  
balandžio 19 dieną sulaukė ypatingo žvaigždžių antplūdžio. O filme vaidinę 
aktoriai ant Raudonojo kilimo pozavo su artimiausiais šeimos nariais.  
Šio filmo premjera Lietuvoje - balandžio 28 dieną.

„Galaktikos sergėtojai“ 
į premjerą atsivedė savo šeimos narius

Aktorė, modelis Lidija Herst Šo  
(Lydia Hearst-Shaw)

Zoja Saldana (Zoe Saldana) su vyru menininku  
Marku Perego (Marco Perego)

Aktorė Pom Klementyf  
(Pom Klementieff)

Krisas Pretas (Chris Pratt) su 
žmona Ana Feris (Ann Faris)
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Teniso superžvaigždė Serena 
ViljamS (Serena Williams, 35) 
pranešė, kad laukiasi pirmojo vaiko. 
Tenisininkė likusius 2017 metus  
ilsėsis, tačiau tikisi į sportą sugrįžti 
2018 metais.

Sportininkė socialiniame tinkle 
„Snapchat“ pasidalino savo nuotrauka 
su užrašu „20 savaičių“, o jos agentas 
paskelbė oficialų pranešimą apie teni-
sininkės nėštumą. „Esu laimingas pa-
tvirtindamas, kad Serena šį rudenį 
susilauks kūdikio“, - teigiama agento 
pranešime.

Gruodį S.Viljams paskelbė susiža-
dėjusi su verslininku Aleksiu Ohania-
nu (Alexis Ohanian). Jei sportininkė 
yra 20 savaičių nėščia, vadinasi, Mel-
burne vykusiame atvirojo Australijos 
teniso čempionato („Australian 
Open“) moterų vienetų varžybų fina-
le antroji pasaulio raketė amerikietė 
S.Viljams žaidė jau būdama nėščia. Ta-
da ji nugalėjo metais vyresnę savo se-
serį Vynus Viljams (Venus Williams, 
17-oji pasaulio raketė) ir septintą kar-
tą tapo šio prestižinio turnyro čempio-
ne. Anksčiau S.Viljams šiame turnyre 
triumfavo 2003, 2005, 2007, 2009, 
2010 ir 2015 metais.

ŽvaigŽdės

Teniso superžvaigždė S. Viljams 
pranešė apie nėštumą
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Viktorijai Bekhem įteiktas 
karališkas ordinas
Buvusiai „Spice Girls“ narei Viktorijai 
Bekhem (Victoria Beckham, 43) įteik-
tas Britų imperijos ordinas. 

Dizainerė praėjusį trečiadienį Bakin-
gamo rūmuose buvo pagerbta už savo 
nuopelnus mados srityje. Ordiną jai įsegė 
princas Viljamas (William).

„Aš didžiuojuosi būdama brite, - pa-
reiškė V.Bekhem po iškilmingos ceremo-
nijos. - Jei turi didelių svajonių ir sunkiai 
dirbi, gali daug pasiekti“. V.Bekhem vyras 
DEiViDAS BEkhEMAS (David Beck-
ham, 41) nuo 2003-iųjų turi Britų impe-
rijos ordino karininko titulą.
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ŽvaigŽdės

Džulija Roberts - gražiausia pasaulio moteris
Kasmet skelbiamame žurnalo „People“ 
gražiausių pasaulio moterų sąraše  
pirmoje 2017-ųjų metų vietoje atsidūrė 
aktorė Džulija RobeRts (julia 
Roberts, 49). beje, gražiausia moterimi  
ji išrinkta penktą kartą.

Pirmąjį kartą gražiausios pasaulio moters 
titulas Dž.Roberts suteiktas 1991-aisiais, kai 
jai buvo 23 metai. Tai įvyko praėjus nedaug 
laiko po to, kai aktorė buvo nominuota dviem 
„Oskarams“ už vaidmenis filmuose „Graži 
moteris“ („Pretty Woman“) ir „Plieninės 
mag nolijos“ („Steel Magnolias“).

Dž.Roberts yra ištekėjusi už kinemato-
grafo Denio Moderio (Danny Moder). Pora 
susituokusi jau 14 metų, augina tris vaikus. 
Garsi aktorė, paklausta apie grožio receptą, 
sako, jog pagrindinis receptas - būti tiesiog 
laiminga. „Lancome“ kosmetikos reklaminiu 
veidu tapusi Dž.Roberts sako visada naudo-
janti apsauginį kremą nuo saulės ir stangri-
nantį paakių kremą. Kiekvienąkart po dušo 
ji išsitrina alyvuogių aliejumi, jis yra ir akto-
rės žvilgančių plaukų paslaptis.

Pernai „People“ gražiausia pasaulio mo-
terimi titulavo aktorę DženifeR eniSTOn 
(Jennifer Aniston, 48). 2015 metais gražiausia 
pasaulio moterimi buvo pripažinta aktorė 
SAnDRA BuLOK (Sandra Bullock, 52).

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
Dženifer Eniston  

(Jennifer Aniston)

Sandra Bulok  
(Sandra Bullock)

EPA-Eltos nuotr.

Viktorijai Bekhem įteiktas 
karališkas ordinas



stilius

Žiedais nubertos vestuvinės suknelės

Ispanijos sostinėje Madride šurmuliavo Vestuvių  
mados savaitė. Joje savo kolekcijas pristatė ir ispanų, 
ir užsienio dizineriai. Tarp 2017-ųjų metų vestuvinių 
suknelių tendencijų - itin ryškus gėlių motyvas.  
Gėlių žiedai - įausti audiniuose, karpyti ir siuvinėti  
ant suknelių. Ilgakojėms siūloma nebijoti atidengti 
savo kojų pasirenkant modelį sutrumpintu priekiu. 
Dar viena tendencija - nebijoti įvairių spalvų ir  
atspalvių suknelių.
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Ispanų dizainerio Anibalo 
Laguno (Hannibal Laguna) kolekcija

EPA-Eltos nuotr.
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stilius

Žiedais nubertos vestuvinės suknelės

Argentinos 
dizaineris 
Gabrielis Lage 
(Gabriel Lage) 
ilgakojėms  
siūlo nebijoti 
atidengti kojų

Siūloma vestuvių dieną nebijoti ir 
įvairių spalvų bei atspalvių suknelių
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stilius

Dizainerio Chuanjo Olivos 
(Juanjo Oliva) kolekcija

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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stilius

Diazainerės Chuanos Martin 
(Juana Martin) kolekcija
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gRožio paletė

Madona (Madonna, 58)
Legendinė atlikėja įsitikinusi, kad vidinė ramybė susideda iš kūno ir sielos 
harmonijos. Kad stresas netaptų kasdieniu palydovu, Madona dvi valandas per 
dieną lanko jogos treniruotes. Jos mėgstamiausios veido procedūros glaudžiai 
susijusios su eteriniais aliejais ir aromaterapija, tad puoselėjama ne tik jos oda, 
bet ir vidinė būsena. Jos susidomėjimas aromaterapija čia nesibaigia - moteriai 
labiausiai patinka kadagio, citrinos ir bergamotės eteriniai aliejai, kurie atjaunina 
sielą ir padeda atsipalaiduoti. Maža to, specialiai Madonai sukurti asmeniniai 
kvepalai, kurie sujungia tradicinę parfumeriją ir aromaterapiją. Galiausiai 
Madona negali atsispirti imbierinei arbatai ir arbatai iš paragvajinio bugienio 
lapų, dar vadinamai Mate. Atlikėja įsitikinusi, jog ši arbata degina riebalus, 
suteikia energijos, gyvybingumo ir yra naudinga sveikatai.

Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow, 44)
Savamoksle grožio puoselėjimo natūraliomis priemonėmis guru vadinama aktorė įsitikinusi, 
jog prieš miegą svarbu puoselėti ir sielą, ir kūną. Kas vakarą ji prisileidžia vonią su magnio 
druska (Epsom druska). Pasak moters, tai padeda nusiraminti ir pagerina odos būklę. Po 
maudynių Gvinet naudoja pirmo spaudimo kokoso aliejų odai drėkinti. Taip pat ji pripažįsta 
naudojanti daug eterinių aliejų, kuriais ištrina įvairius kūno taškus. 

Lady Gaga 
(31)
Žinoma atlikėja garsėja ir 
kaip užkietėjusi arbatos 
mėgėja, o pastaraisiais 
metais atrodo, kad arbatos 
puodelis yra neatsiejamas 
jos aksesuaras. Lady Gagai 
labiausiai patinka žalioji 
arbata. „Jei jaučiuosi 
įsitempusi, pečius užgula 
stresas, visuomet išgeriu 
puodelį šios arbatos. Tai 
padeda nusiraminti ir 
suteikia energijos bei naujų 
jėgų“, - sako dainininkė. 
Veikiausiai neatsitiktinai 
viena iš atlikėjos dainų 
vadinasi būtent „Arbata“ 
(angl. „Tea“).

Kasdieniai pasaulio garsenybių grožio ir savijautos ritualai
Žinomų pasaulio moterų darbo grafikas neretai chaotiškas, o gyveni-
mas kupinas veiklos, nenuspėjamų įvykių, visuomenės dėmesio, tad 
nenuostabu, kad stresas neretai įsisuka į jų kasdienybę. Tačiau garse-
nybės nelinkusios pasiduoti įtampai ir turi savų kovos su stresu būdų. 
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Miranda Ker 
(Miranda Kerr, 34)
Supermodelis įsitikinusi, kad 
tikrų tikriausia paslaptis - kokosų 
aliejus. Nuo tada, kai Mirandai 
sukako 14 metų, nė viena jos 
diena nepraeina be šio produkto. 
„Bent 4 didelius šaukštus alie-
jaus suvartoju kasdien. Kartais 
jo dedu į salotas, o kartais 
šaukšteliu aliejaus pagardinu 
žaliąją arbatą. Tai padeda pal-
aikyti sveikatą ir grožį“, - sakė 
modelis. Kad beprotiškas mados 
pasaulio tempas neišvestų 
iš proto, Miranda, turėdama 
laisvą minutę, sėdėdama taksi 
ar vizažisto kėdėje, stengiasi 
medituoti. Taip ji išlaiko dvasinę 
pusiausvyrą.

grožio paletė

Keitė Blanšet  
(Cate Blanchett, 47)

Aktorė savo grožio paslaptimi vadina alyvuogių ir makadamijų 
aliejus. Visą kūną ji išsitrina aliejais ir tuomet eina į dušą. 
Pasak žinomos aktorės, tai padeda išlaikyti odą gražią ir 
elastingą. Šiuos du aliejus ji naudoja ir darydama įvairius 
naminius kūno šveitiklius ar kaukes.

Nikolė Kidman 
(Nicole Kidman, 49) 

Ne paslaptis, kad daugelis pramogų 
pasaulio atstovų su stresu kovoja 
medituodami ir tiki, jog tai daro 
įtaką ne tik vidinei, bet ir fizinei 
savijautai ar net grožiui. 20-30 
minučių per dieną meditavimui skiria 
ir žinoma aktorė Nikolė Kidman. 
Kartais tam reikia tinkamos atmos-
feros, o kartais pakanka ramesnės 
aplinkos. „Išmaniajame telefone turiu 
netgi specialią meditavimui skirtą 
programėlę, ji ne tik skaičiuoja laiką, 
kurį praleidžiu medituodama. Įdomu 
tai, kad programėlės žemėlapyje 
galiu matyti tuo pačiu metu kaip ir 
aš medituojančius žmones iš viso 
pasaulio“, - sakė žinoma aktorė. 

Prekės ženklas „Rituals“, įkvėpimo sėmęsis iš 
senovės Rytų tradicijos, susijusios su namų 
jaukumo ir grožio puoselėjimo ritualais, turi 
ypatingą naujieną - vasarai skirtą kolekciją 
„Express You Soul“.

„Rituals“ filosofija paprasta - laimė slypi mažuose dalykuose. Tereikia skirti šiek 
tiek laiko sau: aromatingai voniai, arbatos puodeliui. Juk dar senovėje žmonės 
gerai žinojo, kaip tvirtai susijusios kūno ir sielos būsenos. Todėl pasikliaukite  
savo aistra, pasitelkite ritualų meną ir išreikškite savo sielą, nes gyvenimas - tai 
meno kūrinys, o jūsų kasdieniai ritualai - gyvenimo paveikslą kuriančios spalvos.
Pasirūpinti savo kūnu ir siela padės nauja vasarai skirta kolekcija „Express You 
Soul“, kurioje susipina verbenos, gėlių bei citrusinių vaisių aromatas. Pajuskite 
ir atraskite vasaros gaivą su „Rituals“!

Daugiau inf.: www.rituals.lt

Nuspalvinta kasdienybė su „Rituals“

Kasdieniai pasaulio garsenybių grožio ir savijautos ritualai
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Įsimylėjęs kompiuterius

Cukerbergų šeimoje vaikai buvo mylimi, 
bet ne itin lepinami. Tikrame gėlyne - tarp 
trijų seserų - augo vienintelis berniukas Mar-
kas. Kai jam sukako dešimt, tėvas įteikė sū-
nui personalinį kompiuterį. Berniukas valan-
dų valandas tyrinėjo naująjį žaisliuką, keitė 
monitoriaus foną, bet greitai suprato, kad ga-
li daug daugiau. Tėvai nepagailėjo pinigų spe-
cialiosioms knygoms, ir Markas mielai jas 
studijavo. Mokykloje galutinai paaiškėjo, kad 
berniukas yra neabejingas programavimui. 
Jis kūrė vis naujas elektronines „gudrybes“, 
o jų pasižiūrėti sulėkdavo visa klasė. Kai Mar-

kas sukūrė „Synapse“(muzikos programą, 
analizuojančią muziką, kurios klausosi žmo-
gus, ir siūlančią panašias melodijas), mokykla 
sujudo. Kiekvienas mokinys norėjo tokios 
programos. Ir ne tik mokinys!

Su M.Cukerbergu susisiekė „Microsoft“ 
vadovybė. Markas gavo laišką su pasiūlymu 
pirkti jo programą. Žemiau buvo prierašas: „Po 
mokyklos džiaugtumėmės matydami jus tarp 
savo darbuotojų.“ Parduoti programą M.Cuker-
bergas atsisakė ir iškart, tarsi specialiai, pada-
rė ją nemokamą visiems norintiesiems. Dirbti 
kompiuterių gigante vaikinas taip pat nepano-
ro ir paaiškino tai paprastai: „Jeigu žmogus 
turi smegenų, jis neturi teisės dirbti ne sau.“

apšilimas prieš triumfą

Keista, bet įstojęs į Harvardo universitetą, 
Markas pasirinko visai ne programavimą. Jis pra-
dėjo studijuoti psichologiją, nors neapleido ir 
kompiuterinės praktikos. Harvarde buvo vietinis 
interneto tinklas, kuriame buvo skelbiami kiek-
vieno studento duomenys ir nuotrauka. Informa-
cija buvo teikiama vien dėl galimybės susipažin-
ti, kol... „Kuri tau patrauklesnė - Linda ar Džesi-
ka?“ Būrelis jaunuolių, susibūrę prie kompiuterio, 
linksmai kvatojo, vertindami tai vieną, tai kitą 
studentę. Programa „Facemash“, kurią sukūrė 
M.Cukerbergas, studentams iškart patiko. Tiesa, 
apie tai sužinoję pedagogai jos neįvertino. 
M.Cukerbergas buvo iškviestas pasiaiškinti, bet 
nenorint skandalo buvo apsiribota papeikimu. Ką 
gi, negalima tai negalima. Tačiau „Facemash“ 
pastūmėjo M.Cukerbergą link genialios idėjos.

kodėl „Facebook“ tinklalapis mėlynas?

Harvarde buvo reguliariai spausdinami ži-
nynai su informacija apie studentus. Tokia 

Iš arčIau

milijardierius su šlepetėmis
Užuot, kaip seniau, pasikeitę telefono numeriais, šiandien daugelis vis dažniau pra-
šo feisbuko vardo. Taip, pasaulis tikrai pasikeitė, o pakeitė jį Markas CUkerbergas 
(Mark Zuckerberg, 32). Liežuvis neapsivers pavadinti Marko tipišku kompiuterininku, 
nors jis atrodo būtent taip: marškinėliai, šortai, šlepetės, rankoje - kartoninis indelis su 
jau beveik ataušusia kava. Ir vis dėlto jis yra daugiau psichologas - visada norėjo  
suprasti, ko žmonėms trūksta, ir jiems tai duoti.

„Facebook“ įkūrėjas:
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Iš arčIau

knygelė vadinosi „Facebook“. Kartą ji pateko 
į rankas ir M.Cukerbergui. 2004 m. vasario 
4-ąją pirmieji lankytojai galėjo patekti į „Fa-
cebook“ elektroninę versiją. Informaciją apie 
kiekvieną studentą ten įkėlė pats Markas. Tin-
klalapis buvo apipavidalintas mėlyna spalva, 
ir tai yra visai suprantama: vaikinas nuo vai-
kystės serga retos formos daltonizmu - deu-
teranopija. Tokie žmonės gerai skiria ribotą 
skaičių spalvų, tarp jų - mėlyną. M.Cukerber-
go projektą jau pirmosiomis dienomis įverti-
no tūkstančiai žmonių, o po kelių mėnesių į jį 
kreipėsi kitų aukštųjų mokyklų studentai - jie 
taip pat panoro bendrauti naujajame sociali-
niame tinkle. Reikėjo plėstis, bet trūko pinigų. 
Markas išleido net tai, ką tėvai atidėdavo jo 
studijoms universitete apmokėti. Beje, moks-
lus teko pamiršti. Kaip galima sėdėti paskai-
tose, jeigu jau laikai rankose savo kūdikį?

kiek kainuoja „Facebook“?

Į Palo Alto miestelį, esantį garsiajame Si-
licio slėnyje, Markas atvyko vasarą. Jis ketino 
čia pailsėti per atostogas, bet išėjo kitaip. Čia 
M.Cukerbergas susipažino su kultiniais inter-
neto verslininkais Šonu Parkeriu (Sean Par-
ker) ir Piteriu Tiliu (Peter Thiel). Jie garsėjo 
dosniomis investicijomis į perspektyvias idė-
jas. Markas iškart nutarė pasinaudoti proga. 
Penkiolika minučių pokalbio - ir 500 tūkst. 
dolerių jau jo rankose. Darbas užvirė. Kie-
kvieną dieną Markas kaip pakerėtas stebėjo, 
kaip auga naujų registruotų lankytojų skaičius. 
„Facebook“ virto dideliu socialiniu tinklu. 
2006 m. M.Cukerbergas pirmą kartą aiškiai 
suvokė, kokią stambią žuvį laiko savo rankose. 
„Markai, mes jums siūlome milijardą dolerių 
už „Facebook“, - kreipėsi į jį „Yahoo“ vadovy-
bė. Sveiko proto žmonės tokių sumų neatsi-
sako, bet M.Cukerbergas, ko gera, buvo pa-
mišęs, „Ne!“ - atsakė jis ir daugiau tai neap-
tarinėjo. Žinoma, buvo valandėlių, kai Markas 
kraustėsi iš proto nuo minties padaręs klaidą. 
Bet šalia buvo Prisila Čan (Priscilla Chan). Jos 
tylūs žodžiai „Tu viską darai teisingai“ ramino.

ištikima draugė

Su Prisila M.Cukerbergas susipažino... 
eilėje prie viešojo tualeto. „Kažkoks prie-
kvailis“, - pagalvojo mergina pirmąją akimir-
ką, žvilgtelėjusi į ilgšį nutįsusiu megztiniu. 
Buvo 2003-ieji, ir apie jokį socialinį tinklą 
niekas nebuvo nė girdėjęs. O kai jis atsirado, 
Markas ir Prisila jau buvo kartu, bet afišuo-
ti jausmų nesistengė. Tačiau paslaptis visada 
išaiškėja, ir Prisilos nuotrauka kartą pasiro-

dė internete. „Ir tai jo išrinktoji?!“ - nusiste-
bėjo daug kas. Iš nuotraukos į juos žvelgė 
anaiptol ne modelio išvaizdos azijietiškų 
bruožų mergina. Bet Prisila turėjo savo pa-
slaptį: ji Marku tikėjo taip, kaip savimi neti-
kėjo jis pats. Būtent jai padedant Markas at-
laikė ilgą ir sudėtingą teismo procesą. Buvę 
M.Cukerbergo kurso draugai iš Harvardo ap-
kaltino jį pasisavinus jų idėją. Neva jie jo 
paprašė padėti kurti socialinį tinklą, o jis, 
sužinojęs visas paslaptis, jo pagrindu sukūrė 
savo „Facebook“. Markas nutylėjo - niekas 
nepajėgė išgauti jo prisipažinimo, kad buvo 
neteisus. Bet ieškovams išmokėti 45 mln. 
dolerių buvo labai iškalbingi.

kiti prioritetai

Banko sąskaitoje turėdamas milijardus, 
M.Cukerbergas važinėja ekonomišku auto-
mobiliu, gyvena kukliame kotedže ir džiau-
giasi paprastais gyvenimo dalykais. Net ves-
tuves surengė savo namo kieme. O kaip pi-
nigai? Didžiules sumas jis skiria labdarai. 
2015 m. gruodžio 2 d., gimus pirmagimei 
Maks, Cukerbergai savo paskyroje socialinia-
me tinkle paskelbė jaudinamą pranešimą. Jie 
pasveikino šį pasaulį išvydusią mažylę ir ta 
proga pasižadėjo pamažu, per visą gyvenimą 
parduoti 99 proc. „Facebook“ akcijų, o gau-
tuosius pinigus skirti visuomenės reikmėms.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Jeigu žmogus 
turi smegenų, 
Jis neturi teisės 
dirbti ne sau

Markas Cukerbergas (Mark Zuckerberg)
su žmona Prisila Čan (Priscilla Chan) EP
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■ Tupakas Šakuras (Tupac Shakur) - 
amerikietis reperis, kino aktorius ir vi-
suomenės veikėjas. Pateko į Gineso re-
kordų knygą kaip sėkmingiausias hipho-
po atlikėjas, pardavęs iš viso daugiau kaip 
75 mln. savo albumų egzempliorių. Jis 
yra pirmasis hiphopo atstovas, kurio at-
minimas buvo įamžintas paminklu. Bron-
zinė juodosios Amerikos herojaus statu-
la buvo pastatyta 2005 m. Stoun Maun-
teino miestelyje, Džordžijos valstijoje.

■ Austrų kompozitorius Volfgangas 
Amadėjus Mocartas (Wolfgang Ama-
deus Mozart) pradėjo kurti muziką bū-
damas 3 metų. Per 35 gyvenimo metus 
V.Mocartas sukūrė per 600 kūrinių. Bet 
jam mirus žmona neįstengė nupirkti 
net atskiros vietos kapinėse.

Ar žinojote?

Įdomūs faktai ir istorijos
iš garsių žmonių gyvenimo

■ Pasakojimų apie Šerloką Holmsą au-
torius Arturas Konanas Doilis (Arthur 
Conan Doyle) pagal profesiją buvo of-
talmologas.
■ Garsusis dailininkas postimpresio-
nistas Vinsentas van Gogas (Vincent 
van Gogh) per gyvenimą pardavė tik 
vieną savo kūrinį - „Raudonieji Arlio 
vynuogynai“.
■ Čarlzas Dikensas (Charles Dickens) 
visada miegodavo galva į šiaurę, įsivaiz-
duodamas, kad tai padidins jo literatū-
rinius gebėjimus.
■ Name, kuriame T.Džefersonas (T.Jef-
ferson) parašė JAV nepriklausomybės dek-
laraciją, dabar pardavinėjami mėsainiai.

■ Anglų fizikas, matematikas, mecha-
nikas ir astronomas Izaokas Niutonas 
(Isaac Newton) parašė savo veikalų įva-
dą, kai jam buvo 72-eji.
■ Fizikas teoretikas Albertas Einštei-
nas (Albert Einstein) iki trejų metų ne-
kalbėjo nė žodžio, o sulaukęs 12-os jau 
gvildeno Euklido geometriją.
■ Romos imperatorius Julijus Cezaris 
ant galvos visada nešiojo laurų vainiką, 
norėdamas paslėpti didėjančią plikę.

■ Vokiečių istorikas Teodoras Momze-
nas (Theodor Mommsen) kartą rausė-
si visose kišenėse, ieškodamas akinių. 
Maža mergaitė, sėdėjusi šalia, juos jam 
padavė. „Ačiū, mažyle, - tarė T.Mom-
zenas. - O kuo tu vardu?“ - „Ana Mom-
zen, tėveli“, - atsakė mergaitė.

