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Raminta Vyšniauskaitė:
Vyrai ir moterys yra iš skirtingų planetų
„Power Hit Radio“ laidų vedėjos
Ramintos Vyšniauskaitės (29)
laukia įdomi vasara tiek darbais, tiek
pramogomis. o bene įdomiausias bus
būtent vasaros sutikimas. Raminta
ryžosi prisidėti prie rekordinio plaukimo
nemunu irklentėmis. tai, pasak jos, bus
nemenkas iššūkis, tačiau gyvenimas be
iššūkių būtų nuobodus.
Ringailė Stulpinaitė

Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Fotografija: Irmantas Sidarevičius

- Tuoj birželis, vasara, šiluma. Esi vasaros žmogus ar metų laikas tavo gyvenimo ritmui neturi reikšmės?
- Iš esmės mano darbams ir gyvensenai
metų laikas tikrai didelės reikšmės neturi. Bet
mūsų šalyje saulės mažai, ji būna trumpai ir,
manau, yra labai svarbi tiek mūsų nuotaikai,
tiek energijai. Juk nesunku pastebėti, kad kurią nors saulėtą dieną (nes tokia savaitėje dažniausiai būna tik viena) visi aplink tampa geros
nuotaikos, linksmi, smagūs, gerai nusiteikę.
Tik grįžta ūkanos ir darganos, žiūrėk, vėl visi
ne ta koja iš lovos išlipo. Man pačiai vasara
labai patinka. Tiesa, žiemą, net jei šalta, bet
saulėta, aš ieškau, kur išlieti energiją, o vasarą tos energijos, rodos, dar padvigubėja.
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- Kaip ketini pasitikti vasaros sezoną?
- Paprastai vasarą sutinkame atidarydami
kokį nors šašlykų kepimo ir pasisėdėjimų
gamtoje sezoną. Šiais metais vasarą pasitiksiu
labai sau netikėtu būdu, net sakyčiau, iššūkiu.
Sutikau prisidėti prie vieno labai smagaus ir
gražaus projekto - rekordinio plaukimo irklentėmis per Nemuną dėl vaikų svajonių. Visa komanda pasiryžo irklentėmis įveikti visą
Nemuną iki pat Rusnės. Tai net 460 kilome-

Dosjė
gimė
n Gimimo data: Raminta Vyšniauskaitė
1987 metų kovo 16-ąją
“ laidų
n Karjera: radijo stoties „Power Hit Radio
vedėja ir renginių organizatorė
n Vasaros iššūkis: dalyvavimas rekordinio
projekte
plaukimo irklentėmis Nemunu 460 kilometrų
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trų, tad veikti tikrai bus ką. Visa mūsų komanda yra irklenčių sporto entuziastai, norime pasiekti plaukimo irklentėmis rekordą,
mat per Nemuną tokiu būdu dar niekas nėra
plaukęs, ir dar tiek kilometrų.
- Kaip nusprendei prisidėti prie tokio
fizinio iššūkio?
- Aš nežinau, kaip seksis, nes didelių atstumų irklentėmis dar neteko įveikti, bet jau
treniruojuosi ir kaupiu jėgas. Grupės vadas
ir irklenčių treneris Markas Gurskis (Mark
Gurskij) man pažadėjo, kad aš galėsiu vis pailsėti arba plaukti bent dalį atstumo. Mane
labiausiai patraukė tai, kad šis plaukimas nebus tik dėl rekordo. Viso plaukimo metu ir
dar gerokai iki jo žmonės trumpuoju numeriu
(trumpasis numeris 1419 - red. past.) galės
aukoti pinigėlius. Mat plaukimas baigsis Rusnės miestelyje, o surinktos lėšos bus skirtos
šio miestelio specialiosios mokyklos auklėtinių svajonėms įgyvendinti. Galų gale gyvenime reikia ir šiek tiek iššūkių.

Gal tai nuskambės
ir banaliai, bet dėl
karjeros tikrai
neaukočiau šeimos
- Esi iš tų žmonių, kurie noriai dalyvauja įvairiuose gerumo projektuose?
- Man visuomet norisi pasidalyti gerumu,
jei tik galiu. Žinoma, tam yra įvairių formų.
O šis projektas man pasirodė puikus visomis
prasmėmis, tad gavusi pasiūlymą nedvejojau
nė sekundės. Aš manau, kad tokie gerumo
projektai kilniems tikslams puikiai suvienija
žmones. Jei tik leidžia galimybės, kodėl to
nedaryti? Manau, visai nesvarbu, kokiu būdu
dalytis gerumu, - tai gali būti bendras darbas,
gali būti dalyvavimas projektuose ar ta pati
tiesioginė auka pinigais - svarbiausia, kad tai
vyktų kuo dažniau.
- Iki dalyvavimo šiame projekte tau
jau teko išmėginti irklentes? Gal sunku
atrodo tik tiems, kurie dar nebandė šio
sporto?
- Jau ne kartą esu išbandžiusi savo jėgas
šiame sporte. Tiesa, su projekto dalyviais
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plauksime Nemunu, tekančiu vandeniu, tad
turėtų būti lengviau, o man yra tekę irklentėmis plaukti ežere - stovinčiu vandeniu.
Tokiu būdu plaukti jau ir 20 kilometrų yra
labai daug. O apskritai tai nėra taip sunku,
kaip gali pasirodyti, ir be galo smagus sportas. Vienos treniruotės metu galima sudeginti tiek kalorijų, kiek bėgiojant, ir dar treniruojami gilieji kūno raumenys bei pusiausvyra. Plaukti išmokti galima per kokias 15
minučių, tiesiog visas kūnas plaukimo metu
ištisai būna įsitempęs, nes reikia laikyti pusiausvyrą.

aš esu prieš viešas
piršlybas, nes
manau, Kad tai
nėra viso pasaulio
aKimirKa ir nieKam
nereiKia to matyti,
žinoti ar dalyvauti
tame procese

- Kokiomis dar sporto šakomis užsiimi?
- Bene labiausiai man patinka snieglenčių sportas. Deja, vasarą šiuo sportu Lietuvoje galima mėgautis tik uždarose trasose ir sniego arenose. Jei tik geras oras, man
norisi pasivaikščioti, po truputį jaukinuosi
bėgiojimą ir stengiuosi išbėgti reguliariai.
Bet kokia fizinė veikla labai numalšina susikaupusį stresą, persidirbimą ir tikrai padeda perkrauti organizmą. Svarbiausia, kad
nelytų ir būtų tikrai geras oras. Jeigu plaukimą su draugais baidarėmis laikysime
sportu, tuomet šią veiklą taip pat galima
įskaičiuoti į mano mėgstamų fizinių veiklų
sąrašą.

- Ko niekada neaukotumei dėl karjeros?
- Gal tai nuskambės ir banaliai, bet dėl
karjeros tikrai neaukočiau šeimos. Aš žinau
be galo daug žmonių, kurie yra tikrai turtingi,
labai sėkmingi, turi viską, ko geidžia širdis,
ir panašiai, bet jei esi vienišas ir neturi su
kuo ta savo sėkme dalintis, kokia viso to prasmė? Kokia prasmė tuomet turėti tiek pinigų
ar tokią karjerą? Manau, jau geriau gyvenime
turėti mažiau (kad ir tų pačių pinigų), bet turėti su kuo sava sėkme pasidalinti, grįžus
namo turėti su kuo pasišnekėti, pabūti ir kartu kurti gyvenimą.

Gyvenime
reikia ir šiek
tiek iššūkių

- Ar vasaros darbų maratonas leis tinkamai poilsiauti? Gal tu esi iš tų žmonių,
kurie baigia darbą, ir viso gero, t.y. nepainioja darbo su poilsiu?
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- Nepalaikai mamų karjerisčių?
- Aš nežinau, kas bus, kai aš turėsiu vaikų. Kartais man atrodo nesuvokiama, kai mamos dar mažus vaikus palieka prižiūrėti seneliams ar auklėms, tačiau aš nežinau, kokia
mama būsiu aš pati. Kita vertus, tai labai priklauso nuo to, koks yra darbo pobūdis, grafikas, nes gal visa tai įmanoma suderinti, o jei
tai vis dėlto įmanoma, tai kodėl to nedaryti?
Yra mamų, kurios ir namie augindamos vaikus sugeba sukurti verslus, juos išplėtoti ir
viską sėkmingai suderinti. Galbūt daug kas
priklauso ir nuo to, koks yra tas vaikiukas,
jei jis ramus, auga be problemų ir gali drąsiai
išmiegoti porą valandų be nubudimų, manau,
per tas porą valandų galima pusė dienos darbų nudirbti. Bet 100 procentų atsiduoti darbui
ir tarsi negalėti be jo gyventi, manau, yra
nesąmonė, nes pirmieji vaiko metai yra patys
svarbiausi ir tik per juos mama su vaiku sukuria tvirčiausią ryšį. Galų gale, jei žmogus
yra geras darbuotojas, specialistas, jo reikės
ir po dvejų metų, kai paaugs vaikas.