■ 1972 metais vienas jaunas indas pa-
rašė Džonui Lenonui (John Lennon), 
kad svajoja keliauti aplink pasaulį, bet 
neturi pinigų, ir paprašė jam atsiųsti 
reikiamą sumą. Dž.Lenonas atsakė: 
„Medituok, ir galėsi vaizduotėje pama-
tyti visą pasaulį“. 1995 m. indas, parda-
vęs aukcione Dž.Lenono laišką, išvyko 
į kelionę aplink pasaulį.■ Džastinas Timberleikas (Justin Tim-

berlake) bijo vorų.
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■ Kartą jaunasis Tomas Edisonas (Thomas 
Edison) grįžo namo iš mokyklos ir padavė 
mamai mokytojo laišką. Mama su ašaromis 
akyse laišką perskaitė garsiai: „ Jūsų 
sūnus - genijus. Ši mokykla pernelyg maža, 
čia nėra mokytojų, kurie galėtų jį ko nors 
išmokyti. Prašau, mokykite jį patys“. Pra-
ėjus daug metų po motinos mirties T.Edi-
sonas, tuo metu jau tapęs vienu didžiausių 
amžiaus išradėjų, žiūrinėjo šeimos archy-
vus, aptiko tą laišką ir jį perskaitė. „Jūsų 
sūnus - protiškai atsilikęs. Mes nebegalime 
jo mokyti mokykloje drauge su visais. Todėl 
rekomenduojame jį mokyti savarankiškai 
namuose“. T.Edisonas raudojo keletą va-
landų, o paskui įrašė į savo dienoraštį: „To-
mas Alva Edisonas buvo protiškai atsilikęs 
vaikas. Savo didvyriškos motinos dėka jis 
tapo vienu savo amžiaus genijų“.

Ar žinojote?

■ Mitas apie tai, kad ant Merlin Monro (Marilyn Monroe) 
kairės kojos buvo 6 pirštai, atsirado dėl vienos nuotraukos. 
1946 m. paplūdimyje darytoje nuotraukoje dėl prilipusio prie 
kojos smėlio atrodo, tarsi aktorė būtų su šešiais pirštais.

■ Merlin Monro (Marilyn Monroe) liemenėlė aukcione buvo 
parduota už 14 000 dolerių.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomūs faktai ir istorijos
iš garsių žmonių gyvenimo

■  Peliuko Mikio kūrėjas garsusis Voltas Disnėjus (Walt Disney) visą gyvenimą bijojo pelių.

■ Karalius Saliamonas turėjo apie 700 
žmonų, taip pat šimtus meilužių.
■ Valdant Elžbietai I, buvo apmokes-
tintos vyrų barzdos.
■ Italijos tautinę vėliavą sukūrė Napo-
leonas Bonapartas.
■ Makedonijos karalius Aleksandras 
Makedonietis iš veidų pažinojo 30 000 
savo kariuomenės karių.

■ A.Einšteinas žavėjosi filmais su Čarliu Čaplinu (Charlie Cha-
plin) ir jautė didelę simpatiją tiek jam, tiek jo personažams. Kar-
tą jis nusiuntė Č.Čaplinui telegramą: „Jūsų filmas „Aukso karš-
tinė“ yra suprantamas visam pasauliui, ir esu tikras, kad tapsite 
didžiu žmogumi. Einšteinas“. Č.Čaplinas atsakė: „Aš jumis ža-
viuosi dar labiau. Jūsų reliatyvumo teorijos nesupranta niekas 
pasaulyje, bet jūs vis dėlto tapote didžiu žmogumi. Čaplinas“.

■  Nikola Tesla neturėjo nei savo namo, 
nei buto - tik laboratorijas ir žemių. Di-
dysis išradėjas paprastai nakvodavo tie-
siog laboratorijoje arba Niujorko vieš-
bučiuose. N.Tesla niekada nevedė. Pa-
sak jo, vienatvė jam padėjo ugdyti 
mokslininko gebėjimus.
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sename fortepijone rastas 
aukso ir sidabro lobis

Fortepijonų derintojas Didžiojoje 
Britanijoje po seno instrumento klavi-
šais netikėtai aptiko aukso ir sidabro 
lobį. Britų muziejus savo interneto die-
noraštyje rašo, kad ekspertas Martinas 
Rikhauzas (Martin Rickhouse) buvo iš-
kviestas suderinti daugiau kaip 100 
metų senumo fortepijono, kuris buvo 
padovanotas vienai mokyklai Vidurio 
Anglijoje.

Kai M.Rikhauzas išardė klavišus, 
kiaurymėje po jais rado kelis rūpestingai 
susiūtus medžiaginius paketėlius ir odi-
nę piniginę - o ten 900 karalienės Vikto-
rijos (Victoria) laikų auksinių ir sidabri-
nių monetų.

Pasak muziejaus, šios 1847-1915 me-
tais kaldintos monetos yra iki šiol didžiau-
sias toks radinys Jungtinėje Karalystėje. 
Žiniasklaidos teigimu, jų vertė siekia 300-
500 000 svarų (330-550 000 eurų).

Ekspertai visais įmanomais būdais 
siekė nustatyti teisėtą lobio savininką, 
tačiau nesėkmingai. Vadinasi, lobis da-
bar priklauso valstybei. Jo radėjui ir da-
bartiniam fortepijono savininkui - taigi 
fortepijonų derintojui ir mokyklai - bus 
išmokėtos radybos. Tuo tarpu dosnūs au-
kotojai, kurie naudotą instrumentą 1983 
metais nupirko savo vaikams, liks tuš-
čiomis. Tai pensininkų pora, kuriai for-
tepijonas priklausė 33 metus ir kurį jie 
pernai padovanojo mokyklai.

vaikas bandė automobiliu 
apvažiuoti šalį

Australiją apvažiuoti bandęs dvyli-
kametis berniukas, įveikęs 1 300 km 
(800 mylių), buvo sustabdytas policijos.

Berniukas  sustabdytas Broken Hilo 
mieste, vakarinėje Naujojo Pietų Velso 
valstijos dalyje, retai gyvenamame rajo-
ne. Policijos teigimu, paauglys bandė 
įveikti 4 tūkst. kilometrų kelionę iš Ken-
dalio Naujajame Pietų Velse į Perto 
miestą Vakarų Australijos valstijoje. Jis 
sulaikytas ir nugabentas į Broken Hilo 
policijos nuovadą. Apie berniuko dingi-
mą pranešę tėvai jį pasiėmė kitą dieną 
po jo sulaikymo.

„Berniukas išvyko šeimos automo-
biliu. Tėvai apie vaiko dingimą pranešė 
iš karto šiam išvažiavus iš namų, taigi 
jie jo ieškojo“, - sakė policijos atstovas. 
Kol kas neaišku, kaip berniukui pavyko 
nuvažiuoti tiek kelio nepastebėtam.

Eltos inf.

įdomu

Lankytojams atvertos 
karališkosios oranžerijos durys

  laisvalaikis 2 0 1 7  b a l a n d ž i o  2 8 29

kaleidoskopas

Visame pasaulyje garsi Karališkoji 
Laekeno oranžerija (Briuselis, Belgija) 
lankytojams atvira būna tik tris savaites 
per metus. Tada, kai privačiame Belgijos 
karališkosios šeimos botanikos sode, su-
žydi egzotiški augalai, kaktusai. Šiais 
metais visi norintys pasivaikščioti po 
įspūdingą rečiausių pasaulyje augalų ka-
ralystę gali tai padaryti nuo balandžio 14 
dienos iki gegužės 5-osios. Užsukusieji 
į oranžeriją ras ne tik įspūdingų augalų, 
bet ir turės galimybę pasigrožėti „Art 
Nouveau“ stiliaus pastatu iš metalo ir 
stiklo, kurį projektavo architektas Al-
fonsas Balatas (Alphonse Balat). Stati-
nys buvo kuriamas ir statomas šalia ka-
rališkosios pilies karaliaus Leopoldo II 
iniciatyva 19 amžiuje.

Lankytojams atvertos 
karališkosios oranžerijos durys
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Neseniai Vilniuje, „Compensa“ koncertų 
salėje, vyko VIII tarptautinis šokių konkur-
sas „Dance Revolution 2017“.

Tikra šokių revoliucija atvėrė duris vi-
siems! Į Lietuvą atvažiavo šokių kolekty-
vai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Len-
kijos ir Rusijos. Pilni Vilniaus viešbučiai, 
krūva autobusų ir daugiau nei 2000 daly-
vių. Konkurse dalyvavo įvairių šokio stilių 
atstovai - moderno, gatvės, tautinių, cha-
rakterinių, „latino show“, ir amžius buvo 
nuo pačių mažiausių „Baby Dance“ ketve-
rių metų šokėjų iki senjorų iki 60 metų. 
Šokių atrankos vyko nuo ankstyvaus ryto. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir 
renginio prizais.

„Mūsų tikslas - kiekvienais metais suor-
ganizuoti tikrą šokių revoliuciją! Kad ne vien 
mes pajustume begalinę meilę šokiui, bet ir 
jūsų visų širdis paliestų tas stebuklingas jaus-
mas“, - teigė renginio organizatorė, šokių 
studijos „Modus Dance“ vadovė Viktorija Ne-
nartovič.

Dalyvių gabumus vertino profesionalūs 
choreografai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš už-
sienio šalių. Šiais metais viena iš komisijos 
narių - Lietuvos atstovė - buvo profesionali 
šokėja Katerina Voropaj. Kiekvienoje stiliaus 
kategorijoje buvo paskelbti „Grand Prix“ nu-

galėtojai. Iš 2000 dalyvių, daugiau nei 150 
pasirodymų komisijos nariai išrinko geriau-
sius kolektyvus.

Didžiulę „Grand Prix“ taurę išvežė „Šok/
šok studija“ (Lietuva), šokių teatras „Kolibri“ 
(Baltarusija), kolektyvas „Atom“ (Lenkija), 
„GC Janika“ (Estija) ir „Modus Dance Banda 
tėtukai“ (Lietuva).

„Aš nemėgstu stovėti vietoje, noriu judė-
ti į priekį. Tikiuosi, kad po kelerių metų tai 
bus geriausias konkursas Europoje ir jį galė-
sime organizuoti didžiulėje arenoje su įspū-
dinga šou programa ir tūkstančiais žiūrovų. 
Tikiuosi, man pavyks tai padaryti“, - šypsosi 
Viktorija.

pramogos

Šokių revoliucija Lietuvoje

Šokėjai „Modus Dance Children“ 
Eimanto Žemaičio nuotr.
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Net šimtas liaudiškų šokių grupių balandžio 
pabaigoje varžysis liaudiškų šokių konkurso 
„Pora už poros“ regioniniuose turuose Ma-
rijampolėje ir Šiaulių rajone. Tai yra vienas 
iš seniausių šio žanro renginių, suburiantis 
visos Lietuvos jaunimo ir vyresnio amžiaus 
šokėjų grupes bei ansamblius, - konkur-
so tradicijas Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras puoselėja nuo 1969 metų.

Konkursas „Pora už poros“ rengiamas tri-
mis etapais - vyksta vietinis (miesto, rajono), 
regioninis ir nacionalinis turai, juose dalyvauja 
daugiau nei 130 liaudiškų šokių kolektyvų - apie 
4000 žmonių. Balandžio 29-30 d. regioniniame 
ture Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre 
varžysis Klaipėdos, Palangos, Šiaulių miestų, 
Akmenės, Biržų, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, 
Pasvalio, Radviliškio, Klaipėdos, Šiaulių, Kre-
tingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Ši-
lutės, Telšių, Tauragės rajonų, Pagėgių ir Rie-
tavo savivaldybių šokių grupės.

Balandžio 30 d. Marijampolės kultūros 
centre - Alytaus, Birštono, Druskininkų ir 
Kauno miestų, Alytaus, Jurbarko, Kauno, Ra-
seinių, Šakių, Lazdijų, Prienų, Varėnos, Vilka-
viškio rajonų, Marijampolės, Elektrėnų, Kal-
varijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių kolektyvai.

Širvintų kultūros centre anksčiau jau pa-
sirodė Panevėžio ir Vilniaus miestų, Anykš-
čių, Kėdainių, Trakų, Jonavos, Kaišiadorių, 
Ukmergės, Panevėžio, Vilniaus, Visagino, 
Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Rokiškio, Šir-
vintų, Švenčionių, Utenos, Šalčininkų, Zarasų 
rajonų liaudiškų šokių grupės.

Konkurso dalyvius pagal atlikimo me-
ninį lygį, programos originalumą, sceninę 
kultūrą vertina ir nugalėtojus renka choreo-

grafijos žanro ekspertų komisija. Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro kas ketveri 
metai rengiamą konkursą lydi gražūs ir kil-
nūs tikslai - puoselėti lietuvių liaudies sce-
ninį šokį, remti ir palaikyti veikiančias ir 
naujai susikūrusias šokių grupes bei jų va-
dovus ir pakviesti aktyviai rengtis 2018 m. 
vyksiančiai valstybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti skirtai Lietuvos dainų šventei 
„Vardan tos...“.

pramogos

Gerbėjai, rodos, šį faktą vertina. Prieš tai 
išleista vaikinų daina „Nesam šventuoliai“ so-
cialiniame tinkle „Youtube“ jau yra surinkusi 
2 milijonus peržiūrų. Daug dėmesio sulaukė 
ir dar seniau išleista daina „Padovanok“.

„Mums kokybė svarbiau nei kiekybė. Po 
paskutinės dainos praėjo beveik pusmetis. 
Tiek dirbom ir su naujuoju kūriniu, todėl esa-
me labai patenkinti galutiniu rezultatu. Per 
tą laiką dainą ne kartą perdirbome ir ateityje 
matome galimybių išleisti ir dar kitokią jos 
versiją. Tačiau šis variantas - puikus“, - atlik-
tu rezultatu džiaugėsi grupės nariai.

Kokybės siekis, pasak vaikinų, lemia ir tai, 
kad „Pikaso“ nariai nėra dažni svečiai įvairiose 
televizijos ar radijo laidose. „Vis dėlto esame 
muzikos grupė ir norime kurti geros kokybės 
muziką. Nenorime persistengti ir be tikslo ple-
pėti televizijoje vien tam, kad nebūtume už-
miršti. To galime pasiekti ir kurdami bei žmo-
nėms pristatydami savo muziką, kurią, matome, 
klausytojai vertina“, - sakė „Pikaso“ vyrukai.

Įrašinėjant naująjį kūrinį „Kritome“ su dai-
nos aranžuote daug dirbo ir naujausias grupės 
narys Valdas, todėl kūrinys išėjo būtent toks, 
koks itin patinka patiems vaikinams, o tai leidžia 
įtikimiau perteikti emocijas ir klausytojams.

Puslapius parengė Vaida Andrikonytė

Liaudiškų šokių konkurse - keturi tūkstančiai šokėjų

„Pikaso“: „Mums svarbu kokybė, o ne kiekybė“

Šmėžuoti be tikslo ekranuose nelinkę „Pikaso“ vaikinai 
po pusmečio pristato dar vieną geros kokybės kūrinį

„Harizma“ nuotr.

Grupė „Pikaso“ po kiek ilgesnės pertraukos pristato naujausią dainą „Kritome“. Vaikinai 
tvirtina, kad jiems itin svarbi kūrinių kokybė, todėl naujos dainos pasirodo truputį re-
čiau, bet su itin kruopščiai išdirbtu skambesiu.
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Netoli Prancūzijos ir Italijos sienos yra įsikūręs Mentono miestelis, laikomas oficialia 
Žydrosios pakrantės pradžia. Jis vadinamas ir Prancūzijos Rivjeros paslaptimi - turistų 
čia mažiau nei kituose pakrantės miestuose, o akį džiuginančių vaizdų gal net dau-
giau. Pasiilgusiems saulės Mentonas - tikra svajonė, ji čia šviečia 300 dienų per metus.

Citrinomis kvepiantis
Mentonas

Citrinų miestas. Jau kelis šimtmečius 
pagrindinis vietos gyventojų pragyvenimo šaltinis - 
citrusinių vaisių auginimas. Apie auginamas citrinas 
sklando legendos, sakoma, jog Mentone užaugę vaisiai 
visiškai kitokie nei auginami Italijoje ar Ispanijoje. 
Vietiniai gyventojai savo miesto simboliu tapusių vaisių 
garbei netgi rengia Citrinų festivalį. Jis vyksta nuo vasa-
rio iki kovo pradžios. Vietos gyventojai ne tik puošiasi 
spalvingais ir įspūdingais kostiumais, tačiau stato 
didžiules iš ryškiaspalvių vaisių sulipdytas skulptūras. 
Šis pavasario pradžią žymintis festivalis laikomas vienu 
garsiausių pasaulyje.
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Architektūros perlai. B�tinai u�lipkite laiptais, vedan�iais prie 
barokin�s �vento Michaelio Archangelo bazilikos (Basilique Saint-Michel). 
Varpin�s bok�tas i� tolo i�siskiria �vairiaspalv�mis �erp�mis dengtu kupolu. 
Ba�ny�ia prad�ta statyti XVII am�iuje, ta�iau prireik� poros �imtme�i�, kad ji b�t� 
baigta. 1999 m. popie�ius Jonas Paulius II paskelb� j� bazilika. Prieba�nytyje 
kiekvien� met� rugpj�t� vyksta Mentono muzi kos festivalis. Visai netoli yra Balt�j� 
atgailautoj� ba�ny�ia (La Chapelle des Penitents Blancs). Laiptais pakilus iki 
ba�ny�i� atsiverianti �sp�dinga architekt�ros ir tyvuliuojan�ios Vidur�emio j�ros 
vaizd� mozaika tiesiog u�buria, tad  turistai tiesiog negali paleisti i� rank� fotoa-
parato. O smalsaujan�i� turist� �ia kasmet apsilanko �imtai t�kstan�i�.

Istorijos paminklai. XIII am�iuje Mentone ant kalno buvo pastatyta 
pilis, kuri d�l mieste vykusi� kar� buvo smarkiai suniokota. XV am�iaus pabaigoje 
buvo imtasi pilies atstatymo, ta�iau nuo 1808 met� �stabus statinys virto kapin�mis. 
D�l �sp�ding� panoramini� vaizd�, kurie atsiveria nuo kalno, � kapines neretai 
u�suka turistai. Dabar miestelio istorij� ir kadaise stov�jusi� pil� primena i�likusi 
paj�ryje esanti gynybin� siena ir i�kil� bastionai. 

Mentono ramybė.  Nicai, 
Kanams ar Monakui b�dingo �urmulio 
Mentone tikrai n�ra. Jis �avi ramybe ir savo 
atmosfera. Tarsi kopiantys � kaln� pasteliniai 
senamies�io pastatai u�gniau�ia kvap� � 
miestel� i� tolo �velgiantiems turistams, o 
jaukios gatvel�s masina pasivaik��ioti ir 
pasigro��ti itali�kai pranc�zi�ka architekt�ra. 
Kaln� siena apsaugo Menton� nuo at�iauri� 
v�j� �iem�, nors tarp kaln� ir Vidur�emio 
j�ros �sik�rusiame miestelyje ir taip pora 
laipsni� �il�iau nei kitose regiono vietose, o 
saul� �ia �vie�ia net 300 dien� per metus.

Atostogautojų rojus. Kaip ir dauguma 

Rivjeros miest�, Mentonas taip pat turi savo uost�, 

o tiksliau, net du. Vienas i� j� yra labai arti miestelio 

centro, o didesnis „Port Garavan“ yra kiek atokiau, ta�iau 

taip pat gan�tinai arti senamies�io. Mentonas gars�ja 

puikiais papl�dimiais tiems, kurie m�gsta atsipalaiduoti

gul�dami saul�s atokaitoje, bei daugybe vandens 

pramog�, kurios patiks aktyvaus poilsio entuziastams.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Scena

Šį pavasarį operos solistė, Nacionalinės 
premijos laureatė IreNa MILKeVIČIŪTĖ 
švenčia savo 70 metų jubiliejų. Ta proga 
rengiama net keletas koncertų Lietuvos 
didžiosiose scenose su orkestru. Vienas jų 
nuskambėjo balandžio 14 d. Vilniaus  
kongresų rūmuose. Tačiau dainininkė 
mielai dainuoja ir kamerinėse erdvėse.  
Savo talentu I.Milkevičiūtė sušildė ir 
„Muzikos galerijos“ atidarymą 2016-ųjų 
rugsėjo mėnesį. Į šią sostinės salę ji ir vėl 
grįžta minėdama iškilią sukaktį - gegužės 
4 dieną surengs savo kūrybos vakarą.

I.Milkevičiūtė per savo karjerą yra su-
dainavusi visus svarbiausius lyrinio ir dra-
matinio soprano operų vaidmenis. Daini-
ninkė metus stažavosi garsiajame Milano 
„La Scala“ operos teatre, vėliau - Niujorko 
„Metropolitan“ operoje, dirbo Maskvos di-
džiajame, Sankt Peterburgo Marijos ir ki-
tuose žymiuose pasaulio operos teatruose. 
Jau daugelį metų profesiniu meistriškumu 
ji dalijasi su jaunosios kartos operos solis-
tais - dėsto Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje.

Koncerte „Muzikos galerijoje“ I.Mil-
kevičiūtė pristatys ir kelias ryškiausias 
savo solinio dainavimo klasės paskutinių-
jų kursų studentes - joms priklauso atei-
ties scena. Tai mecosopranas Anastasija 
Lebedyantseva bei trys sopranai - Emilija 
Sinagėjavaitė, Gabrielė Pintukaitė ir Eglė 
Stundžiaitė. Akompanuos pianistė Ramin-
ta Gocentienė, smuiku grieš tarptautinių 
konkursų laureatas Benas Gocentas. 
„I.Milkevičiūtės karjera - tai ištisi dešimt-
mečiai neilgos Lietuvos operos istorijos. 
Jos didžiulį, bet lengvai valdomą, sodraus 
ir šilto tembro, subtilių niuansų ir ryžtin-
gos jėgos balsą nuoširdžiai pamilo publika. 
Jos įkūnyta Norma, Čio Čio San, Violeta 
užkrėtė operos menu kelias kartas. Dau-
geliui operos mėgėjų ji išlieka mylimiausia 
dainininke. Ji - viena paskutinių operos 
romantikių, savo profesiją laikančių kilnia 
pareiga padėti žmogui išgyventi, reikalau-
jančia atsidavimo, neretai ir svarbių dalykų 
aukojimo. Todėl I.Milkevičiūtės - moters 
ir artistės - žavesys neblėsta“, - rašė mu-
zikologė Jūratė Katinaitė.

Irenos Milkevičiūtės kūrybos vakaras

Irenos Milkevičiūtės koncertas - 
gegužės 4 dieną 18 val. „Muzikos galerijoje“  

Vilniuje (Gedimino pr.37)Operos solistė ir Nacionalinės 
premijos laureatė Irena Milkevičiūtė

Dainiaus Labučio nuotr. Parengė Jurga DRUNGILAITĖ



Scena

- Kokie yra patys pirmieji su muzika 
susiję Jūsų prisiminimai?

- Vienas seniausių mano prisiminimų, dar 
prieš man pradedant lankyti muzikos mokyklą, 
kai buvau devynerių, kaip mes su mama sėdi-
me virtuvėje ir iš senos vaikiškos knygelės 
mokomės liaudies dainų. Nors mano mama 
neturėjo muzikinio išsilavinimo, ji mokė mane 
dainų ir kaip jas groti medine fleita. Tai buvo 
ypatingi momentai, labai jaukūs, šilti. Muzika-
vimas suvirpindavo mano vidų kaip niekas ki-
tas. Aš neprisimenu, nei kur, nei kada pirmą-
syk išgirdau gitarą, tačiau šis instrumentas 
mane labai traukė nuo vaikystės. Kartą, Sin-
terklaasas (mitinė būtybė, aplankanti vaikus 
gruodžio 6 d., kitose šalyse vadinama šv.Niko-
lajumi) padovanojo man gitarą.

- Ar nuo vaikystės žinojote, kad už-
augęs būsite susietas su muzikos pasau-
liu? Galbūt norėjote būti kažkuo kitu?

- Būdamas vaikas, norėjau tapti staliumi, 
kaip ir mano tėtis. Tačiau jis mane nuo to at-
kalbėjo. Vėliau, nors ir nemažai grodavau, ne-
maniau, kad tai yra tas užsiėmimas, iš kurio 
galėčiau pragyventi. Tai buvo mano hobis. De-
šimt metų mokiausi muzikos mokykloje groti 
klasikine gitara, buvau aktyvus pučiamųjų an-
samblio narys, grojau fliugerhornu, nuo vai-
kystės dainavau skirtinguose choruose, vėliau 
su draugais įkūrėme bliuzo ir roko grupę, ku-

rioje pradėjau groti elektrine gitara. Nepaisant 
to, nedrįsau studijuoti klasikinės muzikos. Jau-
dino ir klausimas, kokį darbą po to dirbsiu, ar 
kaip dauguma studentų tapsiu muzikos moky-
toju. Tad kai turėjau nuspręsti, ką studijuoti, 
visiškai nežinojau, ko noriu. Manydamas, kad 
„galbūt bus įdomu“, įstojau į psichologiją Gen-
to universitete. Tačiau gan greitai suvokiau, 
kad aš nesu tas žmogus, kuris gali visą dieną 
sėdėti universitete ir studijuoti. Studijas me-
čiau. Taigi, turėjau daugiau laisvo laiko ir gro-
davau po 5-6 valandas per dieną klasiką, taip 
pat tuo laiku labai domėjausi bliuzu, atradau 
džiazo ir „world“ muzikos stilius. Po metų pra-
dėjau studijuoti Liuveno muzikos institute. 
Laimei, mano tėvai tam pritarė.

- Kiekvienas atlikėjas turi savo idea-
lą. Su kokiu muzikantu Jūs svajojote at-
sidurti scenoje? Ar svajonė išsipildė?

- Iš tiesų niekada neturėjau idealo. Kai bu-
vau paauglys ir studentas, žavėjausi tokiais 
atlikėjais kaip Džimis Hendriksas (Jimi Hen-
drix), Frenkas Zapa (Frank Zappa, Džonas Kol-
treinas (John Coltrane), Johanas Sebastianas 
Bachas (J.S.Bach) ir Džonas Denveris (John 
Denver). Tai muzikos herojai iš praeities, ku-
rie kūrė istoriją. Įžymybės, kuriuos teko garbė 
pamatyti gyvai, - Princas (Prince), Pakas de 
Liučija (Paco de Lucia) ir Erikas Klaptonas 
(Erik Clapton), pastaruoju mano susižavėjimas 

dingo iškart po jo koncerto. Man pasirodė, kad 
jis groja pats sau ir visai nekreipia dėmesio į 
publiką, o gal tai buvo tiesiog bloga diena. Taip 
pat teko dalyvauti keliuose Marko Ribo (Marc 
Ribot) koncertuose, jis yra žinomas kaip Tomo 
Veitso (Tom Waits) gitaristas, grojantis Džono 
Zorno (John Zorn) projektuose, o taip pat įdo-
mių projektų sukūrė ir pats. Kartą netikėtai 
su draugu sutikome M.Ribo nedideliame Niu-
jorko parke. Jis jau ruošėsi išeiti, kai mes jį 
užkalbinome, tačiau keletą minučių smagiai 
paplepėjome. Jei taip nutiktų, kad jis man pa-
skambintų dėl koncerto, aš tikrai nedvejočiau. 

ROMANTIZMO 
KELIU
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UGNIUS PAULIUKONIS

Edward Seckerson, 
„The Pianist Magazine“

Kompozitorius K.Rubensas - 
apie muziką, įkvėpimą ir tradicijas

„Chris Ruebens Ensemble“ 
Organizatorių nuotr.

„Chris Ruebens Ensemble“ - Kristupo vasaros festivalio kūdikis - nuo 2012 m.  
klausytojus kviečia į vis naujus projektus, kuriuose susipina „world music“, džiazo ir 
akademinės muzikos stichijos. Po pasisekusių koncertų ir šiltų publikos reakcijų Vilniuje 
ansamblis ruošiasi artėjantiems „Cafe de Paris“ koncertams Kaune ir Šiauliuose.  
Apie muziką, įkvėpimą, tradicijas pakalbinome ansamblio lyderį, belgų gitaristą  
KRisą RubEnsą (Chris Ruebens).

Scena

Net jei jam reikėtų, kad kažkas suderintų jam 
gitarą scenoje, net ir tai būtų smagu (juokiasi).

- Kaip gimė programa „Cafe de Paris“?
- Prieš kurį laiką grodavau ir dainuodavau 

Vilniaus baruose. Kartą mane išgirdęs draugas 
paklausė, kodėl nedainuoju prancūziškai, nes, 
anot jo, tai turėtų patikti žmonėms. Aš pasi-
naudojau šiuo patarimu ir aranžavau Kristofo 
(Christophe) kūrinį „Aline“ į baladę, ir iš tiesų 
jį išgirdę žmonės reagavo labai teigiamai. Vė-
liau manęs paprašė paruošti prancūziškų dainų 
programą božolė šventei Vilniuje. Nors jau 

nemažai laiko buvau nekalbėjęs prancūziškai 
(mano gimtoji kalba yra olandų), ėmiausi šio 
darbo ir programa pavyko puiki. Po pasirodymo 
su muzikantais nutarėme, kad programą turė-
tų pamatyti ir daugiau žmonių, todėl aš ją pra-
dėjau siūlyti koncertų organizatoriams.

- Galbūt koncertuodami su šia pro-
grama esate patyrę kokių nors nuotykių?

- Niekas neateina į galvą (juokiasi). Mūsų 
būgnininkas (Andrius Kairys) sako, kad jam 
groti mūsų koncertus visuomet yra nuotykis. 
Nors „Cafe de Paris“ programą aš ir kiti mu-

zikantai mokame puikiai, kiekviename kon-
certe būna kažkas naujo. Tai gali būti nauja 
muzikinė improvizacija ar naujas pasakojimas. 
Iš kelionių muzikantai dažnai parsiveža isto-
rijų, kurios skamba kaip rokenrolas, tačiau po 
vieno koncerto su muzikantais juokėmės, 
kaip per metus pasikeitė mūsų pokalbių te-
mos. Dabar užuot važiavę automobiliu ir gro-
ję, mes kalbamės apie tai, kiek mokame už 
vaikų darželius ar kuri mokykla yra geresnė.

- Ko gali tikėtis žiūrovai, atėję į kon-
certą „Cafe de Paris“?

- Jaukaus, malonaus vakaro, kuriame 
skambės tiek gerai žinoma, tiek ir mažiau 
klausytojams girdėta prancūziška muzika. 
Bus galima išgirsti ir lyrinių šansonų, ir či-
goniškų baladžių, ir roko bei šokių muzikos 
melodijų. Kai kuriuos kūrinius mes grojame 
tokius, kokie jie yra, kitus - pakeičiame, su-
teikiame jiems naują, savitą skambesį. Klau-
sytojai galės ne tik mėgautis muzika, bet ir 
išgirsti įdomių faktų apie muziką, atlikėjus ir 
netgi maisto ruošimo patarimų.

- Ar Belgijoje švenčiate Motinos die-
ną? Gal turite kokių nors tradicijų?

- Belgijoje, priklausomai nuo to, kurioje 
šalies dalyje gyvenate, Motinos diena švenčia-
ma skirtingu laiku. Didesnėje šalies dalyje ji 
minima antrą gegužės sekmadienį, t.y. viena 
savaite vėliau nei Lietuvoje. Tačiau tai neste-
bina, nes, kaip sako mano žmona, mes esame 
ramūs kaip belgai. Bet žmonės, kurie gyvena 
Antverpene ir jo apylinkėse, nuo 1913 m. Mo-
tinos dieną švenčia rugpjūčio 15 d. Tradiciškai 
mamos tą dieną gauna pusryčius į lovą, gėlių. 
Sutuoktinis su vaikais užsiima ir visais namų 
ruošos darbais. Mokykloje vaikai gamina do-
vanėles mamai, dažniausiai tai būna meniškos 
smulkmenos, kurias galima pasikabinti ant sie-
nos ar pasistatyti ant lentynos.

„Chris ruebens ensemble“ konCertai

n Gegužės 4 d. Kauno valstybiniame lėlių teatre
n Gegužės 7 d. - Šiauliuose, koncertų salėje „Saulė“

Su „Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Dveinui patinka

Žmonės, kurie siekia savo tikslų atkakliai 
ir nenuleidžia rankų bet kokiu atveju. Pasak 
jo, tik retą kurį ištinka netikėta sėkmė, o vi-
si kiti savo sėkmę ir norimą gyvenimo būdą 
turi susikurti patys, savo rankomis.

Sportas. Pasak aktoriaus, sportas jam yra 
tarsi savotiška meditacija. Kartais jis jaučia 
tokį poreikį judėti, kad atsikelia ketvirtą ryto 

vien norėdamas pasportuoti, padaryti tempi-
mo pratimus ar kardiotreniruotę, tuomet so-
čiai papusryčiauja ir po kiek laiko jį vėl galima 
sutikti sporto salėje.

Romantika ir gražūs santykiai. Nepaisant 
itin vyriškos ir raumeningos išvaizdos, Dveinas 
save apibūdina kaip kilnų, geraširdį vyruką, 
mėgstantį rūpintis savo mylima moterimi. Pasak 
jo, kasdienybę ir santykius ypač praskaidrina ma-
žos staigmenos ir nuoširdus rūpestis vienas kitu.

Dveinui nepatinka

l Žmonės, kurie pamiršta, ką reiškia 
žmoniškumas. Pasak jo, būti kilniam ir žmo-
niškam kitiems yra paprasčiau nei gali pasi-
rodyti iš pirmo žvilgsnio. 

l Užsisėdėti prie vieno žanro filmų ar 
veiklos. Dveinui svarbu save išbandyti įvai-
riose srityse ir kuo įvairesniuose filmų žan-
ruose. Tai neleidžia darbui tapti monotoniš-
kam ir skatina nuolat tobulėti.

l Kai nuvertinami paprastus darbus dir-
bantys paprasti žmonės. Aktoriaus šeima taip 
pat ne visuomet gyveno puikiai, tačiau visuomet 
nestokojo tikėjimo, stiprybės ir užsispyrimo.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Dveinas Džonsonas (Dwayne 
Johnson) su gyvenimo drauge 
Loren Hešian (Lauren Hashian)

EPA-Eltos nuotr.

Faktai

n Aktorius gimė: 1972-ųjų gegužės 2-ąją Kalifornijoje, JAV
n Visas jo vardas yra - Dveinas Daglasas Džonsonas (Dwayne 
Douglas Johnson)
n Geriausiai visiems žinoma jo pravardė - Uola
n Dveinas gali pasigirti išskirtiniu ūgiu, kuris siekia net 196 cm
n 1997-2008 metais buvo susituokęs su prodiusere Deni 
Garsija (Dany Garcia), tačiau santuoka iširo. Pora kartu turi 
vieną dukrą, vardu Simona (Simone)
n Antrosios dukros Džasminos (Jasmine) aktorius susilaukė 
su gyvenimo drauge Loren Hešian (Lauren Hashian) 
2015-aisiais
n Yra aštuonis kartus pelnęs amerikietiškųjų pramoginių 
imtynių čempiono vardą.
n Mėgstamiausia spalva - juoda
n Džiaugiasi turėdamas savo vaškinę figūrą Madam Tiuso 
muziejuje
n Už vaidmenį filme „Skorpionų karalius“ uždirbo penkis su 
puse milijono JAV dolerių ir buvo įrašytas į tas retas aktorių 
gretas, kurie nuo pat pirmųjų rimtų vaidmenų gauna apvalias 
pinigines sumas
n Majamio universitete studijavo kriminologiją
n Labiausiai patinkantis muzikos stilius - repas
n Yra prisiekęs žvejys
n Jo pusbrolis Tanoa Rydas (Tanoai Reed) daugelyje veiksmo 
filmų yra Dveino dubleris atliekant kaskadinius triukus
n Bijo vorų
n Yra viešai pasisakęs, kad norėtų vaidinti blogiuką viename 
filmų apie legendinį agentą Džeimsą Bondą
n Nors didelę gyvenimo dalį praleido JAV, turi ir Samoa 
(nedidelė valstybė salose Ramiajame vandenyne, iš kurios 
kilusi aktoriaus mama) pilietybę
n Laisvu laiku Dveinas mėgsta lankytis sporto salėje, žiūrėti 
filmus, klausytis muzikos
n Maistas, kuriam jaučia ypatingą silpnybę, - pica ir spurgos. 
Apskritai save vadina greitojo maisto mėgėju, tačiau tuo pat 
metu nejaučia jokio potraukio saldainiams. Saldainį paskutinį 
kartą buvo ragavęs kine 1989-aisiais, o kitas kartas, kai vėl 
buvo sugundytas pasmaguriauti, nutiko 2016-aisiais, besi-
lankant aktoriaus ir komiko Džimio Felono (Jimmy Fallon) 
pokalbių laidoje
n Savo karjerą pradėjęs kaip imtynininkas, jau daug metų 
save vadina tik aktoriumi ir sako labiausiai norintis pasiekti 
karjeros aukštumų būtent Holivude
n Įvairių Amerikos leidinių yra ne kartą tituluotas vienu 
gražiausių, seksualaus kūno bei patraukliausių vyrų

Raumenų kalnas su didele širdimi

Vienas žinomiausių Holivudo aktorių DVeinas Džonsonas (Dwayne Johnson) 
gegužės 2-ąją švęs 45 metų sukaktį. Pirmiausiai išgarsėjęs kaip perspektyvus  
imtynininkas, nusprendė savo jėgas išmėginti Holivude ir nesuklydo. nuo pirmųjų filmų  
jį lydėjo didelė sėkmė ir apvalaus dydžio honorarai, tačiau Dveinas tikina, kad visa tai  
nenutiko per naktį ar dėl kokio stebuklo. Tai jo didelio darbo, ryžto ir valios rezultatas.
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Plačiau apie Š.Barto filmą ir Kanų kino festivalį - 41 p.

Lietuvos režisieriaus filme - garsioji 
Vanesa Paradi

2017 m. balandžio 28 - gegužės 4 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... KRITIŠKA televizijos žiūrovė...

Lietuvos rytas TV 4,5%
TV1 3,2%
NTV Mir Lietuva 2,9%
TV6 2,8%
TV8 2,4%

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

Lietuvos rytas TV 5,5%
TV1 3,1%
TV6 3%
Info TV 2,9%
NTV Mir Lietuva 2,9%

TV8 2,1%
PBK 1,7%
REN Lietuva 1%
LRT Kultūra 0,9%
Liuks! 0,3%

LNK 15,7%

TV3 14,8%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,8%

LNK 19,5%

TV3 17,2%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 12,0

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,4

3 KK2 LNK 9,8

4 TV3 ŽINIOS TV3 9,5

5 MES VIENO KRAUJO LNK 9,2

6 ŠVIESOFORAS TV3 8,7

7 LEDYNMETIS. VELYKINIO  
 KIAUŠINIO PAIEŠKA TV3 8,4

8 LNK ŽINIOS LNK 8,3

9 MUZIKINIS IŠŠŪKIS BTV 7,7

10 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 7,6

Duomenys: TNS LT, 2017 m. balandžio 17-23 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,4%BTV 6,5%

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,9%

LRT Televizija 
9,1%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,1%

Kiti  
kanalai 22,7%

Kiti  
kanalai 19,8%

✔ Dažniausiai per televiziją žiūriu...
gal būsiu nuobodi, bet jei jau įsijungiu televizorių, tai dažniausiai būna 

LRT kanalas. Nes dėl ko mes įsijungiame televizorių? Matyt, arba norėdami 
gero turinio, informacijos, arba norėdami „prastumti“ laiką. Pastarojo dalyko 
man nereikia, esu gan užimtas žmogus, tačiau LRT yra tas kanalas, kuriame 
aš dar randu vertą dėmesio turinį. Kitu atveju, nerasdama, ką žiūrėti, geriau 
į rankas imu knygą. Su vaikais mėgstame žiūrėti LRT laidą „Auksinis protas“, 
ten vykstanti viktorina labai įtraukia, skatina mąstyti bei spėlioti atsakymus.

✔ televizijoje yra per Daug...
negatyvo. Net žinias ne visada galiu žiūrėti, nes kalbama vien apie nu-

žudymus ar karo baisumus. Kai kambaryje sukiojasi penkiametis sūnus, 
nesinori, kad visa tai girdėtų ir jis.

✔ labiausiai televizijoje trūksta...
suvokimo, kad nereikia žmonių skoniui pataikauti. Juos taip pat reikia 

lavinti ir šviesti. Kaip tik neseniai girdėjau mintį, jog jei studentų ar moki-
nių kompanijoje yra vienas asmuo, kuris mokosi geriausiai, yra pažangus, 
protingas, į jį lygiuojasi ir kiti. Bet jei tas geriausias yra vos vidutiniokas 
savo pažangumu, kiti taip pat lygiuojasi tik į jo pasiektą lygį. Manau, ši tai-
syklė tinka ir televizijai. Kadangi ji savo transliacijomis pasiekia labai daug 
žmonių, kodėl šio aspekto neišnaudojus jiems šviesti? Galima siekti švieses-
nių tikslų, nei tik rodyti, kaip riejasi, santykius aiškinasi kaimynai ir pan.

 ✔ išmanioji televizija yra...
tikras išsigelbėjimas, nes galima prasukti visokias reklamas ar tiesiog 

tai, kas nėra aktualu, ir žiūrėti tik tai, ko norisi. Tarkime, šventiniu laiko-
tarpiu su sese mielai žiūrėjome miuziklą „Vargdieniai“. Geriausia, kai ne-
si priklausomas nei nuo siūlomo laiko, nei nuo konkrečių programų.

✔ reklama yra...
man visai neaktuali ir negalėčiau pasakyti, kas pastaruoju metu yra 

reklamuojama. Aš reklamų metu automatiškai pasineriu į bet kokią kitą 
veiklą ir net nematau, kas tame fone vyksta. Geriau neriu ar pasitikrinu 
naujienas telefone. 

✔ jei būtų galimybė kurti ir vesti autorinę laiDą, ji būtų...
susijusi su vaikais, jų ugdymu, tėvyste, veikla, į kurią ir esu dabar la-

biausiai pasinėrusi. Norėčiau žmones skatinti būti geresniais, įdomesniais 
tėvais savo vaikams. 

Parengė Ringailė STuLPiNAiTė-GViLdėSt
as
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Aktorė KRISTINA SAVIcKYTė-DAMANSKIENė tikina, jog išma-
nioji televizija yra tikras šių laikų išsigelbėjimas žmonėms, ku-
rie nenori būti pririšti prie televizijos siūlomo laidų, filmų rody-
mo laiko. Be to, tai gelbėja tuos, kurie nenori matyti reklamų. 
Tačiau Kristina televizijoje įžvelgia ir tobulintinų aspektų.
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Filme „Šerkšnas“ vaidins ir pasaulinio kino 
žvaigždė Vanesa Paradi (Vanessa Paradis) 

EPA-Eltos nuotr.

Gegužę vyksiančiame 70-ajame  
tarptautiniame Kanų kino festivalyje  
dėmesio netrūks ir Lietuvai.

Du Lietuvos kino centro paremti filmai 
dalyvauja festivalio programoje - tai 
režisieriaus Šarūno Barto naujausias vaidybi
nis filmas „Šerkšnas“ („Frost“) ir režisieriaus 
Sergejaus Loznicos vaidybinis filmas 
„Nuolankioji“.

Vieno žymiausių Lietuvos režisierių 
Š.Barto filmas „Šerkšnas“ atrinktas į festi-
valio paralelinę programą „Dvi režisierių 
savaitės“ („Director’s Fortnight“). Festivalyje 
įvyks filmo pasaulinė premjera. Filme 
„Šerkšnas“ pasakojama apie jauną lietuvį, var-
du Rokas, kuris niekada nebuvo kare, tačiau 
užaugo jo šešėlyje. Gabenant humanitarinę 
pagalbą iš Vilniaus į Ukrainą jam tenka patirti 
pasiaukojimo kupiną kelionę. Vaikino troškimas 
irtis giliau nuveda jį prie fronto linijos Donecke, 

kur nuo žmonių neapykantos ir smurto liku-
siuose griuvėsiuose jis patiria metafizinį ryšį 
su meile.

Filme vaidina prancūzų aktorė Vanesa 
Paradi (Vanessa Paradis), garsus lenkų ak-
torius Andžejus Chyra (Andrzej Chyra), 
Mantas Jančiauskas. Tai bendros gamybos 
Lietuvos, Ukrainos, Prancūzijos ir Lenkijos 
filmas.

Konkursinėje programoje dalyvaus bend
ras Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, 
Nyderlandų ir Lietuvos filmas „Nuolankioji“, 
režisuotas S.Loznicos. Jame pasakojama apie 
moterį iš mažo Rusijos miestelio, kuriai 
grąžinamas siuntinys, siųstas kalėjime 
bausmę atliekančiam vyrui. Nusprendusi 
išsiaiškinti, kodėl jos siuntinys nebuvo 
įteiktas, moteris vyksta į kalėjimą, kuris yra 
atokioje Rusijos vietovėje. Taip prasideda 
pažeminimo ir smurto istorija.

Tarp 18 filmų, pretenduojančių į šių metų 
Kanų kino festivalio pagrindinius apdovano-

jimus, pateko scenaristės Sofijos Kopolos 
(Sofia Coppola) drama apie pilietinį karą „The 
Beguiled“, kurioje vaidmenis atlieka visame 
pasaulyje garsios aktorės Nikolė Kidman (Ni-
cole Kidman) ir Kirsten Danst (Kirsten 
Dunst). „Auksinę palmės šakelę“ gauti pre-
tenduoja ir JAV režisieriaus Nojaus Baumba-
cho (Noah Baumbach) juosta „The Meyero-
witz Stories“ su aktoriais Dastinu Hofmanu 
(Dustin Hoffman), Benu Stileriu (Ben Stiller) 
ir Adamu Sandleriu (Adam Sandler), taip pat 
kito JAV režisieriaus Todo Heinso (Todd  
Haynes) drama „Wonderstruck“. Į festivalio 
programą pateko ir du kartus „Auksinę pal-
mės šakelę“ pelniusio austrų kilmės režisie-
riaus Michaelio Hanekės (Michael Haneke) 
filmas „Happy End“.

Kanų kino festivalis laikomas vienu 
prestižiškiausių pasaulyje, kasmet vykstantis 
Kanų miestelyje Pietų Prancūzijoje. Šiemet 
festivalis vyks gegužės 1728 dienomis.

Parengta pagal Eltos inf.
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TELEVIZIJAFestivalis

Kanų kino festivalyje - ir Š.Barto „Šerkšnas“ 

Režisieriaus Šarūno Barto filmo „Šerkšnas“ 
pasaulinė premjera vyks Kanų kino festivalyje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 8.20  „Kartą Rostove...“  15.25   „Rojus Lietuvoj“ 22.45   „Broliai Grimai.
Snieguolė. Baisi pasaka“

 7.05  „Zigis ir Ryklys“ 1.30  „Kalėjimo bėgliai“ 

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.25 „Šunyčiai patru-
liai“. 8.55 Ką pasakė Kakė Makė? 9.10 Senoji 
animacija. 10.05 Romantinė komedija „Ne-
sibaigiančios vestuvės“ (N-7). 12.00 „Tu  - 
mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 Valgyk 
ir lieknėk. 17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „Vendelio Beikerio istorija“ (N-7). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45 
Pasikeisk! (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 
Beatos virtuvė. 12.10 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. „Ka-
zanova. Gundymo menas“ (N-7). 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.50 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.00 Nau-
jienos (su subtitrais). 12.20 „Išeiti, kad sugrįžti“. 
14.05 Skanėstas. 15.05 Kartu su visais. 16.05 
Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 
18.00 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų 
k.). 21.00 Tarptautinis juoko festivalis „Jumorina. 
Sočis“. 21.30 „Balsas. Vaikai“. Finalas. 23.55 
Vakaras su Urgantu. 0.53 Melodrama „Rita“.  

 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 Tiesiogi-
nis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Optimistai“. 
24.00 „Didelė meilė“. 1.55 „Virvių virvę veja“. 

 Ren
7.45 Labas rytas! 8.30, 17.30 Tinkama priemonė. 
9.30, 18.25 „Šeimos dramos“. 10.20 Sąžiningas 
remontas. 11.00 Mums net nesisapnavo. 13.45 
Ekstrasensų mūšis. 15.45 „Teisė į meilę“.  20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums net nesisapnavo. 

 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“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 1.30 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 18.30 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 
19.50 „Kuba“. 23.35 „NTV - matymas“. Vadimo 
Gluskero filmas „Senis, pyx-pyx ir jūra“. 0.30 
Mes ir mokslas. Mokslas ir mes.  

 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, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 
5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Defektas“. 16.40 Verta kalbėti. 17.45 Žo-
džių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.25 
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“. 0.20 „Priartėjimas“.  