Makiažas: Nora Vanagaitytė („Gatineau“ grožio salonas). Fotografija: Irmantas Sidarevičius

- Ryžtumeisi kokiam ekstremalaus
sporto iššūkiui?
- Na, su guma nešokčiau ir tikrai gyvenime nešoksiu į jokį tarpeklį, nuo jokių ten
iškyšulių ir panašiai. Aš paniškai bijau aukščio. Pamenu, kadaise mėginau įveikti medžiais nutiestą trasą, kai reikia eiti virvėmis
ir įveikti visokias kliūtis. Žinoma, ten yra apsaugos, bet aš taip bijojau, kad vienu momentu pasakiau: „Ačiū, gana.“ O kokių septynerių
metų mergaitė laukė eilėje už manęs ir sakė:
„Teta, tai gal jau jūs eikit.“ (Juokiasi.) Alpinizmo jokio forma veikiausiai irgi nepamilsiu.
Tačiau kada nors norėčiau išmėginti vandens žiogą, dar kitaip vadinamą vandens
sklandytuvu. Man tikrai labai patinka vandens
pramogos, pavyzdžiui, vandenslydžio sportas.
Tiesa, mano vienas draugas įsigijo parasparnį ir mane įtraukė į sąrašą žmonių, kuriuos
šią vasarą juo paskraidins. Nežinau, kaip bus
su mano aukščio baime, bet jau atrodo, kad
neišsisuksiu nuo to pasiskraidymo. Tikiuosi,
kad ne tik viskas bus gerai, bet man dar ir
patiks.

- Šiuo metu dirbu ir radijo stotyje „Power
Hit Radio“, ir renginių organizavimo agentūroje. O visokio plauko renginiams, kaip žinoma, vasara yra pats tas, tad darbymetis gal
tik įsibėgės... Deja, bet greičiausiai neturėsiu
tos prabangos išjungti vakare kompiuterį, kur
nors užmesti telefoną ir tiesiog pavakaroti su
draugais ar šeima. Bet aš tikrai stengiuosi
tapti tuo žmogumi, kuris pasibaigus darbo
dienai - jei tik nėra degančios skubos reikalų, - stengiasi atsiriboti nuo darbų maratono,
laiškų ir skambučių. Aš ir taip labai daug dirbu, tai jei visada dirbčiau ir po darbo, anksčiau
ar vėliau išprotėčiau. Greičiausiai anksčiau.
Bet šiek tiek mažų, smagių vasaros malonumų sau tikrai leisiu.

- Kas tave po darbų atpalaiduoja ir
pradžiugina labiausiai?
- Man geriausi poilsio ritualai yra SPA
procedūros ir masažai. Šiais dalykais pasilepinti tikrai nevengiu. O kadangi esu moteris,
galiu prisipažinti, kad vieno ar kito daikto
pirkimas irgi yra labai gera terapija nuo visko. (Šypsosi.) Tai tarsi moteriška silpnybė,
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o jų turi visos moterys. Galiu prisipažinti,
kad jaučiu silpnybę kokiam gražesniam drabužiui ar gerai knygai ir kartais tikrai sunku
praeiti pro parduotuves. Ir taip, jeigu būnu
prastos nuotaikos, nusiperku bent kokį mažmožį, kad ji pasitaisytų. Čia dar negalima
įžvelgti patologijos, nes tie pirkiniai būna
tikrai smulkūs.
- O koks būtų tavo tobuliausias atostogų planas šią vasarą, gavus bent vieną
laisvesnę savaitę?
- Tokio plano dar neturiu, ir mano atostogos greičiausiai bus nukeltos į rugsėjį. Nežinau, nei kur, nei kada tiksliai, nei su kuo atostogausiu. Sena svajonė - aplankyti Ameriką.
Jei visos aplinkybės sukris taip, kaip noriu,
galbūt rudenį šią svajonę ir įgyvendinsiu. Viena iš mėgstamų šalių atostogauti man yra
Portugalija. O svajojant toliau, tuomet tikiuosi kada nors aplankyti Graikiją, Islandiją, Naująją Zelandiją.

Kadangi esu
moteris, galiu
prisipažinti, Kad
vieno ar Kito
daiKto pirKimas
irgi yra labai gera
terapija nuo visKo
- Esi iš tų žmonių, kurie atostogauti
mėgsta su programa „viskas įskaičiuota“, ar norisi kuo daugiau pamatyti, aplankyti ir nuveikti?
- Na, aš dažniausiai skeliu atostogas į dvi
dalis. Man per daug gaila dvi savaites gulėti
tik po palme prie jūros nuvažiavus į kitą šalį
ir visai nieko daugiau joje nepamatyti, nei
gamtos, nei lankytinų objektų. Tiesa, nemanau, kad per trumpas atostogas reikia aplankyti ir pamatyti viską. Tai jau būtų per daug
intensyvu. Kai keliaujame su draugais, vieną
dieną tiesiog ilsimės, maudomės jūroje ir mėgaujamės saule, kitą dieną ką nors aplankome, ir taip visas atostogas. Patirtis rodo, kad
šis planas paprastai tinka visai kompanijai ir
visų norai būna išpildyti.
- Dažnai laisvą laiką leidi su mama.
Esate geriausios draugės?
- Manau, kad tikrai mamą galėčiau vadinti geriausia drauge. Ji yra tas žmogus, kuris
daugiausiai žino mano paslapčių, išgyvenimų
ir džiaugsmų.
- O kai pramogauji su mama, ką tuo
metu veikia širdies draugas?
- Kad mes kažkaip pasiskirstome tą laisvą laiką. Kai merginos būna su mamomis,
tikiu, kad visi vyrai randa, ką veikti. Juk ir
savo tėvus aplankyti galima.
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Rekordinio plaukimo Nemunu irklentėmis projekto dalyviai iš kairės: Justinas Bielskis,
Laimonas Staniulionis, Mantas Bilotas, projekto iniciatorius Markas Gurskis
(Mark Gurskij, viršuje), Donata Genutytė, Lukas Pačkauskas ir Justinas Lapatinskas

Manto Vilimo nuotr.

- Pastaruoju metu populiarėja viešos,
kiek netradicinės piršlybos. Ką vyras turėtų padaryti, kad tu jam tartumei tą
lemtingą TAIP?
- Aš esu prieš viešas piršlybas, nes manau, kad tai nėra viso pasaulio akimirka ir
niekam nereikia to matyti, žinoti ar dalyvauti tame procese. Man atrodo, kad tai yra pati
artimiausia dviejų žmonių akimirka. Po viso
to jau galima, žinoma, ir pasigirti, jei yra toks
noras. Manau, kad puikiausia, kai piršlybos
vyksta kokioje nors abiem svarbioje, jaukioje vietoje. Juk visos poros turi vietų, kuriose
mėgsta lankytis, jos yra svarbios, reikšmingos. Tai gali būti bet kas: pajūris, parkas, piršlybos po vandeniu, ore, bet dviese. Čia, žinote, kam ko reikia. Vieni kaip tik nori pasirodyti ir padaryti kone spektaklį pašalinių
akims, o kiti nori privatumo, artumo ir jaukumo tuo tikrai svarbiu momentu.
- Esi susikūrusi savo tobulų vestuvių
viziją?
- Galiu pasakyti, ko savo vestuvėse tikrai
niekada nenorėčiau. (Juokiasi.) Man nereikia
jokių karietų, arklių, visokių pompastiškų limuzinų, didelių tortų ir superprincesiškų
suknelių, penkių operatorių ir panašiai. Kita
vertus, manau, kad susituokti tik dviese ko-
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Aš tikrAi stengiuosi
tApti tuo žmogumi,
kuris pAsibAigus
dArbo dienAi - jei
tik nėrA degAnčios
skubos reikAlų, stengiAsi Atsiriboti
nuo dArbų mArAtono,
lAiškų ir skAmbučių
kioje svečioje šalyje man irgi neatrodo tinkamas variantas. Aš turiu nuostabius draugus,
jaunatviškus tėvus ir man atrodo, kad smagu
būtų ta vestuvių švente pasidalinti su jais.
Neleisti jiems pamatyti tos šventės atrodo
lyg ir nelabai sąžininga. Tad piršlybos turi
vykti dviese, o vestuvės su šeima ir draugais.
O visos kitos detalės - vedėjas, grupė, apipavidalinimas - priklauso nuo vestuvių koncepcijos. Šiais laikais ir vestuvių būna įvairių
formatų.
- Koks mylimojo komplimentas labiausiai pasaldina gyvenimą?
- Kad aš esu tikra. Turima galvoje, kad aš
neapsimetinėju tuo, kas nesu, ir visada būnu

savimi, natūrali. Šis komplimentas man yra
labai svarbus ir jo sulaukti tikrai gera.
- Tiki teorija, kad vyrai ir moterys yra
iš skirtingų planetų?
- Žinoma. Tai yra tiesa. Kuo greičiau
visi suvoks, kad vyrai ir moterys yra iš
skirtingų planetų, tuo lengviau bus gyventi, bendrauti, draugauti ir mylėti. Reikia
suvokti, kada vyrui reikia šiek tiek erdvės,
kada jam reikia pagalbos ar patarimo, kada
reikia pabūti dviese, o kada net paskatinti
susitikti su draugais. Visa tai dėl gerų tarpusavio santykių.