 TV1000
8.10 „Paranoja“. 10.10 „Vėjo nublokšti“. 14.15 
„Loftas“. 16.15 „Manglehornas“. 18.05 „Išliki-
mo eksperimentas“. 20.10 „Išganymas“. 22.05 
„Šeimos albumas. Rugpjūtis“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip tai vei-
kia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 14.30 Išgyventi su konkurentu. 15.25 
Į gamtą su B.Grilsu ir B.Obama. 16.20 Žmogus 
ir Everestas. 21.00 Vyro nuotykiai Sibire. 22.00 
Teisingumas tamsiosiose giriose. 23.00 Aliaska. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 21.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos atokioje Montanoje. 18.00, 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Statybos 
Aliaskoje. 23.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių 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“ (1) (N-7).
11.00 TV serialas „Du tėvai 

ir du sūnūs“ (N-7).
12.05 Farai (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Kalakutai.  
Atgal į ateitį“.

21.15 Nuotykių f. 
„Beždžionių  
planeta“ (N-7).

23.45 Trileris „Šalta dienos 
šviesa“ (N-7).

1.30 TV serialas 
„Kalėjimo bėgliai“ 
(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.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 KK2 penktadienis 
(N-7).

21.00 Kriminalinis 
veiksmo f.  
„Džekas Ryčeris“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Galutinis  
tikslas 4“ (N-14).

1.20 Trileris „Eik su 
manim“ (N-14).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Specialus tyrimas.
11.45 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 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.). Sportas. 
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 3“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Siaubo drama 

„Broliai Grimai. 
Snieguolė. Baisi 
pasaka“ (N-14).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.

6.15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.00 „Kvapų detektyvas“ 

(1) (N-7).
10.05 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
12.15 „Šuo“ (1) (N-7).
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

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

visus“ (N-7).
14.50 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras tei-

singumas 2. Smurto 
banga“ (N-14).

23.20 Siaubo trileris 
„Amerikos psichopa-
tė 2“ (N-14).

1.05 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

1.55 „Sostų karai“ (N-14).
2.45 Veiksmo f. „Tikras tei-

singumas 2. Smurto 
banga“ (N-14).

4.10 „Kvapų detektyvas“ 
(1) (N-7).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Bitininkas“ (N-7).
12.35 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (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 Veiksmo f. 

„Nusidėjėliai ir  
šventieji“ (N-14).

1.20 Veiksmo f. „Drakono 
vartų kardai“ (S).

3.30 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

4.00 Veiskmo f. „Drakono 
vartų kardai“ (S).

6.00 Dokumentinis f. 
„Dykumos“.

6.05 LRT Kultūros 
akademija.

6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 Animacinis f. 

„Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

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

„Trys žvaigždės 
Miunchene“. 

13.40 Gimtoji žemė.
14.05 Kelias į namus.
14.35 Nes man tai rūpi.
15.25 „Rojus Lietuvoj“.
16.20 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
17.15 Anapus čia ir dabar.
18.05 „Veisenzė. Berlyno
 meilės istorija 2“ (N-7).
18.55 FIBA krepšinio 

čempionų lyga. 
Finalo ketvertas. 
Pusfinalis. „Banvit“ 
(Turkija) - „Monaco“ 
(Prancūzija). 

21.00 „Veisenzė. Berlyno
 meilės istorija 2“ (N-7).
21.55 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Finalo 
ketvertas. Pusfinalis. 
„Iberostar“ 
(Ispanija) - „Umana 
Reyer“ (Italija). 

24.00 DW naujienos rusų k.

 10.05   „Muchtaro 
   sugrįžimas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.00 „Akloji“.
9.30 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(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 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
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).
18.50 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Aiškiaregystė“ (N-7).

21.00 „Bekas 6. Steinaras“ 
(N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Kriminalinis trileris 
„Naujienų medžioto-
jas“ (N-14).

1.15 „Vedęs ir turi 
vaikų“ (N-7).

2.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.50 „Ekspertė 
Džordan“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“ (N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Ekstremali 

žvejyba (N-7).
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 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
Lietuva - Japonija. 
Tiesioginė  
transliacija.

16.40 „6 kadrai“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo f. 
„Transporteris 3“ 
(N-14).

0.35 „Kobra 11“ (N-7).
1.35 „Naša Raša“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Robinzonas 

Kruzas“ (1).
10.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
11.35 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

12.05 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

12.35 Dokumentinis f. „Ka-
rališkos paslaptys“.

13.05 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

14.05 Pinigai iš nieko.
15.05 Dokumentinis f. 

„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

16.05 Dokumentinis f. 
„Pina“.

18.00 „Kai šaukia širdis“.
19.00 Dokumentinis f. 

„Minutė po minutės“ 
(1) (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Romantinė komedija 

„Mokytojai“ (N-7).
21.30 Pagaliau penktadie-

nis! „Mergina iš 
provincijos“ (N-7).

23.15 Balticum TV žinios.
23.45 Tina Turner koncer-

tas „50 Anniversary 
Tour - Live in 
Holland“. 2009 m.

„DŽEKAS RYČERIS“
Kriminalinis veiKsmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Christopher 
McQuarrie.
Vaidina: Tom Cruise, Rosamund
Pike, Richard Jenkins.

Ramiame Pensilvanijos mieste nu-
aidi 6 šūviai, 5 žmonės nužudyti. 
Policija aptinka įtariamąjį - buvusį 
armijos snaiperį Džeimsą Barą. Tik 
ar jis galėjo vieną šūvį prašauti? 

„GALUTINIS TIKSLAS 4“
siaubo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Bobby Campo, Shantel
VanSanten, Mykelti Williamson.

Nikas pamato ateities viziją - inci-
dentą automobilių lenktynėse, kurių 
metu aukomis tampa jo draugai ir 
jis pats. Jis bando atkalbėti draugus 
nevykti į renginį. Grupelei laimingųjų 
pasiseka likti gyviems, bet mirtis nė 
nesiruošia jų išbraukti iš savo sąrašo. 

balandžio 28 d. 

 23.45   Tina Turner 
   koncertas

 16.40   „6 kadrai“ 14.05   „Didžiojo 
   sprogimo teorija“

 ANImAL PLANET
7.25, 11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 
Rykliai. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Tigrų ataka. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 
5.02 Gyvatė Šeila. 17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Gro-
buonių teritorija. 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 

 SPoRT1
8.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. FC UFA - 
Maskvos CSKA. 10.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Barselonos „Lassa“ - Malagos 
„Unicaja“. 11.50, 14.50, 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Gražiausi savaitės momentai. 12.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“. Anglija - Japonija. 13.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Barselonos „Lassa“ - Mala-
gos „Unicaja“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. 
Europos taurė. Ulmo „Ratiopharm“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 17.00 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.00 
ATP tenisas. Antrasis pusfinalis. 19.30 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 20.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 20.30 „Road 
to glory“. Laida apie kovos sportą. 21.10 KOK 
World Series. 23.10 NBA krepšinio lyga. Hiusto-
no „Rockets“ - Oklahomos „Thunder“.  

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00 Smiginis. Premier lyga. Birmingemas. 
10.00 Boksas. 10.55 „Formulė-1“. Rusijos 
GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 12.35, 
1.05, 2.55 Krepšinis. Eurolygos atkrintamosios 
varžybos. 14.25 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
14.55 „Formulė-1“. Rusijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 16.45 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 17.45 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 18.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 19.15, 21.25 Krepšinis. Eu-
rolygos atkrintamosios varžybos. Tiesioginė 
transliacija. 23.15 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Manchester Uni-
ted“. 5.10 Futbolas. Vokietijos taurė. „Borus-
sia“ - „Eintracht“. 

 EURoSPoRT
24.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing His-
tory“. 0.05, 4.30, 9.30, 15.00, 19.30 Dviračių 
sportas. Šveicarija. 1.30 Dviračių sportas. 
2.30, 7.30, 11.00, 16.30, 21.00 Angliškasis 
biliardas. Pasaulio čempionatas Šefilde. Di-
džioji Britanija. 4.00 Sporto linksmybės. Laida 
„Watts“. 6.00 Dviračių sportas. Belgija. 20.55, 
23.55 „Eurosport 2“ žinios. 

„BEŽDŽIoNIŲ PLANETA“
nuotyKių filmas. JAV. 2001.
Režisierius: Tim Burton.
Vaidina: Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter.

2029-ieji. Astronautas Leo Devidsonas išskrenda į kosmosą. Jis tikisi, kad 
greitai grįš namo ir kad jo užduotis netruks ilgiau nei paprastai. Tačiau 
netikėtai Leo laivas nukrinta nežinomoje planetoje, kurią valdo... beždžio-
nės. Astronautą sučiumpa vergų pirkliai. Jis patenka į įtakingo senato-
riaus namus. Jo dukra - šimpanzė Ari - garsi kovotoja dėl žmonių teisių.

„TRANSPoRTERIS 3“
veiKsmo filmas. Prancūzija,
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Olivier Megaton.
Vaidina: Jason Statham, Natalya
Rudakova, Francois Berleand.

Frenkas Martinas ketina nugabenti 
Ukrainos vyriausybės atstovo duk-
terį į Odesą. Jo automobilį puldinėja 
ginkluoti žmonės. Jaunuolei keleivei 
prasideda Stokholmo sindromas. 

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
23.45

TV3
21.15

rekomenduoja
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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 Komedija „Kaip 

Grinčas Kalėdas 
vogė“ (N-7).

13.05 Romantinė komedija 
„Varge ir džiaugsme“ 
(N-7).

14.55 Komedija „Visai kaip 
tikra“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Planas 

tėčiui“ (N-7).
21.50 Komedija „Apsimes-

kime farais“ (N-14).
23.55 „Katastrofiškai 

nesėkmingas filmas“ 
(N-7).

1.35 Komedija „Su 
Naujaisiais metais, 
mamos!“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „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 „Ponas Bynas“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00  „Pramuštgalviai 

Paryžiuje“.
11.30 Filmas šeimai 

„Mažosios lenktynės“.
13.20 Komedija „Mažieji 

genijai“.
15.15 Pričiupom! (N-7).
15.45 Komedija „Oskaras“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Kelionė į 
paslaptingąją salą“ 
(N-7).

21.25 Veiksmo komedija 
„Keistuolis Deivas“.

23.15 Romantinė komedija 
„Nevykėlis Laris - svei-
katos inspektorius“.

1.00 Kriminalinis 
veiksmo f. „Džekas 
Ryčeris“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 1“.
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 „Kaliforninio kondoro 

šešėlis“ (subtitruota).
13.05 „Gibraltaras - lauki-

nių gyvūnų namai“.
14.05 „Džesika Flečer 2“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Dokumentinė apybrai-

ža „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 Komedija „Didieji 

kunigaikščiai“.
0.10 Trumposios žinios.

 19.40  Stilius 18.30  TV3 orai

ŠeŠtadienis

„KELIONĖ Į PASLAPTINGĄJĄ SALĄ“
Nuotykių filmas šeimai. JAV. 2012.
Režisierius: Brad Peyton.
Vaidina: Dwayne Johnson, Michael Caine, Kristin Davis.

Jaunasis Šonas Andersonas sugauna pagalbos prašantį radijo signa-
lą, sklindantį iš paslaptingos salos, esančios ten, kur jokios salos būti 
neturėtų. Šonas įsitikinęs, kad jokios klaidos čia nėra - signalas tikras, 
ir jį siuntė jo seniai pradingęs senelis. Nepaisydamas patėvio Henko 
atkalbinėjimų, Šonas išsiruošia į nepaprastą kelionę - jis privalo rasti tą 
paslaptingąją salą ir išgelbėti savo senelį.

rekomenduoja

„KEISTUOLIS DEIVAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Elizabeth Banks, Gabrielle Union.

Didžiulis ugnies kamuolys atšvil-
pia dangumi ir trenkiasi į žemę 
Niujorke, Centriniame parke. Iš 
smūgio epicentro išnyra juodao-
dis žmogus. Tiksliau - ne žmogus, 
o tobulai pagal žmogaus kūno 
formą pagamintas kosminis laivas. 
O jame - šimtas mažų vos pusės 
centimetro dydžio ateivių, kurių 
išvaizda tokia pat kaip žmogaus. 

„APSIMESKIME FARAIS“
komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Luke Greenfield.
Vaidina: Jake Johnson, 
Damon Wayans Jr., Rob Riggle.

Du bičiuliai kostiumų vakarėliui 
apsirengia policijos pareigūnais ir 
tampa apylinkės sensacija. Tačiau 
kai šie naujai iškepti „didvyriai“ įsi-
velia į tikrą banditų ir korumpuotų 
policininkų tinklą, jie iš tikrųjų turi 
panaudoti savo netikrus policinin-
kų ženklelius. Tik ar jiems pavyks 
suvaldyti įsikerojusią nusikaltėlių 
grupuotę.

„KAIP TAPTI ŽVAIGŽDE 
BRODVĖJUJE“
komedija. JAV, Vokietija. 2014.
Režisierius: Peter Bogdanovich.
Vaidina: Imogen Poots, 
Owen Wilson, Jennifer Aniston.

Brodvėjaus režisierius Arnoldas 
meilės ieško kitų moterų glėbyje, 
nors turi žmoną aktorę Deltą. Po 
vieno pasimatymo Arnoldas pri-
saikdina mylimąją Izabelą daugiau 
nesusitikti, bet taip paprastai viskas 
šioje komedijoje nesiklosto. 

LNK
21.25

 TV8
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 8.00 
Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 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 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
17.10 „Tėvas Braunas“ (N-7). 19.10 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Vasara 
Graikijoje“ (N-7). 22.55 Romantinė komedija 
„Vendelio Beikerio istorija“ (N-7). 0.50 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. 
„Kazanova. Gundymo menas“ (N-7). 20.30 
Nuo... Iki. 21.30 Pasivaikščiojimai. Naujoji 
karta. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar 
pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vai-
kystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.55 24 valandos 
(N-7). 2.50 Bus visko. 3.35 Valanda su Rūta. 
5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 11.00 Naujienos. 6.40 
Grok mylimas, akordeone! 7.15 „Juokingi kamuo-
liukai. Nauji nuotykiai“. 7.30 „Vrumizas“. 8.00 Gu-
drutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00 Nau-
jienos. 9.10 Idealus remontas. 10.05 „Vrumizas“. 
10.20 Skanėstas. 11.25 „Maša ir Lokys“. 12.00 
„Išėjo ežiukas iš rūko...“ 16.05 Vakaro naujienos. 
16.25 „Jumorina. Sočis“. 18.05 „Šlovės minutė“. 
20.00 Laikas. 20.20 Pasverti ir laimingi 5. 22.50 
„Prožektorparishilton“. 23.25 „Myli - nemyli“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 8.20 „Šeimos 
detektyvas“. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 „Penki 
prieš vieną“. 11.40 Izmailovo parkas. 14.20 
„Netikėtumų kupina gatvė“. 15.50 „Nelaimėlė“. 
18.00 Šeštadienio vakaras. 21.00 „Meilė kaip 
stichinė nelaimė“. 0.55 „Braškių rojus“. 

 REN
8.40-12.25 Kviestinė vakarienė. 13.25 „Fiksikai“. 
13.30 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.35 „Mintran-
sas“. 15.15 Sąžiningas remontas. 15.55 Pati nau-
dingiausia programa. 16.55 „Pėdsekiai“. 19.25 
Prajuokink komiką. 20.00 „Viskas tik į gerą“. 
23.30 „Sensacinga byla. Rusiškas linčiavimas“. 

TV3
21.50

LNK
19.30

TV6
22.30

 9.00  „Ponas Bynas“
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6.15 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos 

mieliausieji“ (1).
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Suomija.  
2016 m.

12.05 Detektyvas „Foilo 
karas. Bailių prie-
glauda“ (N-7).

14.10 TV serialas 
„Žiniuonis“ (N-7).

15.15 TV serialas „Džuna“.
16.15 „Kas žudikas?“ 

(N-7).
17.25 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

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

19.30 Muzikinis iššūkis. 
Finalas. Vedėjai 
Laisva ir Tadas 
Rimgaila.

21.30 Veiksmo f. „Į saulę“ 
(N-14).

23.30 Siaubo trileris 
„Apsėstieji“ (S).

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

3.00 Muzikinis iššūkis.
4.30 „Amerikos 

mieliausieji“ (1).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Vandenyno milžinai“.
8.30 „Viskas apie gyvūnus“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyveni-

mas. Nepasotinamieji“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną 

rožę.
17.00 „Vandenyno milžinai“.
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).
21.30 Atrankinis MMA 

„King of the Cage“ 
turnyras iš Kauno. 
2017 m. (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
1.10 „Detektyvas Linlis“.
2.55 „Sparnuočių gyveni-

mas. Nepasotinamieji“.
3.45 „Merdoko paslaptys“.

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

kitaip.
11.00 Muzikos talentų lyga.
12.30 TV serialas „Muškieti-

ninkai 3“ (N-7).
13.30 TV serialas „Jaunasis 

Montalbanas 1“. 1 s.
15.30 TV serialas „Juodoji 

gėlė“. 1 s. (N-7).
16.20 „Sodininkas“.
16.50 „Julija“.
17.30 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 Drama „Tėvas 

šeimininkas“ (N-14).
23.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 ARTS21. 
0.30 Elito kinas. 

„Viskas dėl šou“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

augintiniai“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.00 „Akloji“.
12.00 Sostinės keksiukai.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
14.10 Pasisvėrę ir 

laimingi.
15.10 „Senjora“ (N-7).
16.40 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.55 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Brokenvudo 
paslaptys. Mirti ar 
nemirti“ (N-7).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.25 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.15 Kriminalinis trileris 
„Naujienų  
medžiotojas“ (N-14).

3.10 „Bekas 6. Steinaras“ 
(N-14).

4.40 Pasisvėrę ir laimingi.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (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 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
14.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
14.30 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
Lietuva - Kroatija. 
Tiesioginė transliacija.

16.40 „6 kadrai“ (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos ketvirtfinalio 
rungtynės. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Kaip tapti 

žvaigžde Brodvėjuje“ 
(N-14).

0.15 Veiksmo f. 
„Transporteris 3“ 
(N-14).

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

„Mokytojai“ (N-7).
12.30 Dokumentinis f. 

„Karališkos  
paslaptys“.

13.00 Lietuva žemėlapiuo-
se. Senieji ir rank-
raštiniai žemėlapiai.

13.30 Animacinė fantastinė 
komedija „Keista 
magija“.

15.20 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.25 Dokumentinis f. 
„Minutė po  
minutės“ (1) (N-7).

17.25 „Robinzonas 
Kruzas“ (1).

18.25 Šeimos vakaras. 
„Munis: mažasis 
Mėnulio globėjas“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

21.00 Sting koncertas „Live 
in Berlin“. 2010 m.

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

23.45 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

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

 13.30  „Jaunasis 
  Montalbanas 1“

 23.00  „Merdoko 
  paslaptys“

 19.30  Muzikinis iššūkis  21.00  Sting koncertas 15.10  „Senjora“

TV PROGRAMAbalandžio 29 d. 

 NTV Mir
6.45 „Boksininkai“. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Apžiūra. 8.55 Gaminame su A.Zyminu. 
9.25 Protingas namas. 10.25 Pagrindinis ke-
lias. 11.05 Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 
Buto klausimas. 13.05 Dvigubi standartai. Čia 
jums ne ten! 14.05 Šefų mūšis. 15.00 „Much-
taras. Naujas pėdsakas“. 16.20 „Kartą...“ 17.00 
„Milijono verta paslaptis“. 19.00 Centrinė tele-
vizija. 20.00 Tu - šaunuolis! 22.30 Tu nepatikė-
si! 23.30 „Pakrantės apsauga“. 3.15 Margarita 
Suchankina ir Maša Malinovskaja „Kaip per 
išpažintį“. 4.10 „Lošimas iš gyvenimo“. 

 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 Ateities namai. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.55, 
6.15 Draugas specialiosioms užduotims. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Teisuoliai“. 22.40 
„Svetimas kūnas“. 0.40 Pramoginė laida. 4.40 
Myliu tave, Lenkija! 

 TV1000
6.10 „Atgal į ateitį III“. 8.25 „Nenuoramos“. 10.10 
„Vampyrų akademija“. 12.10 „Išganymas“. 13.55 
„Versalio romanas“. 16.10 „Nenuoramos“. 17.50 
„Atgal į ateitį III“. 20.10 „Didžioji afera“. 22.25 
„Scenos gražuolė“. 0.35 „Pabėgti neįmanoma“.

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Įšalusio aukso prakeiks-
mas. 8.15 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10 Aliaska. 
Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 
Paskui klasikinius automobilius. 12.40 Turto 
gelbėtojai. 13.35 Upių pabaisos. 14.30 Mirtinas 
laimikis. 15.25 Novatoriai. 16.20 Aukso karštinė. 
18.10 Nuogi ir išsigandę. 19.05 Vyro nuotykiai 
Sibire. 20.00 Megatraukiniai. 21.00 Greiti ir triukš-
mingi. 22.00 Kovotojas. 23.00 Idris Elba. Be ribų. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Ar galė-
čiau ten gyventi? 10.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Pilies paslaptys. 12.00, 16.00 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 19.00 
Žvaigždė automobilyje. 20.00 Motociklininko die-
noraščiai Afrikoje. 21.00 Pavojingi lėktuvai. 22.00 
Nežinoma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Grobuonių teritorija. 8.15 Susitikimas 
su pingvinais. 9.10, 20.10 Laukinių gyvūnų gelbė-
jimas. 10.05 Katės gelbėjimas. 11.00 Rykliai. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 1.40 Gyvatė Šeila. 
16.30 Ieškant karališkosios kobros. 17.25 Ieškant 
milžiniškos anakondos. 18.20 Kova su brakonie-
riais. 21.05 Šuns gelbėjimo misija. 22.00 Kova su 
brakonieriais. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Hiustono „Rockets“ - 
Oklahomos „Thunder“. 9.10 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
10.00 „Čempionai LT. Grapplingas“. Vilnius. 
10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
11.00 „Road to glory“. Laida apie kovos sportą. 
Lietuvos čempionato atrankinės kovos. Vakar. 
11.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Krasnodaro 
„Krasnodar“ - Mask vos CSKA. 13.30 „Penkta-
sis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 30 turas. 14.30 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Milvokio „Bucks“. 16.40 ATP 
tenisas. Finalas. Marakešas. 19.40 NBA krep-
šinio lyga. Gražiausi savaitės momentai. 20.00 
Tiesiogiai. Spidvėjus. Slovėnija. 22.00 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 0.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 30 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Bo-
russia“. 8.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Manchester United“. 10.55 
Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 11.25 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 11.55 „Formu-
lė-1“. Rusijos GP treniruotė 3. Tiesioginė trans-
liacija. 13.05 Krepšinis. Eurolygos atkrintamosios 
varžybos. 14.55 „Formulė-1“. Rusijos GP kvali-
fikacija. Tiesioginė transliacija. 16.25 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 
18.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Burnley“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Boksas. Vladimiras Kličko - Anthony Joshua. 
Tiesioginė transliacija. 1.30 Motosportas. Spi-
dvėjus. Slovėnijos GP lenktynės.

 eurosPorT
24.00, 4.30, 9.30, 15.00, 19.30 Dviračių spor-
tas. Šveicarija. 1.30 Dviračių sportas. Jorkšyro 
turas. Didžioji Britanija. 2.30, 7.30, 11.00, 
16.30, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
čempionatas Šefilde. Didžioji Britanija. 4.00, 
7.00 FIFA futbolas. 6.00 Dviračių sportas. Jork-
šyro turas. Didžioji Britanija. 19.30 Dviračių 
sportas. Šveicarija. 

 8.30  Vienam gale 
  kablys
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 12.35  Gyvenimiškos
    istorijos

 17.45   Durys atsidaro 21.00    „Elžbieta“

 

 17.20    Teleloto 19.30  „Veidrodėli,
    veidrodėli“

 TV8
7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“ (N-7). 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai 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, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama „Ne-
pamiršk manęs“ (N-7). 22.55 Romantinė drama 
„Vasara Graikijoje“ (N-7). 0.50 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (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. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 
22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.25 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55, 1.50 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.35 Sargybinis. 7.25 „Vrumizas“. 7.35 Kon-
trolinis pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 
10.00 „Vrumizas“. 10.10 „Maša ir Lokys“. 10.30 
Fazenda. 11.25 Komedija „Senos kriošenos“. 14.00 
„Aplink juoką“. 15.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 
16.35 „Karalius ir juokdarys“. 18.25 Filipo Kirko-
rovo šou „Aš“. 21.40 Šiandien vakare. 23.10 Kas? 
Kur? Kada? 0.30 Laikas. 2.20 Pasverti ir laimingi 5. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Meilė kaip stichinė nelaimė“. 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 leidžiama. 
14.20 „Kartą po dvidešimties metų“. 15.55 „Pa-
prasčiau ir būti negali“. 21.00 „Jaunikis kvailelei“. 

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.50 Rusiškas vairavimas. 
8.45 „V ir M“. 9.15 „Kiekvienam po katinėlį“. 
9.35 Prajuokink komiką. 10.10 „Fiksikai“. 10.20 
Humoristinis koncertas „Izmailovo parkas“. 12.30 
„Aršus“ 19.55 Michailo Zadornovo koncertas. 
23.30 „Druska“. Speciali laida. „Mumi Troll“ 
albumui „Jūrinė“ 20 metų. 1.00 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.45 Kūdikio lūpomis. 
9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 13.05 
Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime! 
15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.25 Kriminali-
nė 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
9.00 Reportažas. 9.25 Laida iš Amerikos. 9.55 Lais-
vasis ekranas. 10.10, 18.25, 1.20 Lenkija su Miodeku 
10.20 Grūdas. 20.25, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 
11.15 Petersburskio muzikos šou. 11.50 „Sagalio 
paslaptis“. 12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Regina Coeli. 14.00 Šv.Mišios. 15.20 Turistinė 
kelionė. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.55, 1.30 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 20.40, 2.45 Animaciniai 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 22.45 
Myliu tave, Lenkija! 0.20 Opolės dainų festivalis.

 TV1000
8.10 „Scenos gražuolė“. 10.15 „Pabėgti neįmano-
ma“. 12.10 „Didžioji afera“. 14.15 „Paštininkas“. 
17.35 „Žmogus, pakeitęs viską“. 20.10 „Monos Lizos 
šypsena“. 22.30 „Nebrendylos“. 0.30 „Poseidonas“.

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių perparda-
vinėtojai. 10.05 Megatraukiniai. 10.55, 22.00 Aukso 
karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 
Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Pas-
kui klasikinius automobilius. 16.20 Miestas. 18.10 
Svajonių automobiliai. 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 20.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 21.00 Aliaska. 23.00 Išlikimo žaidimai. 

 TRaVel
10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies pa-
slaptys. 12.00, 20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo 
turto rinkoje. 13.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 
Gyvenimas rąstų namelyje. 16.00 Būsto remontas. 
17.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 18.00 Aliaska. 
21.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 22.00, 2.00 Pavo-
jingi lėktuvai. 1.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 anIMal PlaneT
8.15 Katės gelbėjimas. 9.10 Rykliai. 10.05 Susitiki-
mas su pingvinais. 11.00 Grobuonių teritorija. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 14.40, 17.25, 0.45, 
2.35 Šiaurės Amerika. 13.45, 1.40, 5.02 Neištirtos 
salos. 15.35, 3.25 Tigrų ataka. 18.20, 22.00 Plėšrūnai 
iš arti. 19.15 Kova su brakonieriais. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

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. 

„Gnomeo ir 
Džiuljeta“ (N-7).

12.35 Komedija 
„Po priedanga“ 
(N-7).

14.25 Filmas šeimai 
„Princesė“.

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Drama 

„Veidrodėli, 
 veidrodėli“  
(N-7).

21.45 Romantinė komedija 
„Piršlybos“  
(N-7).

24.00 Drama 
„Melancholija“ 
(N-14).

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 
televitrina.

9.30 Animacinis f. 
„Saugokis meškinų“.

10.00 Nuotykių komedija 
„Tėčio dienos  
stovykla“.

11.50 Veiksmo f. „Žmogus-
voras 2“ (N-7).

14.20 Pričiupom! (N-7).
14.50 Komedija 

„Adamsų šeimynėlės 
vertybės“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Mes vieno kraujo. 
22.10 Veiksmo f. 

„Maksimali bausmė“ 
(N-14).

0.10 Veiksmo trileris 
„Gyvatės lėktuve“ 
(N-14).

2.10 Veiksmo komedija 
„Keistuolis Deivas“.

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 1“.
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 „Nilas. Didingoji upė“. 

2 d. „Riaumojantys 
vandenys“.

13.45 „Puaro“ (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios.
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 Istorinė drama 

„Elžbieta“ (N-7).
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Drama „Tėvas 

šeimininkas“ (N-14).
1.05 Trumposios žinios.

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Suomija. 2016 m.

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

(N-7).
9.35 „Amerikos 

mieliausieji“.
10.35 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“.
12.35 Gyvenimiškos 

istorijos.
13.35 Pramoginis 

sveikinimų  
koncertas.

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

17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.30 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.40 Nuotykių f. 
„Sugrįžimas į 
Žydrąją pakrantę“ 
(N-7).

23.45 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

1.40 Veiksmo f. 
„Į saulę“ (N-14).

3.15 Siaubo trileris 
„Apsėstieji“ (S).

4.40 „Amerikos 
mieliausieji“.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Vantos lapas.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio 

chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas.
13.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
15.00 Dokumentinis f.

„Šarūnas Marčiu-
lionis. Daina - gyve-
nimo metafora“. 1 d.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai

(N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Gaujos“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ 

(N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.35 „Gaujos“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Lietuvos kolumbai“.
7.00 ARTi.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 VII tarptautinio Stasio 

Vainiūno pianistų ir 
kamerinių ansamblių 
konkurso laureatų 
koncertas. 2014 m.

12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai. 
13.30 G.Rossini. Opera 

„Sevilijos kirpėjas“. 
16.00 Teatras.
16.50 Linija, spalva, forma.
17.20 Nacionalinis turtas.
17.45 Durys atsidaro.
18.10 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Finalo 
ketvertas. Rungtynės 
dėl 3 vietos. Tiesioginė 
transliacija iš Tenerifės.

20.15 Nes man tai rūpi.
21.10 FIBA krepšinio čempi-

onų lyga. Finalo ketver-
tas. Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš Tenerifės.

23.15 Kelias į namus.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 „Jaunasis Montal-

banas 1“. 1 s. (N-7).

 18.25   Kitoks pokalbis
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balandžio 30 d.

 19.30  „Karališkos
    paslaptys“

 14.00  Bjauriausi darbai
     pasaulyje

 15.00    „Senojo Tilto
     paslaptis“

 Sport1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžval-
ga. 32 etapas. 8.00 Olandijos „Eredivisie“ futbo-
lo lyga. Enshedės „Twente“ - Eidhoveno PSV. 
10.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
30 laida. 10.30 NBA krepšinio lyga. Atkrintamo-
sios. Vakar. 12.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 29 turas. 
13.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Bilbao „Retabet“ - Andoros „Morabanc“. 
15.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apž-
valga. 31 turas. 16.30 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 24 turas. 17.00 Tiesiogiai. Ru-
sijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos CSKA - 
Maskvos „Spartak“. 19.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
29 turas. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Movistar „Es-
tudiantes“. 21.30 „Road to glory“. Laida apie 
kovos sportą. Lietuvos čempionato atrankinės 
kovos. 22.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 30 laida. 22.30 Tiesiogiai. NBA krepšinio 
lyga. Atkrintamosios. 1.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Movistar „Es-
tudiantes“. Šiandien. 2.50 Rusijos „Premier“ fut-
bolo lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Spartak“. 
Šiandien. 4.50 NBA krepšinio lyga. Klivlando 
„Cavaliers“ - Indianos „Pacers“. 

 ViaSat Sport Baltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP 
lenktynės. 10.00 Boksas. Vladimiras Kličko - 
Anthony Joshua. 12.25 Premier lygos apžvalga. 
13.25 „Formulė-1“. Rusijos GP kvalifikacija. 
14.50 „Formulė-1“. Rusijos GP lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 17.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Chelsea“. Tiesioginė 
transliacija. 18.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Arsenal“. Tiesioginė trans-
liacija. 20.30, 5.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Swansea“. 22.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ - 
„Chelsea“. 0.10 „Formulė-1“. Rusijos GP lenk-
tynės. 2.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Tottenham“ - „Arsenal“. 

 EuroSport
0.30, 9.30, 19.30 Dviračių sportas. Šveicarija. 
2.00, 6.00 Dviračių sportas. Jorkšyro turas. Di-
džioji Britanija. 2.30, 7.30, 16.00, 21.00 Angliš-
kasis biliardas. Pasaulio čempionatas Šefilde. 
Didžioji Britanija. 4.00, 7.00 FIFA futbolas. 4.30 
Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
11.00 Jojimas. Kinija. 12.15, 15.00 Automobilių 
sportas. Italija. 14.00, 19.00 Motociklų sportas. 
„Superbike“ čempionatas. Nyderlandai. 20.55, 
23.55 „Eurosport 2“ žinios.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti augintiniai“.
7.20 „Lemūrų gatvė“.
7.45 Daktaras Ozas (N-7).
9.30 „Neįprasti augintiniai“.
10.00 „Lemūrų gatvė“.
10.30 „Būrėja“.
11.00 „Akloji“.
12.00 Premjera! 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“.
17.15 „Akloji“.
17.45 „Būrėja“.
18.15 Nemarus kinas. 

Detektyvas „Mirtis 
ant Nilo“ (N-7).

21.00 „Brokenvudo paslaptys.
Dienos laimikis“ 
(N-7).

22.55 Romantinė drama 
„Amžinai tavo“ 
(N-14).

0.55 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

1.45 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Mirti ar nemirti“ 
(N-7).

4.30 Pasisvėrę ir laimingi.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Beveik neįmanoma 

misija (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

11.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

12.00 Praeities žvalgas 
(N-7).

12.30 Skausmas ir šlovė 
(N-7).

13.00 Beveik neįmanoma 
misija (N-7).

14.00 Bjauriausi darbai 
pasaulyje (N-7).

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

lygos ketvirtfinalio 
rungtynės. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Rusijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios. 
22.40 Veiksmo drama 

„Gladiatorius“ 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 Dokumentinis f. 
„Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

10.30 „Minutė po minutės“ 
(1) (N-7).

11.30 „Robinzonas Kruzas“.
12.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.35 Nuotykių f. 

„Džekas Hanteris ir 
Achenateno kapas“ 
(N-7).

15.25 Animacinė fantastinė 
komedija „Igoris“.

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

17.30 Romantinė komedija 
„Mokytojai“ (N-7).

18.30 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Karališkos  
paslaptys“.

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Didžioji banga“ 
(N-14).

22.55 Pinigai iš nieko.
23.55 „Lėktuvai, pakeitę 

pasaulį“.
0.55 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.

„aMŽiNai taVo“
Romantinė dRama. JAV. 2012.
Režisierius: Scott Hicks.
Vaidina: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner.

Tarnaudamas Irake, JAV jūrų pėstininkas Loganas rado merginos nuo-
trauką su užrašu „Būk atsargus“ kitoje pusėje. Per būrio užpuolimą Loga-
nas išgyveno, todėl įtikėjo, kad jį išgelbėjo nepažįstamosios nuotrauka. 
Grįžus namo, Loganui sunku priprasti prie įprasto gyvenimo, nes jį vis 
dar persekioja prisiminimai.

tV1
22.55

„SuGrĮŽiMaS Į ŽYDrĄJĄ 
paKraNtĘ“
nuotykių filmas. JAV. 1991.
Režisierius: William Graham.
Vaidina: Milla Jovovich, 
Brian Krause, Lisa Pelikan.

XIX a. vidurys. Po vyro mirties Sara 
kartu su dukrele Lili keliauja iš Tai-
čio atgal į San Fransiską. Laive įsi-
siautėja šiltinė. Vienintelė galimybė 
išsigelbėti - sprukti iš mirties laivo.

„GYVatĖS lĖKtuVE“
Veiksmo tRileRis. JAV, Kanada, 
Vokietija. 2006.
Režisieriai: David R.Ellis, Lex Halaby.
Vaidina: Samuel L.Jackson, 
Julianna Margulies, Nathan Phillips.

FTB agentas gabena labai svarbų 
liudininką lėktuvu, kai tūkstančius 
metrų virš žemės paviršiaus nusi-
kaltėliai paleidžia į saloną dešimtis 
įvairiausių formų, dydžių ir spalvų 
nuodingų gyvačių. 

„pirŠlYBoS“
Romantinė komedija. JAV. 2009.
Režisierė: Anne Fletcher.
Vaidina: Sandra Bullock, Ryan 
Reynolds, Mary Steenburgen.

Paaiškėja, kad nelegaliai Amerikoje 
gyvenančiai Margaritai gresia de-
portacija į gimtąją Kanadą. Veikli 
moteris iš karto sugalvoja išeitį ir 
pareigūnams pareiškia, kad yra susi-
žadėjusi su savo asistentu Endriumi.

BtV
21.40

tV3
21.45

lNK
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Animacinis f. „Nuotykių 

metas“ (N-7).
7.20 Animacinis f. „Barbės 

ir jos sesės nuotykiai 
su šuniukais“.

8.50 Animacinis f. 
„Didysis šunų pabė-
gimas“ (N-7).

10.40 Animacinis f. 
„Tarzanas“.

12.25 Komedija „Išdykėlis 
Danstonas“ (N-7).

14.10 Komedija „Džonsonų 
atostogos“ (N-7).

16.05 Komedija „Vaikų 
darželio  
policininkas“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 Romantinė komedija 
„Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija“ 
(N-7).

22.00 Komedija „Traukinio 
apiplėšimas, kurį 
įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (N-14).

0.05 TV serialas 
„Transporteris“ 
(N-7).

1.10 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f. „Zigis 

ir Ryklys“.
6.50 Animacinis f. 

„Naujieji  
keršytojai. Augantys 
didvyriai“.

8.15 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris 
Marse“.

9.40 Nuotykių filmas 
šeimai „Rašalo 
širdis“.

11.45 Nuotykių f. „Haris 
Poteris ir Azkabano 
kalinys“ (N-7).

14.25 Komedija „Mis 
Slaptoji agentė“ 
(N-7).

16.35 Romantinė komedija 
„Mano super  
buvusioji“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 Komedija šeimai 
„Marlis ir aš“ (N-7).

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

23.35 Veiksmo f. 
„Maksimali bausmė“ 
(N-14).

1.25 Animacinis f. 
„Taikinys“ (N-7).

2.15 Kriminalinė 
komedija „Užkampis“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Lietuva juokiasi 

2016.
8.35 Animacinis f. „Titiofas“.
10.10 Pasaka „Šešios 

gulbės“.
11.45 Pasaulio dokumenti-

ka. „Kūdikiai“.
13.05 „Tadas Blinda“. 1-4 s.
15.40 Kas ir kodėl?
16.05 TV serialas „Seserys“.
17.00 Mūsų legenda - 

Stasys Povilaitis. 
18.30 Žinios.
19.00 „Eurovizija 2017“. 

Nacionalinės atran-
kos akimirkos.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Komedija „Super 

Džonis“.
22.30 TV serialas „Medičiai, 

Florencijos valdovai“.
23.25 „Ukraina. Gilus ran-

das“ (subtitruota).
0.15 Pasaulio dokumenti-

ka. „Kūdikiai“.
1.35 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Kelionės su „Istorijos 

detektyvais“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Savaitė.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 Karinės paslaptys.

 19.00  „Eurovizija 2017“ 16.05  „Vaikų darželio 
  policininkas“

 14.25  „Mis Slaptoji 
  agentė“ 

Pirmadienis

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 „Nepamiršk manęs“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 
„Detektyvė Klara“. 1 s. (N-7). 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Melodrama „Draskomos širdys“ (N-7). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Pa-
galbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai 
(N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 Ne vie-
nas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. 12.55 Apie žūklę. 
13.25 24 valandos (N-7). 14.10 Pasienio sargyba 
(N-7). 14.35 Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Nuo... Iki. 17.55 KK2 
(N-7). 20.10 Valanda su Rūta. 21.45 Bus visko. 
22.35 24 valandos (N-7). 23.30 Pasienio sargyba 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
24 valandos (N-7). 1.25 Yra, kaip yra (N-7). 3.55 
Beatos virtuvė. 4.40 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Vaikų 
klubas. Animacija. 7.20 Komedija „Šuo ant 
šieno“. 10.00 Gegužės 1-osios demonstracija 
Raudonojoje aikštėje. 12.00 Naujienos (su sub-
titrais). 12.20 Nadieždos Babkinos koncertas. 
13.35 Juoktis leidžiama. 14.45 Šiandien. 18.00 
Komedija „Be ribų“. 20.00 Laikas. 20.35 Euro-
logija. Baltijos kelias (su subtitrais lietuvių k.). 
21.00 „Išeiti, kad sugrįžti“. 22.40 Levo Leščenko 
jubiliejinis koncertas. 1.05 EURONEWS. 1.35 
Komedija „Degalinės karalienė“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.10 „Gegužės lietus“. 6.50 „Ne iš to molio“. 
11.00, 20.00 Žinios. 11.10 F.Kirkorovo jubilie-
jinis koncertas. 13.45 Prancūzijos kulinarija. 
17.25 Anšlagas ir Kompanija. 21.00 „Pas 
anytą blynų“. 23.05 „Stovukas“. 2.35 Senai-
siais ritmais. 

 Ren
7.05 „Vrumizas“. 7.20 „Viskas tik į gerą“. 10.35-
17.05 „Pantera“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.20 „Vėjuotas jubiliejus. Genadijus Vetrovas 
draugų rate“ (su subtitrais lietuvių k.). 22.55 Mi-
chailo Zadornovo koncertas. 0.35 „Pėdsekiai“. 

„PalaTa“
Siaubo trileriS. Jungtinė Karalystė. 2010.
Režisierius: John Carpenter.
Vaidina: Amber Heard, Mamie Gummer, Danielle Panabaker.

1966-aisiais padegusią fermą Kristę pagauna policija ir uždaro į psichiat-
rijos ligoninę. Mergina supažindinama su daktaru Stingeriu, taikančiu 
eksperimentinę terapiją. Naktį, o vėliau ir duše Kristė mato keistos mo-
ters vaiduoklį. Vėliau ji išsiaiškina, kad tai kadaise dingusios rezidentės 
Alisos vaiduoklis. Atrodo, Alisa nusitaikiusi į visas pacientes iš eilės.

TV6
23.00

„IlGaI IR laIMInGaI. 
PelenĖS ISToRIja“
romantinė komedija. JAV. 1998.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Drew Barrymore, 
Anjelica Huston, Dougray Scott.

Po tėvo mirties pamotė Danielei 
skiria tik sunkiausius ir juodžiausius 
darbus, o jos įseserės nuolat tyčio-
jasi ir krečia kiaulystes. Tačiau vieną 
gražią dieną Danielės gyvenimas 
apsiverčia aukštyn kojomis - ji sutin-
ka žavų princą. O jos netikėtą laimę 
gali sugriauti nekaltas melas - Da-
nielė pasisako esanti kunigaikštytė. 

„MaRlIS IR aŠ“
komedija šeimai. JAV. 2008.
Režisierius: David Frankel.
Vaidina: Owen Wilson, 
Jennifer Aniston, Eric Dane.

Jauni ir ambicingi reporteriai Džo-
nas ir Dženė Groganai abejoja, ar 
jiems jau laikas turėti vaikų. Dėl 
to jie persikelia į Floridą, nusi-
perka namą ir įsigyja auksaspalvį 
retriverį, vardu Marlis. Amžinai 
besiseilėjantis šunėkas užkrauna 
tokią atsakomybę, kad jaunieji 
„tėveliai“ labai greitai ima gailėtis 
savo sprendimo...

„SUSIŠaUDYMaS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2007.
Režisierius: Michael Davis.
Vaidina: Paul Giamatti, Clive 
Owen, Monica Bellucci.

Paslaptingam Smitui tenka gelbėti 
ką tik gimusį kūdikį, kurio mama 
buvo nužudyta iškart po gimdymo. 
Kodėl vaikas yra žiauraus nusikaltė-
lio Herco taikinys, Smitui dar teks iš-
siaiškinti. Žinodamas, kad vienas su 
tik gimusiu vaikeliu nesusitvarkys, į 
šią painiavą jis įtraukia žavią moterį...

TV3
19.30

lnK
21.50
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6.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

7.35 Dainuok 
mano dainą. 
Dalyvauja:  
Č.Gabalis, 
S.Januška, Mia, 
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, 
T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.30 Komedija 
„Kaukazo belaisvė“ 
(N-7).

23.35-3.10 Dainuok mano 
dainą. Dalyvauja: 
Č.Gabalis, 
S.Januška,  
Mia,  
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, 
T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

4.40 Dokumentinis f. 
„Džekas  
Hana kviečia į 
gamtą“.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Vantos lapas.
7.55 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
8.35 Dokumentinis f. 

„Žemė iš  
paukščio skrydžio“ 
(N-7).

10.50 „Marionečių 
šokiai“ (1-4).

15.00 „Niekam 
tavęs  
neatiduosiu“ (1).

16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Niekam 

tavęs neatiduosiu“ 
(N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.30 „Niekam 

tavęs neatiduosiu“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Detektyvas 

Linlis“ (N-7).
1.00 Dokumentinis f. 

„Žemė iš  
paukščio  
skrydžio“ (N-7).

3.00 „Marionečių 
šokiai“ (1-4).

6.00 Dokumentinis f. 
„Viskas  
apie  
gyvūnus“.

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

Lietuvoje.
9.20 „Strazdanota vasara“.
10.25 Keistuolių teatro 

spektaklis „Aukštyn 
kojom“.

11.30 Aurikos ir Algirdo 
Selenių animacija. 

12.15 DW naujienos rusų k.
12.30 P.Vaičiūnas. „Patriotai“. 
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda daik-

tai 8“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 „Vladas Garastas. 

Komandos Tėvas“.
18.40 LRT aukso fondas. 

Andrius Mamontovas.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Didieji 

kunigaikščiai“.
22.20 LRT aukso fondas. 
22.50 Stop juosta.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Rusų gatvė.
24.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016.
1.00 Nacionalinis turtas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Akloji“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 Animacinis f. 

„Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

15.35 Animacinis f. 
„Rožinė pantera“.

16.05 Animacinis f. „Kung 
Fu Panda“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės VIII. Slaptos 
gelmės“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Kūrybinis palikimas. 
I d.“ (N-14).

22.05 „Nebylus liudijimas. 
Kūrybinis palikimas. 
II d.“ (N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
2.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.45 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.30 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis 

vilkolakis“ (N-7).
8.00 „Bjauriausi darbai 

pasaulyje“ (N-7).
9.00 „Praeities žvalgas“ 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ 

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

(N-14).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
20.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“.  
1 s. (N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Palata“ (S).
0.50 „Kobra 11“ (N-7).
1.50 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

11.30 Pinigai iš 
nieko.

12.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

13.30 Animacinis 
nuotykių f.  
„Jūros giesmė“.

15.10 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

16.10 Komedija 
„Prancūzai Niujorke“ 
(N-7).

17.55 „Robinzonas 
Kruzas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.30 Kino 
akademija.  
„Amžinos  
meilės laiškai“  
(N-7).

23.40 Balticum TV 
žinios.

0.10 Kriminalinis 
veiksmo trileris 
„13-tasis rajonas“ 
(N-14).

 20.15  Euromaxx 23.00  „Detektyvas 
  Linlis“

 7.35  Dainuok mano 
  dainą

 11.30  Pinigai iš nieko 16.00  „Kastlas“ 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAgegužės 1 d.

 NTV Mir
6.05 „Gydytojų byla“. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 8.20 „Jų papročiai“. 9.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“. 10.25 Vadimo Takmenevo fil-
mas „Ženios Belousovos gyvenimas ir mirtis“. 
11.30 „Dubrovskis“. 16.25 „Nugalėję mirtį“. 
17.00 „Mentų karai 3“. 19.25 „Išgyventi bet 
kokia kaina“. 21.25 „Operacija „Lėlininkas“. 
23.25 „Visos žvaigždės gegužės vakarą“. 1.25 
„Teisingumo deivės“. 5.10 „Akistata“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.15 Knygų kandys. 8.30 Suraizgyta 
ABC. 9.05 „Žali kaštonai“. 10.35 Pramoginė 
laida. 11.20, 15.50 Reportažas. 11.45, 18.05, 
0.55, 6.50 Lvovo gegužinė. 12.00 „Daktaras 
Murekas“. 13.40, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 16.25, 1.10 
„Miestas iš jūros“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kultūringieji PL. 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 Dokumentinis f. 6.35 
Laisvasis ekranas. 