informacija
n Rekordinis plaukimas irklentėmis
Nemunu yra skirtas surinkti lėšų
Rusnės specialiosios mokyklos auklėtiniams. Plaukimo pradžia - gegužės
25 d. 9 val. Druskininkų sav., Lipliūnų
kaime, plaukimo pabaiga - birželio 1 d.
Rusnėje.
n Trumpasis numeris aukoms - 1419
(skambučio ir sms žinutės kaina tik
2 Eur. Trumpojoje žinutėje tekstas
nebūtinas).
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Asmik Grigorian -

operos „oskarų“ laureatė

Įpročių filosofija pagal
Laviją Šurnaitę

„savoy“ teatre Londone vykusioje ketvirtojoje tarptautinių operos
apdovanojimų ceremonijoje Lietuvos sopranas AsMik GriGoriAn
(35) nugalėjo Geriausios jaunosios solistės nominacijoje.

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė
Lavija ŠurnaiTė (37) pristatė savo
naują knygą intriguojančiu pavadinimu
„Maži įpročiai - dideli pokyčiai“. Šia proga
artimiausius bičiulius ji pakvietė į vieną
sostinės restoranų, kuriame kartu su žinomu virtuvės šefu Deivydu Praspaliausku
vaišino nuodėmingais pusryčiais. jaukaus
pristatymo nepraleido ir būrys žinomų
šalies žmonių, jie smalsiai vartė naujausią
Lavijos knygą.

Redakcijos archyvo nuotr.

Iš didžiulio 1000 nominacijų sąrašo, kurį sudarė profesionalūs operos vertintojai, apdovanojimai buvo išskirstyti į 20 kategorijų, kuriose
varžėsi po šešis nominantus.
Operos „Oskarais“ praminti įvertinimai - vienintelis tokio pobūdžio
renginys, apimantis šio žanro profesionalų darbą visame pasaulyje, taip pat
ir visose operos srityse - nuo solistų iki dailininkų ir iš naujo atrastų kūrinių.
Savo kelią pradėjusi Lietuvoje, A.Grigorian išgarsėjo kartu su Dalios Ibelhauptaitės ir Gintaro Rinkevičiaus opera „Bohema“. Kartu su
čia susibūrusiais „bohemiečiais“ Asmik sukūrė didžiausius savo vaidmenis bei tapo viena iš „Vilnius City Opera“ steigėjų. Šiandien
A.Grigorian - ryškių operos teatrų viešnia. Sezono įkarštyje per vieną
savaitę Asmik gali sudainuoti spektaklius Švedijos karališkojoje operoje, Maskvos Didžiajame teatre, Berlyno komiškajame operos ir Romos
operos teatruose, o kitą dieną jau keliauti į Marijos teatrą Sankt Peterburge. Lietuvoje solistė taip pat ne kartą buvo įvertinta aukščiausiais
nacionaliniais teatro apdovanojimais.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Martynui Levickiui įteiktas
garbingas apdovanojimas

Akordeono virtuozas MArtynAs Levickis (25) sulaukė Londono karališkosios muzikos akademijos, kurioje
studijavo, įvertinimo. Lietuvis apdovanotas garbės nario laipsniu, kuris teikiamas buvusiems akademijos
studentams, sėkmingai tęsiantiems
muzikinę karjerą, o jų indėlis yra itin
reikšmingas.

Televizijos laidų vedėja žurnalistė
bei naujosios knygos autorė Lavija
Šurnaitė su vyru Daumantu Kairiu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Virtuvės šefas
Deivydas Praspaliauskas
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Žurnalistė Eglė Daugėlaitė
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„Ši knyga apie tai, kaip mes patys galime
valdyti savo kūno pokyčius ir daryti tai taip,
kaip patinka mums, ir kaip maži įpročiai,
priderinti prie mūsų gyvenimo būdo, gali
virsti šiokiais tokiais, o gal ir dideliais pokyčiais, - sakė Lavija. - Ši knyga ne apie
sveiką, o apie normalų gyvenimo būdą, o
jame yra visko: kelių ir klystkelių, mėsainių.
Mėgstu mėsainius! Sveika gyvensena turi
būti pagrindas, bet sveikiausia yra tai, kas
veikia kiekvieną iš mūsų. Sveikas gyvenimo
būdas - kai užsisega mėgstamų džinsų saga,
kai pabudus ryte norisi dirbti, mylėti, kurti
ir tiesiog gyventi.“

laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0
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Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

11

veidai

veidai

Sostinės svečiai grožėjosi
„valgomu“ Salvadoro Dali portretu
Neseniai Vilniuje meno ir pramogų pasaulio atstovai susitiko pasižiūrėti, kaip
virtuoziškai iš maisto produktų menininkė Jolita Vaitkutė kuria ispanų menininko
Salvadoro Dali portretą.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Menininkė Jūratė
Rinkevičiūtė

Atlikėja ir renginių
organizatorė Saulenė
Chlevickaitė-Survilienė

...šokėja bei jogos trenerė
Milana Jašinskytė su dukra Daniele

Dizainerė Agnė Deveikytė su širdies
draugu Algirdu

Orų pranešėja
Karolina Liukaitytė

Grožio klinikos vadovė
Nora Lapinskienė

Meno galerija, kurioje susitiko svečiai,
vienam vakarui virto maisto laboratorija, o
patys svečiai - kūrėjais. Įvairių rūšių padažai,
aliejai susijungė su sveikais maisto produktais ir pavirto ispanų menininko Salvadoro
Dali portretu. Ypatingą reikšmę maistui teikęs siurrealistų judėjimo atstovas tapo vakarėlio simboliu.

Dailininkės Jolitos Vaitkutės rankose
maistas virto Salvadoro Dali portretu

Į renginį skubėjo iliuzionistas Mantas
Žmuidinavičius - Wizard su scenos partnere
balerina Kristina Tarasevičiūte ir....

Modelis Simona Burbaitė su draugu
Tituluota gražuolė Rūta
Elžbieta Mazurevičiūtė

„Šis darbas yra iššūkis. Sunkiausia piešinį kurti iš smulkių dalykų. Viską daryti reikia
labai kruopščiai, kad paveikslas būtų atpažįstamas. Svečiai nebuvo tik stebėtojai - kartu
su manimi kūrė ir grožėjosi, kaip gimsta Dali portretas“, - sakė viena populiariausių šių
dienų jaunųjų menininkių J.Vaitkutė.
Vakarėlyje, kuriame maistas susijungė su
menu, koncertavo pirmojo sezono muzikinio
projekto „X Faktorius“ laimėtoja Giedrė Vokietytė. Mergina prisijungė prie bendraminčių, subūrusių grupę „Emsus“.
Parengė Ringailė StulPinaitė
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

Mados tendencijų
prognozuotoja
Marija Palaikytė

Veidai

„Negniaužk savo jausmų“

Veidai

„Aš sustoju“

„Ne akademinis portretas“

„Tarp eilučių“

Gajus
gajus Eidiejus:
eidiejus: menininkas, turintis savo nuomonę
„Vasaros pėdutės“

Jaunas dailininkas GaJus EidiEJus (20) iš Kauno Lietuvoje išgarsėjo dar 2015 m., kai,
baigdamas mokyklą, į tiksliuosius mokslus pažvelgė kritiškai ir kūrybiškai, palikdamas
savo piešinį ant klasės sienos. Praėjus kiek daugiau nei metams, Gajus su „Laisvalaikiu“
pasidalijo brandžiomis įžvalgomis apie kūrybą, papasakojo apie studijas, dešimtis kūrinių
ir šimtus sekėjų. salvadoru dali besižavintis vaikinas jau dabar nestokoja ateities planų.
Greta AlišAuskAitė

- Papasakok apie save. Kada ir kaip
pats atradai kūrybą ir piešimą?
- Kiek pamenu, abu su broliu buvome kūrybiški nuo mažens. Kitados kūrėme trumpus vaizdo klipus, filmuodavome įvairias vaikiškas veiksmo filmų scenas, piešdavome filmukų ar žaidimų
herojus. Tačiau rimtai į tai pradėjau žiūrėti tik
būdamas šešiolikos, kai vieną naktį nutapiau tris
abstrakčius paveikslus ir tai tarsi padėjo atsikratyti milžiniškos pečius užgulusios naštos. Supratau, kad kūryba išties gali padėti gyti.

Gajaus Eidiejaus asmeninio albumo nuotr.