 TV1000
6.10 „Paranoja“. 8.15 „Nebrendylos“. 10.15 „Po-
seidonas“. 12.15 „Monos Lizos šypsena“. 14.30 
„Aidas“. 16.25 „Vėjo nublokšti“. 20.30 „Nude-
gęs“. 22.30 „Žydroji pakrantė“. 0.30 „Vertėja“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekil-
nojamojo turto karai. 10.05, 1.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 21.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00 
Aukso karštinė. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
5.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30, 
2.30 Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbu-
čių verslas. 11.00, 23.00, 1.00, 4.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00, 16.00 Teksaso stilius nekil-
nojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 21.00, 2.00 Kelionė 
automobiliu. 22.00, 3.00 Žvejyba Majamyje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 
Grobuonių teritorija. 9.10, 14.40 Tigrų ataka. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bon-
dai Byčo veterinaras. 13.45 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50 Kinija žurnalisto akimis. 17.25, 21.05 
Gyvūnų gelbėjimas. 18.20 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 20.10 Kinologijos įvadas. 22.00 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 22.55 Savanų karalienė. 

 sPorT1
7.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 
Vakar. 9.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Movistar „Estudiantes“. Vakar. 
10.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao 
„Retabet“ - Andoros „Morabanc“. Vakar. 12.30, 
18.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
30 laida. 13.00 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Tomsko „Tom“ - Sankt Peterburgo 
„Zenit“. 15.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 25 turas. 15.30 Tiesiogiai. Vieningoji 
krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Rygos 
VEF. 17.30 Pasaulio galiūnų čempionatas. 5 
etapas. Finalas. Kinija. 19.00 Vieningoji krepši-
nio lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Rygos VEF. 
Šiandien. 23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. 
Pietų Korėja - JAV. 0.10 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 
11.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Swansea“. 12.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Chelsea“. 
14.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Totten-
ham“ - „Arsenal“. 16.30 „Formulė-1“. Rusijos 
GP lenktynės. 18.55 Boksas. Vladimiras Kličko - 
Anthony Joshua. 20.55 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Watford“ - „Liverpool“. Tiesioginė trans-
liacija. 24.00 Krepšinis. Eurolygos atkrintamo-
sios varžybos. 3.40 „Mobil-1“ The Grid lenk-
tynės. 4.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
ketvirtfinalis. 

 eurosPorT
6.30 Dviračių lenktynės „Tour of Yorkshire“. 
7.30, 11.00, 14.30, 20.00, 21.00, 2.30 Angliš-
kasis biliardas. Didžioji Britanija. 9.30, 19.00, 
4.00 Dviračių lenktynės. „Tour of Romandy“. 
12.55 Žiemos sporto apžvalga. 13.00, 1.45 
Automobilių lenktynės. Italija. 13.45, 5.00 Mo-
tociklų lenktynės. Nyderlandai. 19.55 Žiemos 
sporto apžvalga. 20.55, 0.25 Sporto naujienos. 
0.30 JAV futbolo lyga. 1.00 FIFA futbolas. 1.30 
Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 23.15  Lietuva tiesiogiai  23.00  Dainuoja Irena 
  Milkevičiūtė

 18.00  Kas ir kodėl? 13.35  Būk mano meile!  20.00  Prieš srovę

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 Senoji 
animacija. 10.05 „Draskomos širdys“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 
„Detektyvė Klara“. 2 s. (N-7). 17.00 „Tu - mano 
likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Melodrama „Praeities šešėlis“ (N-7). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45 
„Detektyvė Klara“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Pagalbos skambutis (N-7). 6.50 KK2 (N-7). 
9.05 Dviračio šou. 11.05 Bus visko. 11.55 
Dviračio šou. 12.25 Tauro ragas (N-7). 12.55 
24 valandos (N-7). 13.40 Autopilotas. 14.10 
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 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.05 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Išeiti, 
kad sugrįžti“. 14.05 Skanėstas. 15.00 Kartu 
su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos lai-
kas.  21.00 Už kadro. 21.10 „Išeiti, kad sugrįžti“. 
23.00 „Didžioji“. 0.50 Vakaras su Urgantu. 1.20 
Nakties naujienos. 1.35 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.10 Žinios. 
11.55 „Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 
17.40 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 „Tykusis Donas“. 0.25 „Pelenai“. 

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.20 Mums net nesisapnavo. 
14.00 „V ir M“. 14.25 „Vėjuotas jubiliejus. Gena-
dijus Vetrovas draugų rate“. 15.55 „Teisė mylėti“. 
17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriau-
sias šefas. 0.15 Žiūrėti visiems! 1.05 „Žiniuonis“. 

 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 sugrįži-
mas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 Susitikimo vieta. 16.30 „Mentų karai 
3“. 18.30 Yaptingas įvykis. Apžvalga. 19.50 
„Išgyventi bet kokia kaina“. 21.50 „Operacija 
„Lėlininkas“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 „Jūrų 
velniai. Viesulas 2“. 2.15 Susitikimo vieta. 4.10 
Buto klausimas. 5.05 „Teismo detektyvas“. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30 „Karalius ir triu-
šis“. 9.05 „Medžiotojas. Paskutinis mūšis“. 10.40, 
18.50 Lvovo gegužinė. 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 „Notacijos“. 13.35, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.10 „Teisuoliai“. 15.00 Pra-
moginė laida. 15.45 Dokumentinis f. 16.35, 1.15 
„Miestas iš jūros“. 18.30 TV ekspresas. 19.05, 
6.35 Už nuopelnus Lenkijai ir lenkams užsienyje. 
Koncertas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.40, 3.35 Publicistinė 
laida. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 Repor-
tažas. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
8.30 „Žydroji pakrantė“. 10.50 „Vertėja“. 13.30 
„Vampyrų akademija“. 15.30 „Šeimos albumas. 
Rugpjūtis“. 18.10 „Išganymas“. 20.10 „Pasi-
klydę vertime“. 22.10 „Sugrįžimas į Žydrąją 
pakrantę“. 0.10 „Bremo Stokerio „Drakula“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 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 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Didžiosios statybos. 21.00 Aukso 
karštinė. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Gelbėjimo 
operacija Evereste. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 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 „Vėžliukai nindzės“.
8.55 TV serialas „Meilės 

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

ir du sūnūs“ (N-7).
12.05 Svajonių sodai.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kalėjimo 

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

dos. Palikimas“ (N-14).
0.30 TV serialas 

„Transporteris“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

2.20 TV serialas „Apsukrios 
kambarinės“ (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).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

Vedėjai: I.Norkutė, 
V.Budraitytė ir 
V.Pauliukaitis (N-7).

14.30 TV serialas „Amžina 
meilė“ (N-7).

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 trileris 

„Skolos kaina“ (N-14).
0.20 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.15 TV serialas „Judantis 

objektas“ (1) (N-7).
2.05 Kriminalinė komedija 

„Užkampis“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.45 „Ukraina. Gilus ran-

das“ (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“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.00 60 metų televizijai 

Lietuvoje. Iškilmingas 
koncertas iš Lietuvos 
nacionalinio operos ir 
baleto teatro. 

20.55 Loterija „Keno Loto“.
21.00 Panorama. 
21.59 Loterija „Jėga“.
22.00 Svarbios detalės.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.50 Trumposios žinios.
23.55 TV serialas „Drakula“.
0.40 Gamtos inspektoriai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Mes nugalėjom“.

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

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

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

9.05 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 TV serialas „Vora-

tink lis. Negyva žemė. 
I dalis“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės.:. 2“.
21.30 Komedija „Seni lai-

kai“ (N-14).
23.35 Komedija „Kaukazo 

belaisvė“ (N-7).
1.30 TV serialas „Džeikas, 

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

karai“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Gaujos“ (N-7).
11.30 „Bitininkas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Likimo melodija“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 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 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
5.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.05 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.02 Teatras.
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 Anapus čia ir dabar.
13.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
13.45 Atspindžiai.
14.15 Linija, spalva, forma.
14.50 „Julija“.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.45 Misija. Vilnija.
17.10 Istorijos detektyvai. 
17.55 Poezija. 
18.00 60 metų televizijai 

Lietuvoje. Iškilmingo 
koncerto iš Lietuvos 
nacionalinio operos 
ir baleto teatro rau-
donasis kilimas. 

19.00 Durys atsidaro. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 „Elžbieta“ (N-7).
23.00 Dainuoja Irena 

Milkevičiūtė.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
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gegužės 2 d. 

 14.15  „Kai šaukia 
  širdis“

 9.00  Tavo augintinis 1.50  „CSI. Niujorkas“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 21.50 Gyvūnų 
gelbėjimas. 9.10, 14.40, 22.55 Savanų karalienė. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45 Kinija žurnalisto 
akimis. 16.30, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 17.25, 
21.05 Susitikimas su pingvinais. 18.20, 22.00, 1.40 
Šuns gelbėjimo misija. 20.10 Kinologijos įvadas. 

 SPort1
7.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 5 etapas. 
Finalas. Kinija. 8.00 NBA krepšinio lyga. NBA 
krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Milvokio 
„Bucks“. 10.10, 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Tomsko „Tom“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 
Vakar. 12.10 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. 
Pietų Korėja - JAV. 13.10 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Andoros 
„Morabanc“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. 
Europos taurė. Zagrebo „Cedevita“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 17.00 Olandijos „Eredivisie“ futbo-
lo lygos apžvalga. 32 turas. 20.00 Čempionai Lt. 
Grapplingas. Vilnius. 4 d. Premjera. 20.30 Rusi-
jos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 26 turas. 
Premjera. 21.00 NBA krepšinio lyga. Šeštadienio 
akrintamosios. 23.10 Kovinis sportas. „M1 Iššū-
kis“. Rusija - Brazilija. 0.10 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Milvokio „Bucks“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Watford“ - „Liverpool“. 9.50 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 
15.55 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 16.25 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ -  
„Real“. 18.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Real“ - „Bayern“. 20.05 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 21.05 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos rungtynės. Tiesioginė trans-
liacija. 23.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onato pusfinalis. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Latvija. 

 euroSPort
6.15 Automobilių lenktynės. Italija. 7.30, 0.30, 
5.30 Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 
9.30 Sporto linksmybės. 10.30 Motociklų lenk-
tynės. Nyderlandai. 11.45, 21.00 Futbolas. Eu-
ropos U17 moterų čempionatas. 13.45, 22.00, 
2.30 Dviračių lenktynės. „Tour of Romandy“. 
14.50 Žiemos sporto apžvalga. 15.00, 1.30, 
4.00 Tenisas. 20.55, 0.25 Sporto naujienos. 
23.00 Jojimas. 23.30 Automobilių lenktynės. 
FIA. 24.00 Automobilių lenktynės. F3 Europos 
čempionatas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 Animacinis f. 

„Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

15.35 Animacinis f. 
„Rožinė pantera“.

16.05 Animacinis f. 
„Kung Fu Panda“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės VIII. Šeimos 
pagardai“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Kūnas ir protas. I d.“ 
(N-14).

22.05 „Nebylus liudijimas. 
Kūnas ir protas. II d.“ 

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
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 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.00 Komedija „Univeras. 

Naujas bendrikas“.  
1 s. (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ (N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Real Madrid CF“ -  
„Club Atletico de 
Madrid“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 „Kobra 11“ (N-7).
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.40 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 „Robinzonas 
Kruzas“.

12.30 Animacinė 
fantastinė  
komedija „Keista 
magija“.

14.15 „Kai šaukia 
širdis“.

15.15 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.20 „Karališkos 
paslaptys“.

16.50 Drama „Viskas 
įmanoma“ (N-7).

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 „Robinzonas 

Kruzas“.
24.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

„24 VAlAnDoS. PAliKimAS“
TV serialas. JAV. 2016.
Režisieriai: Stephen Hopkins, Jon Cassar.
Vaidina: Corey Hawkins, Miranda Otto, Anna Diop.

Erikas Karteris grįžta į JAV. Savo užduotį pašalinti teroristų lyderį Šeiką 
Ibrahimą Bin Kalidą jis įvykdė sėkmingai, tačiau gimtinėje agentas suži-
no, kad jis ir jo būrys tapo žudikų, kerštaujančių už savo vadą, taikiniais. 
Kol vadovė Rebeka Baltuosiuose rūmuose sako iškilmingą kalbą apie 
sėkmingą misiją, Kalido žmonės jau lipa JAV pareigūnams ant kulnų.

tV3
23.30

„PrAeitieS ŠeŠĖliS“
MelodraMa. Vokietija. 2000.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Tanja Wedhorn, Daniel 
Morgenroth, Andre Dietrich.

Kai du vyrai kovoja dėl tos pačios 
moters širdies, niekada nebūna 
leng va. Puikiai baigęs Kembridžo 
universitetą, Henris Brauningas gau-
na pasiūlymą tapti vienos Anglijos 
internatinės mokyklos direktoriumi. tV8

21.00

 „Be KAltĖS KAltA“
TV serialas. Turkija. 2012.
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, 
Engin Akyurek, Firat Celik.

Fatmagiul yra mergina, kartu su 
savo broliu gyvenanti kaime. Ji po 
kelių mėnesių ruošiasi ištekėti už 
žvejo, vardu Mustafa, ir svajoja pa-
bėgti nuo savo priekabiaujančios 
įseserės, kuri jos nekenčia. tV1

23.10

„PĖDSAKAi“
TV serialas. Rusija. 2007.
Režisierius: Igor Romaščenka.
Vaidina: Vladimir Tašlykov, 
Pavel Šuvajev, Ana Dankova.

Net labiausiai neįtikėtinus dalykus 
gali išsiaiškinti Federalinė eksper-
tų tarnyba. Į juos kreipiasi ir pa-
prasti tyrėjai, ir sunkiausias bylas 
nagrinėjantys prokurorai. Šioje 
komandoje - tik geriausi įvairių 
sričių specialistai.tV6

19.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).
12.05 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo f. 

„Kautynės mažajame 
Tokijuje“ (N-14).

0.05 „Transporteris“ 
(N-7).

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

2.00 „Apsukrios 
kambarinės“  
(N-14).

6.40 Animacinis f. 
„Didysis žvejys“.

7.05 Animacinis f. 
„Zigis ir Ryklys“.

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

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Kalinių žmonos 

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

„Drakonų tiltas“ 
(N-14).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(1) (N-14).

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

1.50 Kriminalinė komedija 
„Užkampis“  
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Stilius.
11.45 Svarbios detalės.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Trileris 

„Skola“ (N-14).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.

 17.10  Klauskite daktaro 21.00  „Šviesoforas“  20.25  Kalinių žmonos

trečiadienis

„MEILĖS ŽIEDAI“
TV serialas. Turkija. 2014.
Režisierė: Asli Zengin.
Vaidina: Ozge Gurel, Serkan Cayoglu, Nilperi Sahinkaya.

Oikiu - paprasta mergina, gyvenanti kukliai su mama ir mažuoju broliuku 
ir svajojanti tapti stiliste. Nuo vaikystės ji yra įsimylėjusi geriausios draugės 
brolį Metę, bet taip ir nedrįsta jam prisipažinti. Metė nejaučia to paties ir 
įsimyli Oikiu savanaudę draugę Šeimą. Oikiu visiškai nuleidžia rankas, bet 
netrukus susipažįsta su Metės geriausiu draugu ir verslo partneriu Ajazu.

rekomenduoja

TV8
18.00

„DRAKONŲ TILTAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Isaac Florentine.
Vaidina: Dolph Lundgren, Cary-
Hiroyuki Tagawa, Valerie Chow.

Šalyje, kurioje praeitis ir dabartis 
neatsiejamai susipynusios, o krau-
geriškas tironas daro viską, kad pa-
siektų besąlygišką valdžios olimpą, 
atsiranda bebaimis, teisingumą 
ginantis karys, kurio gyvenimo 
tikslas - suvienyti sukilusius šalies 
gyventojus, vesti juos į mūšį su tiro-
niškojo valdovo kariauna ir išgelbėti 
iš jo gniaužtų gražuolę princesę.

 

„DŽEIKAS, STORULIS IR ŠUO“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 1987.
Režisieriai: Bernard L.Kowalski, 
Michael Lange.
Vaidina: William Conrad, 
Joe Penny, Alan Campbell.

Jiedu kolegos - ekscentriškas sto-
rulis prokuroras Makeibas, neišski-
riamas su savo šuniu Maksu, ir mu-
šeika, sumanus seklys Džeikas. Kai 
jiedu kartu imasi narplioti sudėtin-
gą nusikaltimą, kaltieji neišvengs 
atpildo. Detektyvams dažnai gresia 
pavojus, tačiau jie niekuomet ne-
praranda humoro jausmo.

„KAUTYNĖS MAŽAJAME 
TOKIJUJE“
Veiksmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius: Mark L.Lester.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Brandon Lee, 
Cary-Hiroyuki Tagawa.

Japonijoje nužudyto amerikiečio 
sūnus Krisas Keneris liko šalyje ir 
buvo užaugintas globėjų. Dabar 
jis - savo tėvynėje, ir nors dirba Los 
Andžele, jam Azijos kultūra kur kas 
priimtinesnė.

LNK
22.15

BTV
1.50

TV3
22.30

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.05 „Se-
noji animacija. 10.05 „Praeities šešėlis“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 14.00 „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 animacija. 
21.00 Romantinė drama „Skarlet“ (N-7). 22.55 
„Meilės žiedai“ (N-7). 0.55 „Tikrosios 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 Doku-
mentinis f. „Kazanova. Gundymo menas“ (N-7). 
12.05 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 
13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 
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 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
1.05 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Išeiti, 
kad sugrįžti“. 14.15 Skanėstas. 15.00 Kartu su 
visais. 16.00, 4.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 19.00 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 „Išeiti, kad sugrįžti“. 22.50 „Didžioji“. 0.35 
Vakaras su Urgantu. 1.50 „Aukštis“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.10 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Tyku-
sis Donas“. 0.35 „Pelenai“. 2.25 „Tėvo instinktas“. 

 REN
7.00 „Vrumizas“. 7.10 „Viengungiai“. 7.55 Žvalus 
rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dra-
mos“. 11.25 Mums net nesisapnavo. 14.00 Pati 
naudingiausia programa. 14.55 Mokslo apgauti. 
15.50 „Teisė mylėti“. 17.35 Tinkama priemonė. 
18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
23.15 Žiūrėti visiems! 0.05 „Žiniuonis“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.10 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Šuo“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ 

(N-7).
14.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Negyva 

žemė. II dalis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės. 2“ (N-7).
21.30 Kriminalinė drama 

„Išbandymų diena“ 
(N-14).

23.55 Komedija 
„Seni laikai“ (N-14).

1.50 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

2.35 „Sostų karai“ (N-14).
3.30 „Penktoji pavara“.

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ (1) 
(N-7).

11.30 „Bitininkas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(1) (N-7).

21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 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).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Teatras.
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.00 Mažesnieji broliai. 
14.30 Žagarės vyšnių fes-

tivalis 2016. Andrius 
Kaniava.

15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 „Juodoji gėlė“ (N-7).
18.15 „Purvini karai“.
19.40 Labanaktukas. 
20.10 „Šimtas reginių 

senoviniame mieste“.
20.35 Algimanto Čekuolio 

knygos „Salos ir jų 
žmonės“ pristatymas.

21.00 Komiška drama 
„Tūkstantis ir viena 
naktis. I d.“ (N-14).

23.00 Mokslo sriuba.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Saldus gyvenimas. 

Italų kino muzika“. 
1.30 Euromaxx.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(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 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
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).
18.50 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Midsomerio rapsodi-
ja“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Schizma. I d.“ (N-14).

22.05 „Nebylus liudijimas. 
Schizma. II d.“ 
(N-14).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.50 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-70.
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Pėdsakai“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Rouzvudas“ (N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-70.
18.00 Lietuvos krepšinio 

lygos ketvirtfi-
nalio rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-70.

21.00 „Naša Raša“ (N-140.
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„AS Monaco FC“ - 
„Juventus Football 
Club“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 „Kobra 11“ (N-70.
0.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-140.
1.35 „Nematoma riba“ 

(N-140.

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
10.30 Skrajojantys ežerai. 

Baltų mitai  
ir simboliai.

11.00 Lietuva žemėlapiuo-
se. Senieji ir ran-
kraštiniai žemėlapiai.

11.30 Animacinė fantastinė 
komedija „Igoris“.

13.00 „Robinzonas 
Kruzas“.

14.00 „Mokytojai“ 
(N-7).

15.00 Animacinė 
nuotykių komedija  
„Aviukas Šonas“.

16.30 Romantinė 
komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

18.30 „Karališkos 
paslaptys“.

19.00 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

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 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
0.30 „Mokytojai“ 

(N-7).

 20.35    Algimantas
    Čekuolis

 21.30   Moterų balsas 21.00    „Visi vyrai - 
     kiaulės. 2“

 19.00  „Lėktuvai, 
     pakeitę pasaulį“

 17.00    „Kobra 11“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAgegužės 3 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 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchataro sugrįžimas“. 
10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 Susitikimo vieta. 16.30 „Mentų karai 
3“. 18.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 
„Išgyventi bet kokia kaina“. 21.50 „Operacija 
„Lėlininkas“. 23.50 Dienos apžvalga. 0.20 „Jūrų 
velniai. Viesulas 2“. 2.15 Susitikimo vieta. 

 TV PoloNia
8.10 „Priartėjimas“. 9.10, 2.15 ABC viską žino. 
9.20, 18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 11.05, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 11.25, 23.05, 5.35 Polonijos 
pokalbis. 11.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
12.25, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.40 Kons-
titucijos šventė. 14.20, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.55 „Maršalas Pilsudskis“. 15.55 
Už nuopelnus Lenkijai ir lenkams užsienyje. 
Koncertas. 15.55 Dokumentinis f. 16.40 Turistinė 
kelionė. 16.55 Ateities namai. 17.30, 1.45 „Pele-
nė“. 17.55 „Laukinių gyvūnų paslaptys“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Zaolzė. 19.25, 1.10 Rytų 
studija. 20.25, 6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 0.10 
Dokumentinis f. 3.40 „Miesto centro karaliai“.

 TV1000
8.30 „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“. 10.30 
„Bremo Stokerio „Drakula“. 13.15 „Scenos 
gražuolė“. 15.35 „Pabėgti neįmanoma“. 17.35 
„Didžioji afera“. 20.10 „Tai kur po velnių tie 
Morganai?“ 22.15 „Prabudimai“. 0.30 „Gerbėja“.

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 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 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Mir-
tinas laimikis. 21.00, 2.50 Dyzelinio pasaulio 
broliai. 22.00, 3.40 Greitai ir garsiai. 23.00, 4.30 
Supervilkikai. 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. 12.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Žvaigž-
dė automobilyje. 23.00, 4.00 Garsenybių klubas. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Šuns gelbėjimo misija. 9.10, 14.40, 
22.55, 3.25 Savanų karalienė. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 16.30, 23.50, 5.02 Žvejyba 
Amazonėje. 17.25, 21.05, 1.40 Laukinių gyvūnų 
gelbėjimas. 18.20, 22.00, 5.49 Baseinų meistras. 
20.10, 4.15 Visa tiesa apie kates. 

 sPorT1
7.00 Grapplingas. Vilnius. 4 d. Vakar. 7.30 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 8.00 NBA krepši-
nio lyga. Šeštadienio atkrintamosios. 10.10 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. FC „Orenburg“ - Sankt Pe-
terburgo „Zenit“. 12.10 „M1 Iššūkis“. Rusija - Brazi-
lija. 13.10, 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Barselonos „Lassa“ - Malagos „Unicaja“. 15.00 
Lietkabelio žygis Europoje. Europos taurė. Naujasis 
Naugardas „Nyzhny“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 
17.00 „NBA Action“. 17.30 Rusijos „Premier“ futbo-
lo lygos apžvalga. 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Spartak“. 20.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 22.40 
„Road to glory“. 23.10 „M1 Iššūkis“. Beniliuksas 
- Bulgarija. 0.10 KOK World Series. 1.10 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Atlantos 
„Hawks“. 4.10 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. FC 
„Rostov“ - Maskvos „Spartak“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos rungty-
nės. 8.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato 
finalas. 11.05 Futbolas. UEFA Europos lygos 
finalas. „Liverpool“ - „Sevilla“. 13.15 Krep-
šinis. Eurolygos atkrintamosios varžybos. 
16.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Ju-
ventus“ - „Barcelona“. 18.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Juventus“. 
20.35 „Formulė-1“. Rusijos GP lenktynių 
apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Rankinis. Belgija - Lietuva. 1.25 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija - Ru-
sija. 3.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 4.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempio-
natas. Latvija - Čekija. 

 eurosPorT
7.30 Dviračių lenktynės. „Tour of Romandy“. 
8.30, 12.40 Dviračių sportas. Italijos turas. 
9.30, 16.45 Angliškasis biliardas. Didžioji Bri-
tanija. 11.00, 18.25 Žiemos sporto apžvalga. 
11.05, 20.30, 1.30, 4.00 Tenisas. 14.00, 18.30, 
24.00, 2.30 Futbolas. Europos U17 čempiona-
tas. Kroatija. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 
5.30 Automobilių lenktynės. Italija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 13.20   „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 23.45  Nuoga tiesa  23.30   Dabar pasaulyje 21.30   Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 13.30   „Simpsonai“

 TV8
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 „Šunyčiai patruliai“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 Romantinė drama „Skarlet“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 15.00 Pasikeisk! (N-7). 16.00 „De-
tektyvė 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 Romantinė komedija 
„Laiškai Džuljetai“ (N-7). 23.05 „Meilės žiedai“ 
(N-7). 1.05 „Tikrosios Beverli Hilso namų šei-
mininkės“ (N-7). 1.55 „Detektyvė 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. 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
Dokumentinis f. „Kazanova. Gundymo menas“ 
(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 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
1.10 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.15 „Išeiti, 
kad sugrįžti“. 14.10 Skanėstas. 15.00 Kartu su 
visais. 16.00, 4.05 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 „Išeiti, kad sugrįžti“. 
23.05 Šiandien vakare. 0.40 Vakaras su Urgantu. 
1.55 Komedija „Gyveno trys viengungiai“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2.20 Žinios. 11.55 „Skli-
fosovskis“. 14.55 „Elina Bystrickaja“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Tykusis 
Donas“. 23.55 „Pelenai“. 2.35 „Pandoros skrynia“. 

 Ren
7.45 Žvalus rytas! 8.30 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.05 Mums net nesisapnavo. 
13.45 Pažink mūsiškius. 14.15 Sąžiningas remon-
tas. 14.55 Mokslo apgauti. 15.50 „Teisė į meilę“. 
17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Čapman paslaptys. 
23.15 Rusiškas vairavimas. 0.10 „Teisė į meilę“. 

 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“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Su-
sitikimo vieta“. 16.30 „Mentų karai 3“. 18.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Išgyventi bet 
kokia kaina“. 21.50 „Operacija „Lėlininkas“. 23.50 
Dienos apžvalga. 0.20 „Jūrų velniai. Viesulas 2“.  

 TV PolonIa
7.05 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“. 8.00 
Rytų studija. 8.35, 18.00, 2.20 Lenkijos gamtos 
lobiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Pano-
rama. 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, 19.55, 4.40 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Miesto centro 
karaliai“. 16.10 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos 
paminklai. 16.40 Vilnoteka. 16.55 Kaip tai veikia. 
17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 
19.20 Kelionės su istorija. 20.25, 6.35 Laida iš salų. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 
3.40 „Žmogžudysčių komisija“. 0.05 Pramoginė 
laida. 0.40 Verta kalbėti. 6.50 Klajūno užrašai.

 TV1000
8.35 „Prabudimai“. 11.05 „Gerbėja“. 13.20 „Tai 
kur po velnių tie Morganai?“ 15.30 „Nebrendy-
los“. 17.30 „Monos Lizos šypsena“. 20.10 „Triu-
šio urvas“. 22.05 „Šaltis liepą“. 0.15 „Pykčio regi-
mybė“. 2.25 „Nudegęs“. 4.10 „Žydroji pakrantė“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40, 22.00 Sandėlių medžioto-
jai Britanijoje. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto 
karai. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Iš-
gyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 1.55, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30, 3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 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, 
2.00 Kelionė automobiliu. 9.30, 15.30, 21.30, 2.30 
Namai ant ratų. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Motociklininko dienoraščiai 
Afrikoje. 23.00, 4.00 Pavojingi lėktuvai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Šviesoforas“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Du tėvai ir du 

sūnūs“ (N-7).
12.05 Gero vakaro šou 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“. 1 s. 

(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 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Romantinė komedija 

„Į Romą su meile“ 
(N-14).

0.50 „Bruklino taksi“ 
(N-7).

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

2.40 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14).

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 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
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. 

„Čempionas 3. 
Išpirkimas“ (N-14).

0.15 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

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

2.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.25 Alchemija.
2.55 Retrospektyva. 

Kultūrinė dokumentika. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
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. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių  
turnyras. Finalas.

22.45 Trumposios žinios.
22.50 Komiška drama 

„Kamikadzė“ (N-14).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Mes nugalėjom“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

7.10 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.05 „Voratinklis“ (N-7).
9.10 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Šuo“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ 

(N-7).
14.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Šuo“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. Negyva 

žemė. III dalis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Kylanti audra“ 
(N-14).

23.35 Kriminalinė drama 
„Išbandymų diena“ 
(N-14).

1.50 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

2.35 „Sostų karai“ (N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.20 Patriotai (N-7).
8.20 „Niekam tavęs neati-

duosiu“ (1) (N-7).
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

11.30 „Bitininkas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.35 Lietuva tiesiogiai.
2.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Rojus Lietuvoj“.
7.45 „Smarkuolis Tašis“.
8.00 Istorijos detektyvai. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Purvini karai“.
13.35 Mokslo sriuba.
13.50 „Vilnius Jazz 2016“. 

„Horny Horns“.
15.00 Dokumentinis f. 

„Sodininkas“.
15.30 „Rojus Lietuvoj“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija. 
18.15 „Medičiai, Floren ci-

jos valdovai“ (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Trileris „Skola“ 

(N-14).
22.50 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Koncertuoja Andrey 

Baranov (smuikas, 
Rusija), Darius Ma -
žintas (fortepijonas).

1.30 Kelias į namus.
2.00 Laba diena, Lietuva.
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 10.30    „Karališkos 
    paslaptys“

 0.55  „Daktaras Hausas“ 22.55   „Be kaltės kalta“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Ponia Dila“ (N-7).
9.25 „Akloji“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(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 „Sandžėjus ir Kreigas“.
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).
18.50 „Midsomerio žmog-

žudystės IX. Namas 
miške“ (N-7).

21.00 Deteketyvas 
„Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Seni  
gelžgaliai“.

22.55 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.45 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.30 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Jaunasis vilkolakis“ 

(N-7).
8.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
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 „Rouzvudas“ 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Veiksmo trileris 
„Klastotė“ (N-14).

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

(N-7).
1.45 „Nematoma riba“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 „Karališkos 
paslaptys“.

11.00 „Kai šaukia širdis“.
12.00 „Lėktuvai, 

pakeitę pasaulį“.
13.00 „Minutė po minutės“ 

(N-7).
14.00 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
14.30 Nuotykių f. 

„Džekas Hanteris ir 
Achenateno kapas“ 
(N-7).

16.20 Animacinė 
komiška drama 
„Merė ir Maksas“ 
(N-7).

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Mokytojai“ 
(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“.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Baseinų meistras. 9.10, 14.40 Savanų 
karalienė. 10.05, 15.35, 19.15, 2.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
16.30, 23.50, 5.02 Žvejyba Amazonėje. 17.25, 21.05 
Katės gelbėjimas. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukiniai 
gyvūnai. 22.55, 3.25 Kinija žurnalisto akimis. 

 SPort1
7.00, 17.00, 0.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 8.00 Rusijos „Premier“ futbo-
lo lyga. Maskvos CSKA - Maskvos „Spartak“. 
10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Movistar „Estudiantes“. 11.40 „NBA 
Action“. 12.10 „M1 Iššūkis“. Beniliuksas - Bulgarija. 
13.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos
„Lassa“ - Malagos „Unicaja“. 15.00 Europos taurė. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 
18.00 Pasaulio rali - kroso čempionatas. Ispanija. 
20.00 „Penktasis kėlinys“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Bilbao „Retabet“ - Andoros „Mora-
banc“. 22.40 „M1 Iššūkis“. Vokietija - Rusija. 23.40 
KOK World Series. Baltarusija. 2014. 2/2 d. 1.40 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. FC „Orenburg“ - 
Sankt Peterburgo „Zenit“. 3.40 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - Gran Kana-
rijos „Herbalife“. 5.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Movistar „Estudiantes“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos rung-
tynės. 8.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 
9.50 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 10.20 Krepšinis. Eurolygos pusfinalis. 
„Fenerbahce Ulker“ - „Laboral Kutxa“. 12.40 
Krepšinis. Eurolygos finalas. 15.35 Boksas. 
Vladimiras Kličko - Anthony Joshua. 17.05 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Manchester 
United“ - „Anderlecht“. 18.55 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Atletico“. 22.00 Fut-
bolas. Europos lyga. Tiesioginė transliacija. 
0.05 Smiginis. Premier lyga. Šefildas. 3.05 
„Formulė-1“. Rusijos GP lenktynių apžvalga. 
4.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. La-
tvija - Rusija. 

 euroSPort
6.15 Motociklų lenktynės. Nyderlandai. 7.00, 
10.00, 12.45, 17.15, 0.05, 2.30 Futbolas. Eu-
ropos U17 čempionatas. Kroatija. 9.30 Auto-
mobilių lenktynės. FIA. 11.00, 20.00, 1.30, 4.00 
Tenisas. 12.25, 1.20 Žiemos sporto apžvalga. 
16.45 FIFA futbolas. 19.55, 23.55 Sporto nau-
jienos. 5.30 Dviračių sportas. Italijos turas. 

 

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

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

tV3
22.30

rekomenduoja

„lAiŠKAi DŽulJetAi“
Romantinė komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Gary Winick.
Vaidina: Amanda Seyfried, 
Vanessa Redgrave.

Atostogaudama Veronoje, rašyto-
ja Sofi netikėtai randa prieš pen-
kiasdešimt metų parašytą laišką. 
Įkvėpta radinio, Sofi leidžiasi į ro-
mantinę kelionę su laiško autore 
Klara ir jos gražuoliu anūku.

„ČemPionAS 3. 
iŠPirKimAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Isaac Florentine.
Vaidina: Scott Adkins, Mykel 
Shannon Jenkins, Mark Ivanir.

Jurijus Boiko - Rusijos čempionas 
nelegalių kovų kalėjime. Nukentėjęs 
nuo Džordžo Čemberso, jis gauna 
šansą grįžti į ringą. Mafijos galva ir 
kovų organizatorius, pravarde Ga-
ga, apmoka Boiko kelių operaciją...

„KlAStotĖ“
Veiksmo tRileRis. JAV. 1998.
Režisierius: Hark Tsui.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Rob Schneider, Lela Rochon.

Markusas Rėjus, dizaineris, gyvena 
iš klastočių pardavinėjimo. Iškilus 
grėsmei, kad pasieksianti rinką nauja 
džinsų siunta yra su įmontuotomis 
mikrobombomis, Markusas sutinka 
padėti išsiaiškinti klastočių tinklą.tV6

22.00

lnK
22.15

tV8
21.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 10.30, 
12.40, 15.40, 18.40, 21.40, 23 val. (23 val. seansas vyks 
28-29, 1 d.)
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
28-4 d. 11.40, 14.40, 17.40, 20.40 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28-4 d. 10.50, 12.55, 15,  
17.05 val.
„spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-4 d. 11.50, 16, 19.20, 21.50, 
23.40 val. (29-30 d. 11.50 val. seansas nevyks; 23.40 val. 
seansas vyks 28-29, 1 d.)
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-4 d. 10.20, 11.50, 13.20, 14.10, 15.50,  
16.30 val. (11.50 val. seansas vyks 29-30, 1 d.)
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-4 d. 10.40, 13.30, 
16.20, 18.10, 21.05, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 
28-29, 1 d.)
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40 val. (10.10 val. seansas vyks 29-30, 1 d.)
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 28-4 d. 
11.20, 18, 20.30 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 28-4 d. 
19, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 28-29, 1 d.)
„naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28-4 d. 21.30 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
28, 30, 2, 4 d. 18.50 val.
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 18.50 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 21.20 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
28, 30, 2, 4 d. 19.10 val.

„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 28-4 d. 19.10, 23.50 val. 
(19.10 val. seansas vyks 29, 1, 3 d.; 23.50 val. seansas 
vyks 28-29, 1 d.).
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 28-4 d. 
13.40, 21.15 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 11.30, 
17.30, 20.30 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 28-4 d. 
14.30, 18.30, 21.30 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28-4 d. 11, 13, 15.05, 16.20 val.
„spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-4 d. 14, 16.10,  
19.10, 21 val.
„TED - Best of TED 2017“ - 30 d. 18 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-4 d. 11.10,  
13.50, 15.50, 18.45, 21.40 val. (29-1 d. 11.10 val. seansas 
nevyks).
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-4 d. 11.10, 13.30, 15.40, 17.10 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
29-1 d. 11 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija, N-13) - 28-4 d. 11.20, 
16.50, 19.30 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 11.30, 13.40,  
16 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 29-1 d. 11.45 val.
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 28-4 d. 
13.20, 18.30 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
28-4 d. 18, 21.40 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 15.10, 20.45 val.

„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 30 d. 12.45 val.
„naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28, 30, 2, 4 d. 18.10 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
28-4 d. 21.20 val.
„Tarnaitė“ (drama, JAV, Indija, Jungtiniai Arabų 
Emyratai, N-18) - 28-4 d. 21.45 val.
„seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 
18.10 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
29, 1 d. 12.45 val.
„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 
28, 30, 2, 4 d. 21 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 21 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Didžioji Britanija, 
N-13) - 28-4 d. 18.15 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 28, 2 d. 17 val. 1 d. 
17.30 val. 3 d. 21.10 val.
„Tarp mūsų“ (drama, Izraelis, Prancūzija) - 28 d. 19 val. 
29 d. 21.10 val. 30 d. 16 val. 3 d. 16.50 val.
„Patersonas“ (drama, JAV) - 28 d. 21 val. 29 d. 19 val. 
2 d. 19 val. 4 d. 16.40 val.
„Ką pašnibždėjo Pelėda“ (animacinis f., Prancūzija) - 
29 d. 13 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV) - 
29 d. 14 val.
„Baigiamieji egzaminai“ (drama, Rumunija, 
Prancūzija, Belgija) - 29 d. 16.40 val. 30 d. 13.40 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., Vokietija) - 
30 d. 12 val.
„Bulvarinis skaitalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 
30 d. 18 val.
„nocturama“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 
30, 4 d. 21 val. 1 d. 19.30 val. 3 d. 18.50 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Didžioji Britanija) - 
1 d. 15.10 val.
„Kita vilties pusė“ (drama, Suomija, Vokietija) - 
2 d. 21.10 val. 4 d. 19 val.

„Spausk 
gaiduką“

„Free Fire“
Dvi nusikaltėlių gaujos susitinka apleis-

tame sandėlyje, Bostono pakraštyje. Vieni 
nori įsigyti ginklų, kiti - juos parduoti. At-
rodytų viskas paprasta, tačiau įvykiai klos-
tosi nenuspėjamai. Prasideda susišaudymas 
ir išgyvenimo žaidimas: kiekvienas kovoja 
už save ir tikslas tik vienas - ištrūkti iš san-
dėlio gyvam.

Būrys garsiausių aktorių ir 
talentingi filmo kūrėjai jums pa-
dovanos išskirtinį reginį. Čia 
bus daug veiksmo, susišaudy-
mų, nepakartojamų dialogų, 
„stogą raunančios“ muzikos... ir 
visa tai į vieną nepakartojamą 
visumą sujungs humoras.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo balandžio 28 d.

n Veiksmo komedija, 2017, Prancūzija, 

Didžioji Britanija

n Režisierius: Ben Wheatley

n Vaidina: Brie Larson, Armie Hammer, 

Cillian Murphy, Sharlto Copley, Enzo Cilenti, 

Sam Riley, Noah Taylor ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

MULTIKINO OZAS
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 28-29,  
1, 3-4 d. 11.15, 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 val. 30 d. 
10.45, 15.45, 18.45, 21.45 val. 2 d. 11.15, 15.45, 18.45, 
21.45 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 14, 
17.15, 20.15 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28, 30-1, 3-4 d. 10.45, 12.45, 
14.45 val. 29 d. 10.30, 12.45, 14.45 val. 2 d. 10.45, 12.45, 
14.45 val.
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-29, 1-4 d. 19.30,  
22 val. 30 d. 22 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 16, 19, 21.45 val.
„Atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 28-4 d. 
18.30, 21.30 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28-29, 1-4 d. 22 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-29, 1, 3-4 d. 13.10, 15.40, 
19.15, 21.15 val. 30 d. 13.10, 15.40, 19, 21.15 val. 2 d. 
13, 15.40, 19, 21.15 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-1, 4 d. 10.30, 13.30 val. 2 d. 13.30 val. 
3 d. 10.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-29, 1, 3-4 d. 10, 11, 12.30, 15, 17, 18.30 val. 
30 d. 10, 11, 12.30, 15, 16.45, 18.30 val. 2 d. 10, 12.30, 
15, 17, 18.30 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
28-29, 1-4 d. 16.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10, 12, 14.15, 
16.15 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 28, 2, 4 d. 10.45 val. 30 d. 11.15 val.

„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 29 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 3 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 10.40, 
16.40, 22.20 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 28-4 d. 
13.40, 19.20 val.
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28-4 d. 10.50, 13.50, 15.40, 
17.20 val.
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-4 d. 21, 23.10 val.  
(23.10 val. seansas vyks 28-29 d.).
„TED - Best of TED 2017“ (įrašas) - 1 d. 18 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-4 d. 10.20, 12.20, 12.40, 14.40, 15, 17,  
18.40 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, 
Kanada, Jungtinė Karalystė, N-13) -  
28-4 d. 13, 15.50, 18, 19.40, 20.50, 22.40 val. (3 d.  
18 val. seansas nevyks; 1 d. 19.40 val. seansas nevyks).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10.10, 13.20, 
15.30 val. (28, 1 d. 15.30 val. seansas nevyks).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, 
N-13) - 28-4 d. 11, 17.40 val. (17.40 val. seansas  
vyks 1, 3 d.).
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 28-4 d. 10.30 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
30, 2, 4 d. 17.40 val.

„Pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 28-4 d. 
22.50 val.
„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 
20.20 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 28, 30, 2, 4 d. 
20.20 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 19.25 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28 d. 22.30 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
29 d. 22.30 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 28-4 d. 23.40 val.

CINAMON
„Drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina) - 28-4 d. 10.10, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.45 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija) - 28-4 d. 14.45, 19.30, 
22.15 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D) - 28-4 d.  
16, 21.15 val.
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija) - 28-4 d. 14, 22.30 val.
„Prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 15 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28-4 d. 20.30, 22.20 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10, 11.30, 12.10, 14.20, 
16.30 val.
„Ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-4 d. 17.15 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV, N-13) - 
28-4 d. 18 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-4 d. 12, 18.45, 19.45, 
21.45 val.

Praėjus trejiems metams, žavingieji Ga-
laktikos Sergėtojai sugrįžta! Šaunusis „Pa-
dangių lordas“ Piteris Kvilas, žavingoji Ga-
mora, galingasis Draksas, įžūlusis meškė-
nas Roketas ir iškalbingasis medžiažmogis 
Grutas iškeliauja ieškoti naujų nuotykių. 
Ar, tiksliau, nauji nuotykiai užgriūva juos.

Antrosios „Sergėtojų“ dalies veiksmas 
vyksta praėjus porai mėnesių nuo pirmojo 
filmo pabaigos. Piteris sužino tiesą apie sa-
vo tėvą, o tai - kartu su jausmais Gamorai - 
priverčia galvoti apie savo šeimą. Pirmoje 
dalyje pasiaukojęs Grutas šiame filme yra 
mažas medelis, kurį Roketas saugo kaip 
savo akį. Bičiuliai susiranda naujų sąjungi-
ninkų, įgyja naujų priešų ir toliau smagiai 
kelia sumaištį Galaktikoje.

„Forum Cinemas“ inf.

 „Galaktikos sergėtojai. II dalis“
„Guardians Of the Galaxy“. Vol.2“

Kino teatruose nuo balandžio 28 d.

n Fantastinis nuotykių filmas, JAV, 2017

n Režisierius: James Gunn

n Vaidina: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 

Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen 

Gillan, Sean Gunn, Glenn Close, Pom Klementieff, 

Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Kurt Russell ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais ir 2D formatu

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera
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 Kinas

„Seni lapinai“ (komedija, JAV, N-13) - 28-4 d. 
19 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
28-4 d. 12.30 val.

KLaipėda

FORUM CiNEMaS
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių 
f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 10.50, 13.10, 15, 
18.10, 21.10 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 28-4 d. 
13.50, 16.50, 19.50 val.
„drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28-4 d. 11, 12.50, 17.20 val.
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-4 d. 19.30, 21.40 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-4 d. 10.20, 12.40, 16.10, 17.55 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-4 d. 13, 15.55, 18.30, 
21.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10.40, 12.55, 
15.10 val. (10.40 val. seansas vyks 29-30, 1 d.).
„atvirame kosmose“ (drama, Rusija, N-13) - 28-4 d. 
14.55, 18.50 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (fantastinis miuziklas, JAV, 
N-7) - 28-4 d. 10.10 val.

„prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 20.20 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
28-4 d. 10.30 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28-4 d. 21.50 val.

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis nuotykių 
f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 10.50, 15.30, 
21.40 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 28-4 d. 
12.30, 18.40 val.
„drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28-4 d. 10.20, 12.20, 14.25, 
16.30 val.
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-4 d. 18.50, 21.10 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-4 d. 10.30, 13.20, 15.10, 
18.05, 21 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10.10, 12.50, 16,  
18.20 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28-4 d. 10.40, 13.50, 
16.15 val.
„pradink“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 
28, 30, 2, 4 d. 20.40 val.

„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“ (istorinė 
biografinė drama, Čekija, Jungtinė Karalystė, JAV) -  
29, 1, 3 d. 20.40 val.
„prarastasis miestas Z“ (biografinė drama, JAV, 
N-13) - 28-4 d. 18.30 val.
„Naktis su uošviu“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
28-4 d. 21.30 val.

paNEvėžyS

FORUM CiNEMaS BaBiLONaS
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 28-4 d. 15.10, 
20.50 val.
„Galaktikos sergėtojai. ii dalis“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 28-4 d. 
12.20, 18.10 val.
„drakono užkeikimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ukraina, V) - 28-4 d. 10.10, 12.40, 14.50 val. 
(10.10 val. seansas vyks 29-1 d.).
„Spausk gaiduką!“ (veiksmo komedija, Prancūzija, 
Didžioji Britanija, N-16) - 28-4 d. 19.20, 21.30 val.
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28-4 d. 10.30, 12.50, 17 val. (10.30 val .seansas 
vyks 29-1 d.).
„ponas Kūdikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 28-4 d. 15.30 val.
„Greiti ir įsiutę 8“ (veiksmo f., JAV, Prancūzija, Kanada, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 28-4 d. 17.50, 21.10 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 29-1 d. 10.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Forum Cinemas“ nuotr.

 „Drakono 
užkeikimas“ 
(dubliuotas)

„The Dragon Spell“

Nikio tėtis - žinomas ir drąsus drakonų nu-
galėtojas. Jis svajoja tapti tokiu garsiu ir stipriu. 
Pas burtininką išgirsta apie drakono užkeikimą 
ir netikėtai magijos pagalba patenka į stebuklin-
gą mišką, kuriame gyvena įstabiausi gyvūnai ir 
augalai, vieni nuostabūs, kiti - bauginantys.

Stebuklingame pasaulyje berniukas sutinka 
vienišą mergaitę, kuri tampa jo pagalbininke sie-
kiant atskleisti paslaptį ir nugalėti drakoną. Kal-
nuose gyvena piktoji burtininkė su savo „paka-
likais“, įnirtingai besistengianti užburti berniuką.

Vis dėlto berniukas su miško draugais ir 
savo drąsa išsilaisvina nuo magijos ir laimi 
prieš blogį.

Tai nuostabi istorija, puiki animacija, neį-
tikėtini stebuklingo miško ir jo gyventojų per-
sonažai.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo balandžio 28 d.

n animacinis filmas, Ukraina, 2017

n Režisierius: Depoyan Manuk

Filmas rodomas dubliuotas lietuviškai

Premjera
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Čekų ir lenkų šedevrai“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistas Janusz 
Wawrowski (smuikas). Dir. J.Domarkas.
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „50 muzikinių pavasa-
rių“. Dalyvauja: mokyklos meno kolektyvai, absolventai, 
mokytojai, koncertą veda muzikologas V.Gerulaitis.
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Florencijos suveny-
ras“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, J.Kaliūnaitė (altas), 
V.Sondeckis (violončelė).
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Dresdeno filharmonijos 
styginių kvartetas (Vokietija): D.Stulgytė-Richter (smui-
kas), D.Nittel (smuikas), M.Gilitchensky (altas), V.Meister 
(violončelė), M.Sedlevičius (baritonas), Jihyun Cecilia 
Lee (sopranas), E.Davidovičius (tenoras), A.Juozauskaitė 
(fortepijonas).