- Galbūt tavo šeimoje yra su menu
susijusių žmonių?
- Senelis iš tėčio pusės beveik visą gyvenimą dirbo dailide, o tėtis studijų metais taip
pat užsiėmė daile, vėliau dirbo fotografu, mano brolis taip pat užsiima fotografija, multimedijomis. Turbūt galima teigti, kad šeimoje
tikrai nesu vienintelis besidomintis kūryba.
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surengta darbų paroda „Iš arčiau“ Kaune
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- Kodėl pasirinkai studijas Didžiojoje
Britanijoje, ar planuoji grįžti į Lietuvą?
- Lietuvoje tiesiog nemačiau studijų, kurios mane trauktų. Šiuo metu turbūt visai perspektyviai skamba kūrybinės industrijos ir grafinis dizainas, kur mokosi keletas mano draugų, tačiau savo sprendimu tikrai nesiskundžiu.
Londone studijuoju iliustraciją ir vizualines
komunikacijas. Dar prieš stodamas puikiai žinojau, kad universitetas iš manęs nieko nepalaisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

darys, kiek savęs įdėsiu, tiek ir turėsiu, tad su
tokiu požiūriu ir judu į priekį. Sunku pasakyti,
kaip bus po kelerių metų, tačiau tikrai matau
save daugiau ar mažiau Lietuvoje.
- Kokią tematiką ir priemones labiausiai
mėgsti naudoti kurdamas? Kas tave įkvepia?
- Šiuo metu dirbu su akvarele. Ši priemonė
yra itin universali ir sunkiai pažabojama, turbūt
tai ir skatina norėti ją perprasti. Kūrybos tematika gana įvairi, tačiau pastaruoju metu lieju abstrakčius, kartais siurrealius merginų portretus,
siluetus. Labiausiai įkvepia prisiminimai iš Lietuvos, patirtis Anglijoje. Kartais paprastas naktinis pasivaikščiojimas parke ar piknikas po saulėtu dangumi virsta nauju mano darbeliu.
- Kaip gimė idėja išmarginti klasės
sieną Kauno J.Jablonskio gimnazijoje?
- Kiek pamenu, dar mokykloje buvau šiek
tiek anarchistinių pažiūrų. Dalykams, kurie
mane domino, kuriuose mačiau prasmę, visuomet atsidėkodavau namų darbais, tačiau į
kitus dalykus per daug nekreipdavau dėmesio.
Matematikos mokytoja, pastebėjusi, kad jau
ne pirmą kartą noriai neatlieku namų darbų,
paklausė manęs, ką veikiu gyvenime, be matematikos. Aš kaip atsakymą pasisiūliau parodyti savo darbus. Praėjus kelioms dienoms,
mokytoja pasiūlė sukurti bendrą projektą išmarginti klasės sieną. Taip per pusmetį ant
matematikos kabineto sienos atsirado spalvingas darbelis „Counting to unfinity“.

- Dažnai visuomenėje galima išgirsti
visokių stereotipų apie menininkus. Kaip
manai, kodėl tokie stereotipai vyrauja?
Ir koks yra menininkų gyvenimas?
- Stereotipai ne visada yra tik stereotipai.
Juose dažnai būna ir daug tiesos. Turbūt dažniausi - kad menininkai „priplaukę“, vaikštantys padebesiais ir panašiai. Ir tai dažnai visiška tiesa.
Dar menininkai dažnai ir rožinius akinius prigriebia, antraip turbūt būtų neįmanoma pabėgti nuo
„smegenų plovimo“. Mano nuomone, menininkai yra gryni žmonės. Be jokių priemaišų ar
E621, kad skaniau kramtytųsi. (Šypsosi.) O kadangi šiuolaikinėje kapitalistinėje visuomenėje
tai dažnai nėra priimtina, turime stereotipus.

Supratau, kad
kūryba ištieS gali
padėti gyti
- Turi nemažą būrį sekėjų socialiniame tinkle. O kokiomis asmenybėmis ar
dailininkais pats žaviesi?
- Šiuo metu išskirčiau tris: Agnes Cecile,
Salvadoras Dali, Banksy. Truputis abstrakčios
akvarelės, siurrealistinio galvos skausmo ir
gatvės teisingumo.
- Pasidalydamas piešiniu, prie jo įkeli ir istoriją, jie papildo vienas kitą. Kuris
atsiranda anksčiau?
- Idėja visuomet būna pirmas žingsnis. Ir
tik tada vizualizavimas.
- Kokiomis svajonėmis ar planais dabar pats gyveni?
- Šiuo metu planuoju iš savo darbų daryti kokybiškas skaitmenines kopijas, kurias būtų galima
spausdinti ir įsigyti. Taip pat galvoju ir apie savo
antrą parodą, jau tariuosi su patalpų savininkais.
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ŽvaigŽdės

Dizainerė, atlikėja
Viktorija Bekhem
(Victoria Beckham)

Modelis Hofit Golan (Hofit Golan)

Aktorė Vanesa Paradi
(Vanessa Paradis)

Aktorė Ana Kendrik
(Anna Kendrick)

Aktorė Kirsten Danst
(Kirsten Dunst)
Dėmesio centre vaikelio besilaukianti
aktorė Bleik Laivli
(Blake Lively)

Aktorė ir atlikėja Araja A.Hargeit (Araya A.Hargate)
Džordžas Klunis (George
Clooney) su žmona Amal

Modelis Bjanka Balti (Bianca Balti)

Pasaulio dėmesį prikausčiusio prestižinio Kanų
kino filmų festivalio raudonasis kilimas sulaukia
ne mažiau dėmesio nei filmų peržiūros. Ant raudonojo kilimo pasirodžiusios ryškiausios kino,
podiumo ir scenos žvaigždės turėjo atsivežti ne
vieną vakarinio apdaro komplektą - mat kasdien
vyksta įvairiausi renginiai ir vakarėliai.

Modelis Kendal Džener
(Kendall Jenner)
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

EPA-Eltos nuotr.

Kanų raudonojo kilimo spindesys

ŽvaigŽdės

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

ŽvaigŽdės

Barbra Straizand
nemažina apsukų
Šią vasarą JAV dainininkė
BArBrA strAizAnD (Barbra
streisand, 74) surengs koncertinį
turą - pasirodys devyniuose JAV
miestuose.
Dainininkės vadybininkas neseniai pranešė, kad atlikėja surengs
pasirod ymus devyniu ose šalies
miestuose ir atliks dainas iš visos
šešis dešimtmečius besitęsiančios
karjeros. Be kita ko, B.Straizand vėliau šiais metais išleis naują albumą,
kurio dainos taip pat skambės atlikėjos koncertinio turo metu.
Planuojama, kad atlikėja vienai
nakčiai sustos Los Andžele, Las Vegase, San Chosė, Čikagoje, Bostone,
Filadelfijoje, Toronte ir Vašingtone.
Dainininkė dviem naktims apsistos
Niujorko Bruklino rajone.

Šventė karalienei Elžbietai
Elžbietai
Didžiosios Britanijos Vindzoro pilyje
netoli Londono surengtas specialus
renginys, skirtas paminėti karalienės
ELžBiEtos ii 90-ąjį gimtadienį. Jame ypatingus pasirodymus surengė
daugybė įžymybių.

Rankose sava žvaigždė

JAV aktorei ir režisierei
DžoDi Foster (Jodie
Foster, 53) suteikta garbė
turėti savąją žvaigždę
Holivudo šlovės alėjoje.
Jos žvaigždė, skirta už
nuopelnus kino industrijai, šioje Šlovės alėjoje yra
2580-oji.

Į gimtadienio šventės renginį karalienė
Elžbieta atvyko su vyru princu Filipu (PHilip)

EPA-Eltos nuotr.
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Karališkajai šeimai dainavo
Kaili Minoug (Kylie Minogue)

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

Garsi australų dainininkė Kaili Minoug (Kylie Minogue), operos žvaigždė
Ketrina Dženkins (Katherine Jenkins)
ir britų dainininkas Garis Berlouvas
(Gary Barlow) dainavo renginio metu.
Surengta ir daug kitų karinių ir muzikinių pasirodymų.
Aktoriai, tarp kurių Deimi Helen (Dame Helen) ir Damjanas Luisas (Damian
Lewis), renginio metu pasakojo istorinius
karalienės gyvenimo momentus.
Renginyje su karaliene buvo Edinburgo kunigaikštis, prisijungė Velso
princas, Kornvalio kunigaikštienė, Kembridžo kunigaikštis su kunigaikštiene,
princas Haris (Harry) bei kiti karališkosios šeimos nariai.
Gimtadienio šventėje taip pat buvo
daug arklių, šokantis Šetlando ponis,
pantomimas arklys ir pantomimas šuo
korgis.

Operos žvaigždė Ketrina
Dženkins (Katherine Jenkins)

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

ŽvaigŽdės

ŽvaigŽdės

Netikę giminaičiai

Leonardo Dikaprijaus
brolis - vagis
Daugelis, išgirdę apie leoNaRDo
DiKaPRijaus (leonardo DiCaprio,
41) brolio areštą, nusistebėjo, kad publikos numylėtinis apskritai turi brolį.
Pasirodo, turi, bet netikrą. Negana to,
adamas Fararas (adam Farrar), 44
metų giminaitis, taip pat norėjo tapti
aktoriumi, bet jam pasisekė mažiau
negu „titaniko“ žvaigždei. jis spėjo
pasirodyti tik reklamos filmukuose ir
televizijos šou, o vyresniame amžiuje
jo interesai pasikeitė, deja, ne į gera.
a.Fararas su žmona Čeriti Mur (Charity Moor) kaltinamas iš parduotuvės
pavogęs 990 dolerių. Į pirmąjį bylos
nagrinėjimą teisme porelė neatvyko.
Dabar jų laukia 3000 dolerių bauda,
taip pat pakartotinis bylos nagrinėjimas teisme.

Kai kurių Holivudo žvaigždžių artimųjų pavardės nuolatos mirga skandalų
kronikose ir gerokai gadina gyvenimą garsiems giminaičiams.

Agresyvi
Bijonsės sesuo
SoLAnž nouLz (Solange
Knowles, 29) - puiki dainininkė,
tačiau visame pasaulyje ji yra
daugiau žinoma kaip „Holivudo
dievaitės BiJonSėS (Beyonce,
34) jaunesnioji sesuo“, beje, ne
itin kukli. 2014 m. bulvariniai
leidinia i Solanž vaidą su
popžvaigždės vyru prodiuseriu
Jay-z pakrikštijo „metų muštynėmis“. vieno niujorko viešbučio kameros užfiksavo, kaip po
aukštuomenės vakarėlio mergina rėkdama kumščiais puolė
svainį. reikia įvertinti 44 metų
reperio savitvardą: jis nesiėmė
atsakomųjų veiksmų prieš žmonos seserį, kurią pabandė sutramdyti asmens sargybinis.
Pati Bijonsė stovėjo nuošaly ir
į konfliktą nesikišo. Kivirčo
priežastys iki šiol nežinomos,
nes žvaigždės jo nekomentavo.
Tačiau muzikantų šeimos gerbėjai jau priprato prie panašių
S.noulz išsišokimų, tai ne vienintelis skandalas, kurį sukėlė
tikra Bijonsės sesuo.

Bijonsė (Beyonce)

apie kietą „popmuzikos karalienės“ charakterį ir jos pomėgį manipuliuoti žmonėmis
sklando legendos. tačiau net
viską žinanty s MaDo Nos
(Madonna, 57) gerbėjai nustebo, kai didžiausios finansinės
sėkmės pasaulyje sulaukusi
dainininkė nesuteikė finansinės
paramos savo tikram broliui.
apie problemas popmuzikos
karalienės šeimoje sužinota,
kai jos vyresnysis brolis entonis Čikonė (anthony Ciccone),
bedarbis alkoholikas, per žurnalistus kreipėsi į garsiąją seserį (jis pats su Madona nesimatė jau keletą metų). jųdviejų
santykiai nuo vaikystės buvo
įtempti, popžvaigždė ne kartą
pasakojo, kad vaikystėje iš jos
žiauriai tyčiodavosi vyresnieji
broliai, kovodavę su ja dėl tėvo
dėmesio. Vis dėlto ji daug metų
padėjo nevykėliui broliui gauti
profesionalią pagalbą - mokėdavo už reabilitacijos centrą. Kai
jis griežtai atsisakė grįžti į kliniką, Madona nusprendė ignoruoti benamį brolelį alkoholiką,
kuris taip negražiai atsiliepia
apie savo šeimą: „jų akyse esu
visiškas nulis, ne visai žmogus.
jei mirtinai sušalčiau, mano šeima apie tai gal nė nežinotų arba
susigriebtų po pusės metų.“

Solanž Noulz (Solange Knowles)

Džozefo Gordono Levito brolis narkomanas

ti, kad jis su
Filmų „Pradžia“ ir „Tamsos riterio su- žiuodavo, ir reikia pripažin
i. ir pas
mėgstam
nebuvo
čia
mergina
savo
GorDo
Fo
Džoze
ės
grįžimas“ žvaigžd
.
žmonės
įvairūs
davo
no LeviTo (Joseph Gordon Levitt, 35) juos visada vaikščio
tiesą
aš,
bet
mirė,
jis
kad
gaila,
labai
pavardė dažnai mirgėjo skandalų kroniko- Man
evitas ilgai
je: mat Holivudo aktoriaus vyresnysis bro- sakant, nesistebiu.“ Dž.G.L
as ir negyvenim
is
asmenin
jo
kai
,
kentėjo
sode.
namo
savo
lis buvo rastas negyvas
geljami
aptarinė
buvo
Apie 36 metų vyro mirties oficialią prie- tikėta brolio mirtis
apie
į
straipsn
kai
bet
e,
spaudoj
žastį nebuvo pranešta, tačiau spauda pa- tonojoje
ino populiarus
darė išvadą, kad Danielis Gordonas Levitas „narkomaną“ Deną išspausd
ė neišlaikė.
žvaigžd
o
Holivud
GQ,
žurnalas
jo
sakė
Kaip
ų.
narkotik
mirė perdozavęs
sionalumu
neprofe
tus
kaimynas, „Denas buvo rastas tarp besi- Jis apkaltino žurnalis
jo šeimai
inėti
neaptar
daugiau
paprašė
mėtančių adatų ir švirkštų. Jis tame name ir
temos.
os
skaudži
išvair
gyveno keletą metų, atvažiuodavo
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EPA-Eltos nuotr.

Madonos brolis
alkoholikas

Džulijos Roberts
„nemylima sesuo“
Pasirodo, pagrindinė Holivudo „graži moteris“
aktorė Džulija RobeRts (julia Roberts, 48) - ne
itin dėmesinga sesuo. bent jau taip manė jos suvestinė sesuo iš antrosios motinos santuokos Nensė Mouts (Nancy Motes). 2014 m. 37 metų Nensė
buvo rasta negyva savo namo vonioje, o priešmirtiniame laiškelyje, kuris gulėjo tarp daugybės vaistų, ji rašė, kad dėl visų jos bėdų yra kalta garsioji
giminaitė. Daugeliui piktas laiškas seseriai nebuvo
didelė naujiena: ir anksčiau Nensė skundėsi, kad
Džulija ją žemina ir kritikuoja, be viso kito ir dėl
antsvorio. o likus keletui mėnesių iki mirties moteris savo tinklaraštyje parašė: „Mano „sesuo“ sakė turinti tiek draugų ir gerbėjų, kad jai daugiau
meilės nereikia. tai štai, žinokite, kad „amerikos
numylėtinė“ - bjaurybė!“
Parengė Milda KUNSKAITĖ
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StiliuS

StiliuS

Amžina tendencija Juoda, sodri ir charakteringa
suknelė - tobula vakarui, bet
ar ji tinkama dienai? Taip,
jei pasirinksite vario spalvos
sportinius batelius, kurie
elegantišką suknelę pavers
moderniu miesto rūbu
(dešinėje). Vakarui - juodos
spalvos nepriekaištingi
aukštakulniai, kurie
tarsi pratęsia suknelę,
neišsiskirdami iš konteksto.
Vienintelis derinio aksesuaras, kuris traukia akį, - tai
ryškiai ciklameninė delninė.
Visas dėmesys jai.

Jei jūsų eilutėje vyrauja raštai ir sodrios spalvos, batelius siūlyčiau rinktis arba tų pačių
s.
spalvų kaip drabužiai, arba vienspalvius juodu
stilisretro
ti
įkvėp
ai,
bateli
s
Dešinėje - dieno
as.
tikos, spalvų paletė atkartoja drabužių spalv
gesnė
kterin
chara
nkta
pasiri
ui
vakar
Kairėje o
avalynė - akcentuojama kokybiška oda, metal
s
keliai
tarsi
iuose
derin
uose
Abiej
.
sagtis
ė.
dydžiais sumažinta klasikinės formos rankin
i
Tai šio sezono „privalu turėti“. Tokia puikia
tinka ir dienai, ir vakarui.

Neseniai pristatyta naujausia pasaulinio mados prekės ženklo
„Salvatore Ferragamo” avalynės ir aksesuarų kolekcija, skirta
šiltajam sezonui. Ta proga stilistė, dirbanti su žinomiausiais
Lietuvos žurnalais ir madų projektais, mados fotografė Reda
MickevičiūTė pristatė karščiausias sezono tendencijas,
sukūrė keletą madingų pavasario ir vasaro sezono derinių ir
pademonstravo, kaip galima akimirksniu pakeisti įvaizdį.
Jos sumanymą padėjo įgyvendinti ir modeliais tapę iliuzionistas
Mantas Wizard bei aksesuarų kūrėja agnė Byčiūtė-Jankauskienė.