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
30 d. 16 val. - „Schumanno ir Brahmso istorijos“. 
Čiurlionio kvartetas, Anastasia Injushina (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
29 d. 18 val. - Martynas Levickis: „Ekstremalus klasikos 
pliūpsnis“. Atlikėjai: Martynas Levickis (akordeonas). 
Styginių kvartetas.

MOKYTOJŲ nAMAi
28 d. 18 val. VMN Didžiojoje salėje - Koncertas „Daina 
Kazio Bradūno gyvenime ir šeimoje“. Dalyvauja folkloro 
ansamblis „Dijūta“, vadovė R.Žarskienė, poeto duktė Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė. Įėjimas - nemokamas.

TRAKAi

uŽuTRAKiO DVARAs
30 d. 16 val. - „Dreams of Broadway“. A.Lukaitė (sopra-
nas), J.Jope (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ  
FilHARMOniJA

28 d. 18 val. - „Romantizmo šedevrai“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir  
vyr. dir. M.Pitrėnas). Solistas Janusz Wawrowski (smuikas, 
Lenkija). Dir. J.Domarkas.
29 d. 18 val. - Gražiausios spektaklių dainos muzikinėje 
programoje „Ten seneliai jauni“. Atlikėjai: A.Giniotis, 
G.Storpirštis, A.Kaniava bei kompozitorius S.Mickis.
30 d. 17 val. Mažojoje salėje - XIX ir XX amžiaus 
kamerinė muzika. Trio „Claviola“: J.Juozapaitis (altas), 
V.Giedraitis (klarnetas), U.Antanavičiūtė (fortepijonas). 
Ernesta Juškaitė (sopranas).
3 d. 18 val. - Sezono pabaigos šventinis gala koncertas. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, 
vadovas A.Treikauskas). Solistai: L.Tapia (sopranas), 
J.Osborn (tenoras).
4 d. 18 val. - „Daugiausia opera“. Atlikėjai: A.Duo, 
A.Abanovič (fleita), A.Mirovskaja (fortepijonas).

KAunO JuOZO GRuODŽiO  
KOnsERVATORiJA

28 d. 17 val. - XIX tarptautinis muzikos festivalis 
„Sugrįžimai“. M.Žaliukaitė-Limantas (mecosopranas), 
E.Perkumaitė (fortepijonas).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
1 d. 17 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia - „Bachas 
kitaip“. Ensemble Schonbrunn Amsterdam (Nyderlandai): 
M.Root (fleita), Viola de Hoog (violončelė), Menno van 
Delft (klavesinas).
1 d. 19 val. - Festivalio atidarymo koncertas. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistai: 
G.Sollima (violončelė, Italija), M.Leskovar (violončelė, Kroatija).
1 d. 21.30 val. Klubas „Raketa“ - Festivalio atidarymo 
„Afterparty“ koncertas. „Gintarinis kvartetas“: V.Mikeliūnas 
(I smuikas), T.Dišukas (II smuikas), T.Petrikis (altas), 
O.Švabauskaitė (violončelė).
2 d. 17 val. Prano Domšaičio galerijoje - „Šokiai vio-
lončelei“. Ramutė Kalnėnaitė (violončelė), Daiva Stulgytė 
(fortepijonas).
2 d. 19 val. - „Barokinė violončelė“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). B.Cocset (barokinė 
violončelė, Prancūzija), Viola de Hoog (barokinė violonče-
lė, Olandija), Menno van Delft (klavesinas, Olandija).
2 d. 21.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčio-
je - „Naktis Bach LT“. D.Geringas (violončelė, Lietuva/
Vokietija), M.Bačkus (violončelė), G.Pyšniak (violončelė), 
R.Armonas (violončelė), M.Urba (violončelė, Lietuva/
Vokietija), V.Sondeckis (violončelė, Lietuva/Vokietija).
3 d. 17 val. I.Simonaitytės bibliotekos konferencijų salė-
je - „Violončelės skambesiai“. A.Lukoszevieze (violončelė, 
Jungtinė karalystė).
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Smėlio laikrodžiai“. 
Atlikėjai: „Gaida Ensemble“ solistai: E.Kulikauskas, 
P.Jacunskas, R.Vaitkevičius, O.Švabauskaitė (violončelės).
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TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
28 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera 
(italų k.). Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. J.Geniušas.
29 d. 18.30 val. - Premjera! „Piaf“ (pagal E.Piaf, 
G.Faure, M.Ravel ir kt. muz.). 2 v. baletas. Choreogr. 
M.Bigonzetti (Italija).
30 d. 12 val. - Modernaus ir klasikinio šokio kolektyvo 
„Polėkio“ jubiliejinis koncertas.
3 d. 18.30 val. - J.Strauss „Vienos kraujas“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
4 d. 18.30 val. - P.Čaikovskij „Gulbių ežeras“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Puškin „Borisas 
Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
30 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių 
aikštė“. Rež. K.Lupa.
2 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs pokal-
biai“. Rež. V.Rumšas.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant 
geležinio kalno“. Rež. J.Tertelis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
28 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.
29 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio (J.Bramso, R.Šumano 
ir Klaros Šuman meilės istorija). Rež. P.Galambosas 
(Vengrija).
30 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
2 d. 18.30 val. - Premjera! Alfred de Musset 
„Fantazijus“. Rež. G.Tuminaitė.
3 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.
4 d. 18.30 val. - F.Schiller „Marija Stiuart“. 
Rež. A.Areima.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

28 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
30 d. 12 val. - O.Preussler „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
3 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

salė 99
29 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.
2 d. 18 val. - Marius von Mayenburg „Perplex“. 
Rež. M.Klimaitė.
4 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
28 d. 18.30 val. - A.Gribojedov „Vargas dėl proto“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
29 d. 17.30 val. - A.Andrejev „Septyni Fariziejaus Sauliaus 
penktadieniai“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
30 d. 12 val. - S.Maršako „Katės namai“ (rusų k.). Rež. 
A.Uteganov.
30 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. G.Surkov.
2 d. 19 ir 21 val.; 3 d. 17 ir 19 val. - Pagal W.Shakespeare 
„Kodas: HAMLET“ (rusų/lietuvių k., N-16). Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
29 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
29 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Geras šuo Fredis“. Rež. K.Grabnickienė.
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
30 d. 12 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Varlius“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

29 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
30 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
29 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“. Rež. R.Driežis.
30 d. 14 val. - „Liūnės nuotykiai“. Rež. A.Grybauskaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
28 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
29 d. 15 ir 19 val.- P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.
30 d. 13 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
28 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „8 minutės“. 
Rež. S.Pikturnaitė.
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - ARTŪRO AREIMOS 
TEATRAS: „Antikristas“ (N-18). Rež. A.Areima.
29 d. 18 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Tėčio pasaka“.
29 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - Šokio teatras 
DANSEMA: „Spalvoti žaidimai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’13: 
(Ne)labai spektaklis „Contemporary?“ Choreogr.: 
A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir M.Stabačinskas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
28 d. 18 val. - Pavasarinis koncertas (Baltarusijos 
valstybinis akademinis muzikinis teatras).
30 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. 
Rež. R.Kudzmanaitė.
30 d. 19 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
28 d. 19 val. - „Heraklis“ (N-18). Rež. G.Aleksa.
29 d. 12 val. - Premjera! „Eglė žalčių karalienė“. 
Rež. E.Kižaitė.
29 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. 
Rež. A.Giniotis.
4 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
28 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
29 d. 19 val. - J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.
3 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
28, 30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
29 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“ 
(N-16). Rež. J.Jurašas.
30 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
2 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
2, 3 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.

Daugybė „kaunas Jazz“ renginių

Šiemet prie Tarptautinės džiazo dienos 
prisideda ne tik didieji šalies miestai - į ren-
ginius, skirtus šiai progai, kvies Kėdainiai, 
Birštonas, Jurbarkas, Tauragė bei Kaišiado-
rių rajone įsikūrę Žasliai.

Šventėje klausytojams bus pristatoma įvai-
riausia džiazo muzika: pradedant lyriškomis 
Giedrės Kilčiauskienės džiazo miniatiūromis 
ar Dianos Ryvs (Dianne Reeves) improvizaci-

jomis ir baigiant aštria Liudo Mockūno bei Da-
vido Stakėno (David Stackenas) muzika.

Džiugu, kad dalį renginių šiuo metu 
vykstantis festivalis „Kaunas Jazz“ sudėjo 
būtent į balandžio pabaigą ir juos padalino 
ne tik Kaune, bet ir mažesniuose miestuose. 
Taip pat išskirtinė Klaipėdos iniciatyva - čia 
balandžio 30-ąją jau antrą kartą vyks Džiazo 
žvaigždės apdovanojimai, kurių metu bus 
įvertinti labiausiai nusipelnę uostamiesčio 
džiazo propaguotojai. Dar būtina išskirti Vil-

niuje įsikūrusį džiazo klubą „Jazz Cellar 11“, 
kuriame balandžio 30-ąją vyks finalinis jam 
session, kviečiantis visus sostinės džiazo 
muzikantus bei klausytojus susiburti ir vi-
siems bendrai paminėti šią ypatingą šventę.

Dauguma Tarptautinei džiazo dienai skir-
tų renginių - nemokami. Anot Lietuvos džia-
zo federacijos prezidento Julijaus Grickevi-
čiaus, svarbu atkreipti dėmesį į mažesnius 
miestus, kuriuose bus lygiaverčiai švenčia-
ma Tarptautinė džiazo diena: „Labiausiai 
džiugina, kad ši muzika atranda klausytoją 
net ir mažuose miestuose - Kėdainiuose, 
Tauragėje, Birštone, Jurbarke, Žasliuose. 
Entuziastai kuria naujas tradicijas, plečia sa-
vo miestų kultūros lauką. Išskirčiau Kėdai-
nius - jie pirmieji turi Džiazo gatvę, muzikos 
mokykloje kuriasi džiazo skyrius, festivalis 
„Broma Jazz“ jau penktas šiemet“.

Balandžio 30 d. visame pasaulyje švenčiama Tarptautinė džiazo diena. Šventė, suvieni-
janti skirtingus žemynus, šalis ir miestus, džiazo klausytojams pateikia spalvingą mu-
zikos paletę bei siekia skatinti kultūrų tarpusavio supratimą, dialogą bei toleranciją, o 
džiazą vadinti kalba, kuri sujungia visą pasaulį. Prie Tarptautinės džiazo dienos minėji-
mo Lietuva prisideda jau ketvirtąjį kartą ir siūlo visą savaitę trunkančių renginių ciklą.

Tarptautinė džiazo diena liesis ir mažuo siuose Lietuvos miestuose
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3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė-Diena 
„Žalgirės“. Rež. V.Bareikis.
4 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
4 d. 19 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
28 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“.
2 d. šokio spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas.  
Dir. J.Janulevičius.
29 d. 18 val. - L.Falio „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.
30 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.
30 d. 18 val. - J.Strauss „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
28 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
29 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“. 
Rež. A.Jankevičius.
30 d. 18 val. - J.Keleras „58 sapnai“. Rež. R.Bartulis.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
29 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.
30 d. 18 val. - Premjera! N.Kin „Žmogus Skaitantis Jūsų 
Mintis“.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
29 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muzieju-
je - „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
30 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. O.Žiugžda.
4 d. 18 val. - Kristupo festivalis. „Vafe de paris“ (dai-
nos iš E.Piaf, T.Dutronc, J.Brel, G.Brassens repertuaro). 
Atlikėjai: Ch.Ruebens (gitara, vokalas), N.Bakula (akor-
deonas), S.Petreikis (trimitas, fleitos, vokalas), A.Kairys 
(mušamieji, perkusija).

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
29 d. 18.30 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
30 d. 18.30 val. - V.Sigarevas „Loto“ (N-18). 
Rež. O.Šapošnikovas.
3 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
4 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS  
TEATRAS

28 d. 18.30 val. - Paskutinį kartą! N.Simon „Saugokite 
florą“. Rež. A.Lebeliūnas.
29 d. 12 val. - K.Macijauskas „Nutikimai Smaližių šaly-
je“. Rež. K.Macijauskas.
29 d. 18.30 val. - E.De Filippo „Kalėdos Kupjelų 
namuose“. Rež. P.Gaidys.
30 d. 17 val. - P.Zelenka „Paprastos beprotybės istori-
jos“. Rež. D.Rabašauskas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
28 d. 18.30 val. - Romansų vakaras. 2 d. teatralizuotas 
koncertas. Rež. E.Miškinytė.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
29 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
30 d. 12 val. - Lėlių spektaklis medžiuose visai šeimai 
„Ieškoma: teisybė“. Rež. V.Rozanova.
1 d. 12 ir 14 val. - Premjera! T.Janson „Tėtis ir jūra“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
28 d. 18 val. - H.Ibsenas „Nora“. Rež. S.Račkys.
29 d. 18 val. - B.Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas 
Matis“. Rež. A.Pociūnas.
30 d. 12 val. - „Mikė“ (pagal A.A.Milne knygą 
„Pūkuotuko pasaulis“). Rež. A.Pociūnas.

pANEvĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - V.Kupšys „Išgelbėkime 
kengūriuką!“ Rež. V.Kupšys.
30 d. 18 val. Mažojoje salėje - M.Durnenkovas „Karas 
dar neprasidėjo“. Rež. T.Leszczynski.
4 d. 18 val. Mažojoje salėje - S.Aleksijevič „Černobylio 
malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.

pANEvĖŽIO MUZIKINIS  
TEATRAS

30 d. 17 val. - Panevėžio styginių kvarteto koncertas 
„Dieviškasis Mocartas“. Dalyvauja: M.Mirovskaja (fortepi-
jonas), R.Bedalis (klarnetas) ir Panevėžio styginių kvartetas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Šventei kasmet „vadovauja“  
skirtingi miestai

UNESCO iniciatyva Tarptautinė džia-
zo diena pasaulyje rengiama šeštąjį kartą. 
UNESCO ir valstybės narės siekia subur-
ti džiazo bendruomenę, paskatinti rengi-
nių ir festivalių organizatorius kuo plačiau 
ir kūrybingiau minėti šią dieną. Tarptau-
tine džiazo diena siekiama kovoti su dis-
kriminacija, skatinti kultūrų dialogą ir to-
leranciją, pagarbą žmogaus orumui, lais-
vei. Kasmet šiai dienai „vadovauja“ skir-
tingi miestai: 2016 m. - Vašingtonas (JAV), 
2015 m. - Paryžius (Prancūzija), 2014 m. - 
Osaka (Japonija), 2013 m. - Stambulas 
(Turkija), o šiemet Havana (Kuba) atliks 
miesto-šeimininko vaid menį.

Eltos inf.

Tarptautinė džiazo diena liesis ir mažuo siuose Lietuvos miestuose

Giedrė Kilčiauskienė pristatys 
lyriškas džiazo miniatiūras

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parodos
vILNIUS

Nacionalinė dailės  
galerija

Konstitucijos pr. 22
LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė  
1918-1940 m.“

vilniaus paveikslų  
galerija

Didžioji g. 4
Paroda „Nikolajus Rerichas ir Latvija“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Solomon Teitelbaumo tapybos paroda „Dvasinės atramos 
beieškant“
Paroda „Zalcburgas - Vilnius: dialogas“

Galerija Av17
Aušros Vartų g. 17

Justės Venclovaitės personalinė paroda „Prisitaikymai“
Galerija „Aidas“

Jakšto g. 9
Martynas Pekarskas. Paroda „Tarp“

vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

„Nuo realizmo iki objekto“. Pasaulio lietuvių menas 
Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

„prospekto fotografijos“ galerija
Gedimino pr. 43

Romualdo Rakausko fotografijų paroda „Vilniaus ir Kauno 
šiokiadieniai“

S.vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokinių, taip pat Menų 
svetainės lankytojų darbų paroda
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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

Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.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

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

             

Geriau seksis su senais nei 
su naujais pažįstamais. Turintiesiems 
antrą pusę puikus periodas gilintis į 
santykius su mylimuoju. Darbe nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, bet jeigu  
pasistengsite, turėtumėte ilgam pamiršti 
sunkumus. Jūsų sėkmė labiausiai  
priklausys nuo jūsų gebėjimo bendrauti. 
Tai metas, kai neturėtų iškilti didelių 
problemų su sveikata.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis 
jus domins naujos pažintys, bet neuž-
mirškite, kad antra savaitės pusė labai 
palanki pasimatymams. Jeigu šiuo metu 
klausysitės ne aplinkinių, o savo intuici-
jos, galite pasiekti stulbinamų rezultatų 
darbe.  Jūsų savijauta puiki, neturėtų 
iškilti rimtų sveikatos problemų, tad 
džiaukitės gyvenimu, stenkitės skleisti 
teigiamas emocijas.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
dabar puikios dienos ją sutikti.  
Jūsų gyvenime atsiradęs žmogus  
taps labai artimas. Imkitės darbų,  
kurie reikalauja ištvermės ir iššūkių. 
Labai palanki savaitė jūsų piniginiams 
reikalams. Kuo daugiau judėsite,  
tuo geriau jausitės. Tik nepersitempkite, 
viską darykite su saiku.    

AVINUI

Prognozė balandžio 28 - gegužės 4 d.

Naujoms pažintims labai  
tinkamos dienos. Tad neturintieji  
antrų pusių turėtų apsidairyti aplinkui, 
gal tas vienintelis ar vienintelė visai 
čia pat, greta jūsų. Šią  savaitę galėsite 
džiaugtis savo finansiniais sprendimais, 
o jeigu dirbate aptarnavimo srityje, 
visi bus patenkinti jūsų puikiu darbu. 
Prastas metas laikytis dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais  
santykiais su  jus mylinčiais asmenimis, 
o neturintiems antrų pusių  dabar ypač 
tinkamas metas naujoms pažintims. 
Darbe strigs viskas, ko imsitės, tad 
geriau svarbius darbus atidėti geresniam 
laikui. Geriausiai seksis dirbantiems 
finansų srityje. Ne pats palankiausias 
metas jūsų sveikatai. Todėl rinkitės  
lengvai virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiesiems antras puses 
teks pažiūrėti tiesai į akis, ir ne visada 
jums patiks tai, ką pamatysite. Nors  
ir bus gana ramios darbo dienos,  
norint ko nors  pasiekti, teks kaip rei-
kiant padirbėti, todėl siūlau tai  
daryti lėtesniu tempu.

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu ir stabiliu 
periodu. Antroje šios savaitės pusėje 
jūsų gyvenime gali atsirasti žmogus, 
kuris taps jums labai artimas. Šią savaitę 
geriau atostogauti nei dirbti. O jei dirb-
site, prieš atiduodami atliktą darbą, kelis 
kartus patikrinkite, ar tikrai viską gerai 
padarėte. Tai metas, kai neturi iškilti 
didelių problemų dėl sveikatos, jeigu 
pasistengsite jėgų nešvaistyti veltui.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos  
naujoms pažintims, o turintiesiems 
antras puses puikus periodas gilintis 
į santykius su mylimuoju. Šią  savaitę  
gana ramios darbo dienos. Tik nereikia 
imtis labai atsakingų  finansinių   
operacijų. Pasilepinkite grožio  
procedūromis, tik nepersitempkite,  
viską darykite su saiku. 

LIŪTUI

Meilė, prasidėjusi šiomis 
dienomis, garantuoja tvirtus jausmus, 
antra savaitės pusė palanki  naujoms 
pažintims. Darbe bus ramu, neturėtų 
įvykti jokių didelių permainų.Tik antroje 
savaitės pusėje gali iškilti sunkumų  
su pinigais ir finansiniais dokumentais. 
Savijauta šiomis dienomis   bus  
geresnė, tačiau patarčiau vengti didelio 
fizinio krūvio.

MERGELEI

Palankios dienos naujoms  
pažintims. Labai tikėtina, kad vieniši 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus  
laikas pasirašyti sutartis, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti finansinius  
dokumentus. Sumažinkite tempą,  
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali būti lem-
tingos. Tinkamas metas  jūsų karjerai. 
Jeigu svajojate apie paaukštinimą, 
galite drąsiai kreiptis į savo viršininką. 
Palankus metas tvarkyti verslo susiti-
kimus, darbinius reikalus. Pailsėkite, 
pamedituokite prie vandens telkinio, 
tuomet jausitės puikiai ir atrodysite 
labai gerai.

ŽUVIMS

Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštumų. 
O norintiesiems  imtis naujos veiklos 
siūlyčiau išnaudoti šią savaitę  
perspektyviai. Venkite skersvėjų  
ir didelių fizinių krūvių.

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Laidų vedėjas 
Robertas Petrauskas
1976 04 29

Dizainerė  
Sandra Šernė
1989 05 01

Atlikėja  
Katažina Zvonkuvienė
1980 05 03

Atlikėja  
Raminta Naujanytė
1991 04 29

GERA DIENA: gegužės 2 d. BLOGOS DIENOS: balandžio 28, gegužės 1 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Požemininkas. AV. 
Porakanopiai. Otri. Talonas. Lilipute. 
Eteriniai. Ėtinis. Aros. Lasinėti. Isa. 
Irano. Dorinis. Ai. Osaka. Dopi. Tujos. 
Gainioti. Uk. Talinas. Ruošos. Pi. 
Anatomija. Meta. Asėkas. Sisianas.
Horizontaliai: Poteriauti. Oratorija. 
Žalesa. Olas. Dekor. Nosinė. Manilos. 
Nak. Inana. Agata. Nosis. Kasos.  
Tip. Aidai. Nilino. Neis. Kai. Ėrai.  
„Ji“. Gailėti. Oras. Itin. Tu. Opi. 
Idioma. Tuniso. Šen. Artis. Puota. 
Šviesa. Iksas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Lentos 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę  
kryžiažodį galite laimėti 

apsauginį pienelį nuo saulės  
su bronzatu.

Atsakymą iki gegužės 
2 d. siųskite SMS  
žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio 
laimėtoja 
Viktorija  
Balnytė 
iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų 
teiraukitės  
telefonu Vilniuje 
212 36 26.  
Prizai laikomi tik 
dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 Mokytoja liepė nupiešti karvę, besiga-
nančią pievoje. Petriukas atneša tuščią po-
pieriaus lapą. Mokytoja klausia:

- O kur žolė?
- Ją suėdė karvė.
- Kur tada karvė?
- O ką ji veiks ten, kur nėra žolės?

l

Ruošiamasi apklausti blondinę naudo-
jant melo detektorių.

- Jeigu sakai tiesą - užsidega žalia lem-
putė, jeigu meluoji, užsidega raudona. Ar 
viskas aišku?

- Aišku, - užsidegė raudona lemputė.
l

Moteriškė skambina dietologui:
- Daktare, man atrodo, kad turiu ant-

svorio.
- Kodėl taip nusprendėte?

- Nusipirkau kalbančias svarstykles ir 
pasisvėriau.

- Ir ką jos pasakė?
- Prašome svertis po vieną!

l

Vyrukas leidžia vakarą bare ir guodžiasi 
draugui:

- Žmona man neištikima...
- Iš kur žinai?
- Vakar nenakvojo namie. Sakė, kad nakvos 

pas geriausią draugę, egzaminams ruošiasi...
- Na, tai gal taip ir buvo?
- Nė velnio, pas tą draugę nakvojau aš, 

jos ten nebuvo.
l

Parke susitinka dvi seniai nesimačiusios 
draugės.

- Mieloji, tu tokia atsigavus, pastorėjusi...
- Aš dabar sulieknėjau. Tu nematei ma-

nęs prieš mėnesį. Buvau tokia, kaip tu dabar.

l

Žmona priekaištauja paryčiais grįžu-
siam apsvaigusiam sutuoktiniui:

- Ir kur tave velniai nešiojo?!
- Tai ir tu juos matei?.. 

l

Vaikšto po statybas darbų vykdytojas. 
Tik staiga plyta „buuumt“ ant galvos! Nu-
siėmęs apsauginę kepurę valo dulkes ir 
burba:

- Velniai griebtų! Normalų žmogų jau 
būtų užmušę...

l

Grįžta pirmokas rugsėjo 1-ąją iš mokyk-
los ir pareiškia:

- Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu!
Tėvai klausia:
- Kodėl? Kas atsitiko?
- Rašyti aš nemoku, skaityti irgi nemoku. 

Tai dar ir kalbėtis neleidžia!

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

PARADAS. Kaip ir kasmet, Liso (Nyderlandai) 
gatves papuošė šurmuliuojantis spalvingas 
gėlių paradas. Jame akis džiugino įspūdingos 
gėlių skulptūros ir kompozicijos.
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