Lengvo audinio tunika ir
klasikinės juodos kelnės, suderin
tos su rusvų atspalvių bateliais.
Pakulnė aukšta, tačiau kulnas
storas  tai suteikia stabilumo.

Vakarui vietą užleidžia ledkalnio mėlio kostiumas 
nepriekaištingas, vertas moterų žvilgsnių. Jis tobulai
tinka su moderniais, tačiau klasikiniais batais, kurių
akcentas  baltas šiek tiek platesnis „traktorinis“ padas.

Klasikinis derinys - margi
marškiniai ir ramaus silueto
juodos kelnės. Dienai (kairėje)
parinkti šiuo metu itin madingos
pastelinės rožinės spalvos mokasinai, - juk veiklioms moterims
tenka vaikščioti kaip niekada daug.
Vakarui (dešinėje) pasirinktas kiek
neįprastas bekulnis sprendimas.
Nors pasirinkti bateliai - lygiu
padu, puošnumo jiems suteikia
kniedžių ornamentai.

Redos Mickevičiūtės koMentaRas
Tendencijų prognozės niekada nebuvo
tokios įvairios kaip 2016 metais. Anksčiau
eidavome į parduotuves ir lyg atmintinę
savo galvoje kartodavome populiariausias
sezono spalvas, formas ir siluetus. Situacija
gerokai pasikeitė - dabar tendencijų yra
tuzinai. Atrodo, kad viskas madinga ir viskas pabosta jau rytoj. Stebuklingi žodžiai,
kurie visoms moterims tampa burtažodžiu ir

parduotuvių kompanionu, - „saugi klasika“.
Tai tendencija, o veikiau visa stilistikos
kryptis, kuri šiuo metu kaip niekada aktuali.
Tiesą sakant, ji aktuali amžinai. Ši tendencija labai patogi, turint omenyje, kad
gyvenimo aplinkybės ir pašėlęs tempas
dažnai nepalieka laiko ir tenka iš darbo
skubėti tiesiai į iškilmingą vakarą ar pobūvį.
Toks galvosūkis - dirbančios aktyvios

moters kasdienybė. Receptas paprastas šiuolaikinis klasikinis stilius, keli ryškesni
įvaizdžio elementai ir tinkami aksesuarų
komplektai gali akimirksniu pakeisti jūsų
įvaizdį. Tokiu atveju jums pakanka tik
įsimesti atsarginius batelius, nedidelę
rankinę, vieną kitą papuošalą bei ryškesnį
lūpdažį, ir jūs vakarui pasiruošite greitai ir
be vargo.

Autentiškais raštais marginta suknelė dienos metu derinama su šviesių tonų
basutėmis (kairėje), o vakarui  klasikinio tipo juodi aukštakulniai ir delninė. Jei jūsų
derinys ryškus  avalynės, rankinės bei kitų aksesuarų tonai turėtų būti neutralūs.

Kasdienai skirtas
derinys  patogus,
tačiau stilingas.
Viename iš derinių
(kairėje)  prime
nanti miesto betono
peizažą. Taip
apsirengęs vyras
jausis jaunatviškai
ir užtikrintai.
Kosmopolitiškumo
įspūdį sustiprina
sportiniai laisvalaikio
batai, kurie jau
kelerius metus yra
šiuolaikiškumo
sinonimas. Kitas deri
nys (dešinėje) pato
gus, tačiau ne mažiau
stilingas, sportinio
stiliaus batelius
pakeičia mokasinai.

Drabužiai: „Pietro Filipi“, „Cavalli Class“. Batai ir aksesuarai: „Salvatore Ferragamo”. Fotografijos: Gediminas Gražys („GG photography“)

saugi klasika

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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tesnė. Tik nepamirškime, kad vitaminai energijos ir grožio šaltinis, bet geriausiai jie pasisavinami iš vidaus, t.y. pakankamas jų kiekis
turi būti gaunamas su maistu. Juk mūsų grožis
taip pat priklauso nuo subalansuotos mitybos,
visaverčio maisto su vitaminais ir mineralinėmis
medžiagomis, amino rūgštimis bei fermentais
ir, aišku, išgerto vandens kiekio, kuris turėtų
būti su mineralais ir chloro junginiais.

Šiltasis sezonas koreguoja

odos priežiūros taisykles
Oda - svarbiausias mūsų organas, dengiantis visą kūną. Odai
egzistuoja 2 metų laikai - šiltasis ir šaltasis. Veido odos negalime paslėpti nei po drabužiais, nei po šalikais kaip kūno,
todėl nenuostabu, kad po žiemos oda būna papilkėjusi,
išsausėjusi, o kartais net šerpetojanti ir sudirgusi. Amerikos genetikai nustatė, kad šaltuoju periodu - žiemą oda
sensta 35 proc. greičiau nei šiltuoju periodu, tad po žiemos
turime labiau rūpintis savo oda. Kaip tai tinkamai padaryti,
pataria „East Island SPA“ kosmetologė IrEnA KrAujAlIEnė.
Pirmas žingsnis - švari oda
Svarbu pasirūpinti, kad oda būtų švari, nušveista, išvalyta. Nepamirškite - veido odos
muilu plauti negalima. Visos medžiagos, esančios mūsų naudojamose priemonėse, yra geriausiai pasisavinamos, kai oda yra gerai nuvalyta. Neteisingai atliekant odos valymą gali būti pažeista hidrolipideminė odos plėvelė, per
kurią išgaruoja visa iš dermos (viršutinio odos
sluoksnio) gaunama drėgmė, tad valymą geriausia atlikti kosmetologo kabinete, jame gausite
patarimą, koks veido šveitimas jūsų odai yra
tinkamiausias: rūgštinis (su AHA rūgštimis),
enziminis, su grūdeliais, granulėmis ar pan. Atsargiai reikėtų elgtis naudojant rūgštinius šveitiklius, nes aktyvėja saulė, o tai gali turėti įtakos
alerginėms reakcijoms, pigmentinėms dėmėms
atsirasti, ypač toms, kurių oda yra į tai linkusi.

ko ieškoti priemonių sudėtyje

Ypač daug dėmesio odos priežiūrai turėtų
skirti riebią ar mišrią odą turinčios moterys, nes
tokios odos porų užsikimšimo tikimybė yra didesnė, o tai vėliau turi įtakos atsirasti spuogams,
pūlinukams ir pan. Turinčios sausą odą turėtų
nepadauginti šveitimo procedūrų, kad nesuplonintų ar dar labiau neišsausintų odos. Po žiemos
procedūros bus ypač veiksmingos ir efektas bus
greitesnis, jeigu jas atliks kosmetologė, nes tik ji
galės parinkti procedūras pagal odos tipą, būklę.
Rekomenduočiau aromaterapinius produktus - tai
sielos ir kūno atgaiva. Eteriniai aliejai - o tai visa
augalo gyvybė - giliau įsiskverbia į odą nei kitos
priemonės. „East Island SPA“ centruose galima
įsigyti išskirtinės kokybės „Aromatherapy Associates“ produktų bet atlikti procedūras su jais.

saulė ne visada draugas

„šuoliuojame“ į alergiją. Kad oda būtų graži,
skaisti, lygi, minkšta, po valymo reikėtų rinktis
produktus su aktyviais ingredientais, pvz., su
hialurono rūgštimi, kuri užtikrins optimalų visos odos drėkinimą, ne tik paviršinį, gerins apsaugines funkcijas. Nakčiai puikiai tiks kremas
su vaisių rūgštimis, jis padės atgaivinti, atgauti spalvą, oda taps lygesnė, greičiau pasišalins
suragėjęs sluoksnis, suaktyvės naujų ląstelių
gamyba. Nepamirškime ir kolageninių procedūrų bei kamieninių ląstelių turinčių produktų,
kurie ypač suaktyvins ląstelių atsinaujinimą.

Odai reikia vitaminų
Po žiemos tinka produktai su vitaminais, ypač
su vitaminu C. Tai skatina kolageno gamybą odoje, ji skaistėja, yra drėkinama, ima mažėti senėjimo žymės. Vitaminai A ir E švelniai aktyvina
odos regeneraciją, oda tampa lygesnė, minkšSu „laisvalaikio” kortele

Dažniausia klaida, kai pastebėjus išsausėjusią odą pradedama tepti riebiais kremais ar
aliejais, o tai dar labiau apsunkina odą, ir taip

vien savimi nepasikliaukite

15%

nuolaida grožio, Spa procedūroms
ir soliariumui

Saugokime odą nuo tiesioginių saulės
spindulių, kad ir kaip jos būtume išsiilgę.
Kai oda pažeista UV spindulių, ji nebesugeba
apsisaugoti, ląstelės lengvai praleidžia kenksmingas odai medžiagas, tad laikui bėgant ląstelės žūva arba pakinta. Laisvieji radikalai suardo dermos
kolageno ir elastino skaidulas, oda netenka tonuso, suglemba ir greičiau sensta. UV spinduliai
skatina laisvųjų radikalų susidarymą, todėl būtina
naudoti kremus su jų filtrais. Jeigu esate mieste
ir jūsų galimybės pasinaudoti„saulės voniomis“
minimalios, pakanka iki 20-30 SPF, bet jei atostogaujate ar lepinatės saule prie vandens telkinių,
SPF turi būti iki 50. Mėgautis malonumais geriau
naudoti apsauginį kremą, negu paskui gydyti kartais ir nebepagydomas ligas. Po saulės vonių svarbu drėkinti odą ir gerti daug vandens su antioksidantais, t.y. kuriame yra vitaminų C, E, seleno,
betakaroteno, flavonoidų (uogos, vaisiai).
„East Island SPA“ centras
Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Tel. 8 5 272 2227, mob. +370 682 33 222
„East Island SPA Druskininkai“
Vilniaus al. 13, Druskininkai
Tel. 8 313 56643, mob. +370 670 00 444
www.eastisland.lt

Grožio paletė

Karolinos Liukaitytės

Atgaiva kūnui ir sielai iš sodo:
šaltas
 Jei išryškėję kapiliarai, rekomenduojamas
mėtų ar šalavijų kompresas.
 Jei oda pažeista, tiks agurkų tyrė.
timas, tyrė.
 Jeigu oda labai sausa, padės avokadų minkš
is tai,
 Uogas, vaisius ir daržoves - į burną! Karta
as iš
atsarg
inų
vitam
o
papild
labiau
kas užauga sode,
vidaus nei iš jų pagamintos veido kaukės.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Grožio paletė

maža manija
Kasdien LNK žinių žiūrovams orus pranešanti KaroLiNa
LiuKaitytė (27) pripažįsta, kad kosmetika yra ne tik kasdienė
jos darbo palydovė, bet ir nedidelė silpnybė. „Laisvalaikiui“
ji papasakojo, kaip puoselėja savo grožį, kokių laikosi taisyklių
ir kodėl save vadina įtaria kosmetikos pirkėja.
Daugiausia laiko prie veiDroDžio praleiDžiu
darbe. Namuose tam skiriu mažai laiko, o turint mažą vaiką netgi
kremais kartais tenka teptis automobilyje. Ilgiau prie veidrodžio tenka pasėdėti prieš filmavimus, tačiau taupydama savo ir grimerės laiką dalį makiažo pasidarau pati.
rankinėje visuomet nešiojuosi
didžiulę kosmetinę su pilnu kosmetikos priemonių rinkiniu. Ir darbe
mėgstu naudoti savo kosmetiką. Visuomet turiu ir makiažo pagrindą,
ir modeliavimo priemonių, ir skaistalų, ir skirtingų lūpų dažų. Kai
nuolat reikia naudoti dekoratyvinę kosmetiką, norisi tik tokios, kuri
kiek įmanoma mažiau kenktų odai. Tad savaitgaliais, kai kosmetinę
palieku namuose, mano rankinė gerokai palengvėja.
savo kosmetinės neįsivaizDuoju be
mineralinės kosmetikos ir daugybės lūpų balzamų. Jų dažniausiai
turiu bent 7: vieną kosmetinėje, kitą rankinėje, trečią ant naktinio
stalelio prie lovos ir kitur.
grožio atraDimas man
yra rūgštinė kosmetika. Nesuprantu, kaip be jos galėjau gyventi.
auksinė mano grožio taisyklė gerai nusivalyti makiažą ir gerai išsimiegoti. Kad ir kaip banaliai
skambėtų, tai labai svarbu. Net jei namo grįžtu labai pavargusi, makiažą visuomet nusivalau.
namuose Darytomis grožio priemonėmis
nesinaudoju. Neturiu tam laiko, be to, įtariai žiūriu į tokias procedūras - nebūtinai tai, ką valgai, galima dėti ant veido. Mieliau kartą
ar du per mėnesį apsilankau pas kosmetologę.
nėra nieko moteriškiau nei
tobula veido oda. Kad ir kokias gražias akis, ilgas blakstienas ar putlias lūpas turėtų moteris, niekas gerai neatrodys, jei veido oda bus
neprižiūrėta, šerpetojanti ar pan. Išpuoselėta veido oda parodo, kiek
laiko moteris sau skiria. Manau, nieko nėra blogiau, nei bandyti odos
problemas maskuoti storu makiažo sluoksniu.
proDukto suDėtis
yra labai svarbi. Blizgiomis pakuotėmis tikrai nesusigundau. Esu
įtari pirkėja, kuri nepasikliauja vien pardavėjų ar vaistininkių patarimais. Kosmetikos sudėtis - įdomi man sritis, nemažai tuo domiuosi ir stengiuosi atsirinkti geros kokybės produktus. Tikrai yra puikių
priemonių, kurios brangiai nekainuoja. Esu atradusi ir lietuviškos
kosmetikos, kuri yra netgi geresnė ir mažiau kenksminga odai nei
žinomų prekės ženklų produkcija.
tobulas manikiūras
yra prancūziškas ar klasikinis raudonų nagų. Gražiau už klasiką
nieko nėra.
geriausias pasilepinimas kai gali nežiūrėdama į laikrodį pagulėti vonioje. Tokiu atveju knyga
kur kas geriau atpalaiduoja nei bet kokios vonios druskos ar aliejai,
todėl jų nenaudoju.
mėgstamiausi kvepalai skirtingi „Narciso Rodrigues“ kvapai.
Puslapius parengė Eimantė JuRšėNaITė
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Psichologijos kodas

Viengungiškas gyvenimas jo pranašumai ir trūkumai

tikri gyvenimo įpročiai jau yra susiformavę
ir ilgalaikiai. Vienas svarbiausių aspektų fiziologija. Anksčiau ar vėliau ji siunčia signalą, norą turėti bent žmogų šalia, jei ne
visą šeimą. Tik bėda ta, kad kuo žmogus vienas gyvendamas labiau save yra ištobulinęs,
labiau visko patyręs, tuo labiau jis pradeda
žiūrėti, ne ką gali santykiams duoti, o ką gali gauti. Galiausiai su laiku, su metais pradeda atsirasti tas vienišumo jausmas ir norisi
žmogaus nebe tam, kad sukurtų gerus, gražius santykius, o tam, kad šis užpildytų atsiradusią tuštumą. Ir būtent nuo tokių viengungių antros pusės greitai pabėga.

Epa-Eltos nuotr.

- Bet „vienas“ - dar nereiškia, kad
„vienišas“, tiesa?
- Žinoma. Visiška tiesa. Žmogus gali labai
ilgai gyventi vienas ir nė kiek nesijausti vienišas, gyvenimas vienam gali būti sąmoningas
jo pasirinkimas. Tačiau, kaip ir minėjau, vienišumo jausmas gali ir aplankyti, ypač jei tas
viengungiškas gyvenimas yra ne trumpas periodas, o ilgalaikis gyvenimo būdas, trunkantis dešimtmečius.
rti
Asmenybės bruožai, trukdantys suku
tvirtus santykius, surasti antrą pusę

„Šiuolaikinė išmintis byloja, kad sėkmę ir laimę labiau tikėtina surasti ne susisaisčius
su kitu žmogumi, bet atvėrus duris į galimybių pasaulį, - tuomet visada galima siekti
geriausio varianto“, - rašoma amerikiečių sociologo Eriko Klinenbergo (Eric Klinenberg)
knygoje „Gyvenimas po vieną“. Tačiau psichologė EGlė PEliEnė-VEnsloVė tikina,
kad viengungiškas gyvenimo būdas, kaip ir visa kita, turi dvi medalio puses.
Tad pamažu tenka jas abi ir pažinti.
Ringailė Stulpinaitė
- Kodėl mūsų laikais išpopuliarėjo gyvenimas po vieną? Viengungystė tapo
madinga?
- Sociologas E.Klinenbergas teigia, kad
gyvenimas po vieną neatsirado iš niekur. Juk
istoriškai gyvenimo prasmė buvo religija, šeima, vaikai. Gyventi vienam buvo kažkokia
anomalija. Bet XX amžiuje pradėjo populiarėti moterų emancipacija, atsirado tarsi atskira miestiečių kultūra ir vėliau būti viengun-
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giu tapo tam tikras prestižo reikalas. Tai rodė,
kad gali būti nepriklausomas, turėti savo būstą. Viengungystė kai kuriems tapo tam tikru
gyvenimo stiliumi. Šiais laikais juk nesukūręs
šeimos žmogus nėra nesėkmingas, kaip būtų
manyta senovėje.
- Kada ir kodėl žmonės viengungystę renkasi sąmoningai? Kokie to pranašumai?
- Tai yra labai individualu ir asmeniška.
Galima pastebėti, kad savanoriška viengun-

turi savų pranašumų: žmogui nereikia prie
nieko derintis, jis yra savo laiko ir laisvalaikio
šeimininkas, jo nevaržo vaikai, sutuoktinis,
jis gali save tobulinti kokiuose nors kursuose,
savaitgaliais miegoti, kiek nori, ir t.t. Nes
tikrai ne visi yra sukurti šeimai ir vaikų auginimui. Kai kurie žmonės sąmoningai pasirenka vaikų neturėti. Mūsų laikais apskritai
šeimos kūrimas tapo vėlesniu procesu nei,
tarkime, prieš dvidešimt metų. Bet toks gyvenimo stilius, kaip ir viskas, turi ne tik savo
pranašumų, bet ir trūkumų.

Psichologė Eglė Pelienė-Venslovė

irmanto Sidarevičaius nuotr.

gystė dažniau pasirenkama iki maždaug keturiasdešimtųjų gyvenimo metų. Ir toks gyvenimo būdas pasirenkamas, nes jis tikrai
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

- Kokie tokio gyvenimo būdo trūkumai?
- Su amžiumi kyla pasitikėjimas savimi,
reikalavimai kitiems. Kuo ilgesnė viengungystė, tuo sunkiau adaptuotis poroje. Santykiai nutrūksta nespėję dorai užsimegzti, nes
viengungis - nesvarbu, tai mergina ar vaikinas - aiškiai pradeda suvokti, kiek turės visko paaukoti dėl tų santykių sėkmės. O tam
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

izmas,
Netolerancija, perdėtas egocentrizmas, narcis
as,
orientacija tik į savo poreikius, nelankstum
dideli
kategoriškas kritinis mąstymas, pernelyg
lūkesčiai partnerio atžvilgiu

- Ar sutinkate su Eriko Klinenbergo
nuomone, kad „viena priežasčių, kodėl
šiandien kaip niekad daug žmonių gyvena vieni, yra ta, kad daugiau žmonių išgali taip gyventi“?
- Tikrai taip. Manau, tai neabejotina tiesa. Nepaisant visų trūkumų, kuriuos žmogus gali patirti ar patiria gyvendamas vienas, pasirinkęs viengungišką gyvenimo būdą, toks gyvenimas tikrai yra komfortiškas.
O viduje mes visi esame kažkiek egoistai ir
norime turėti savo komforto zoną, kuria nereikėtų dalytis su niekuo kitu. Bent kurį
laiką. Tokį gyvenimo būdą neretai ir renkasi būtent tie, kurie išgali sau leisti viengungišką gyvenimo būdą.

Psichologijos kodas
Gyvenimo po vieną
pranašumai ir trūkumai
Trūkumai
● Moterys ilgainiui tampa baltomis varnomis ir
pamažu yra išstumiamos iš vakarų ir pasisėdėjimų,
kuriuose renkasi poros. Jos laikomos grėsme ar
tiesiog iškrenta iš bendro konteksto.
● Tiek vyrams, tiek moterims su amžiumi atsiranda
nesaugumo jausmas. Nes juk ir visus finansinius ar
kitus įsipareigojimus turi pakelti žmogus vienas pats.
● Nori ar nenori, atsiranda neigiamas visuomenės
požiūris.
● Mirus tėvams, kitiems giminaičiams apima
vienišumo jausmas, depresinės nuotaikos.
● Atsiranda psichologinis diskomfortas švenčių
(Kalėdos, Velykos), gimtadienių metu.
● Nesaugumas.
Pranašumai
● Laisvė savo laiko, pramogų ir poilsio, darbų planavimui.
● Nereikia su niekuo nieko derinti.
● Asmeninė erdvė ir komfortas.
● Neslegia buitis.
● Galima visiškai susikoncentruoti karjerai.
● Žmogus pats renkasi, kada bendrauti, su kuo, kur ir kaip.
● Visas gyvenimas yra tik sau ir dėl savęs.
● Viengungiai vyrai dažnai yra pageidaujami net ir
porų vakarėliuose.

- Mamyčių sūneliai ir tėvelių princesės... Ar vaiko kaip vienintelio ir nepakartojamo auginimas jam ateityje apsunkina socialinės integracijos galimybes,
antros pusės radimą?
- Individualiosios psichologijos pradininkas Alfredas Adleris yra pasakęs, kad vienodai baisus yra ir vaiko auginimas be meilės kaip ir akivaizdus jo perdėtas lepinimas
ar kone sudievinimas. Kai dukros ir sūnūs
auginami ne kaip adekvatūs žmonės ir visavertės asmenybės, o kaip princai ir princesės, jie užaugę sugeba pasauliui tik kelti
reikalavimus ir nė nemąstyti, kuo, kodėl ir
kam patys gali būti naudingi ar reikalingi.
Taip iškreiptas vaiko auginimas ateityje gali jam apsunkinti darnių ir ilgalaikių santykių kūrimą.
- Gajus stereotipas, kad vadinamosios
„senmergės“ su amžiumi tampa vis labiau viskuo nepatenkintos ir irzlios. Tai
vienatvės, vienišumo ir viengungiško gyvenimo pasekmė?
- Iš dalies taip. Jeigu kalbėtume tiesiai
šviesiai, tai yra vienos labai ryškios moteriškos dalies nerealizavimo savu laiku pasekmės. Visas savo moteriškumo nepatenkinimas, tvirtų santykių, šeimos nesukūrimas
ilgainiui priveda prie irzlumo, kategoriškumo,
buvimo viskuo nepatenkinta, užsisklendimo.
Visa tai iš neharmoningo gyvenimo. Atsiranda net psichikos pokyčių. Natūralu, kad visuomenėje tai pastebima ir tylomis klijuojama
tokia etiketė. Retkarčiais taip nutinka ir vyrams, bet jie randa, kaip ir kur save realizuoti kitais būdais, ir šeimos kūrimo ar jos nebuvimo taip nesureikšmina.
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„Vabalų“ entuziastai šventė jubiliejų

Pirmieji „vabaliukų“ paradai startavo prieš
20 metų iš sostinės A.Smetonos gatvės

Praėjusį savaitgalį Vilniaus Gedimino
prospekte paradui išsirikiavo arti šimto spalvingų VW „vabalų“ ir kelios dešimtys prabangių retro stilaus amerikietiškų automobilių. Čia vyko jubiliejinė šių kultinių automobilių šventė, skirta Lietuvos „vabalų“ klubo
dvidešimtmečiui ir V8 klubo penkmečiui paminėti. Beje, Lietuvos „vabalų“ klubas įkurtas buvusiame legendiniame „Respublikos“
dienraščio bare „Už Tave“. Pirmieji „vabaliu-

kų“ paradai startavo būtent iš A.Smetonos
gatvės, kur įsikūrusi „Respublika“. Dabartiniai automobilių entuziastai neleidžia numirti legendai ir pirmtakų pradėtas tradicijas sėk
mingai puoselėja jau trečią dešimtmetį. Kaip
ir kasmet, sulaukta svečių iš Latvijos, Estijos
ir Lenkijos. Pasipuikavę Vilniaus gatvėse
įvairiaspalviai „vabalai“, neatsilikdami nuo
amerikietiškų monstrų kolonos, nudūzgė į
Aukštadvarį tęsti jubiliejinių renginių.

Vilniaus Gedimino prospekte jubiliejiniam paradui
išsirikiavo arti šimto spalvingų VW „vabalų“ ir kelios
dešimtys prabangių retro stiliaus amerikietiškų automobilių
Vytauto Stanevičiaus nuotr.
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Kavinė „Hello Kitty“ veiks visą parą. Ir čia bus
galima įsigyti ne tik valgomų „Hello Kitty“ prekių

EPA-Eltos nuotr.

Singapūro oro uoste atidaryta „Hello Kitty“ kavinė, iškart patraukusi viso pasaulio
dėmesį. Mat legendinis personažas Hello

Kitty, sukurtas japonų dizainerės Yuko Shimizu ir išpopuliarintas kompanijos „Sanrio“,
šiandien yra tapęs išskirtiniu ir labai popu-

liariu prekės ženklu. Ypač tarp jaunimo. Pirmieji produktai, ant kurių buvo nupiešta
Hello Kitty, pirmą kartą pasirodė 1974 m.
Japonijoje, o 1976 m. debiutavo JAV. Bėgant
laikui, Hello Kitty tapo neatsiejama japonų
„kawaii“ populiarios kultūros, vaizduojančios mažus ir linksmus personažus, dalis.
„Sanrio“ lig šiol yra šio prekės ženklo savininkė ir licencijuoja jo naudojimą tiek Japonijoje, tiek kitose šalyse. Prekės su „Hello
Kitty“ ženklu yra įvairios, pradedant lėlėmis, baigiant rūbais, indais, buitine technika
ir net automobiliais. Kartais „Hello Kitty“
naudojama ir ant prabangos prekių.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Duetą LMFAO, kurio idėjinis vadas yra Redfoo,
į vieną savo šou pakvietė Madona (Madonna) trijulė surengė įspūdingą pasirodymą

riaus Mamontovo, „BIX“, „Naktinių personų“
ir kt. rikiuojasi šiuo metu ant populiarumo
bangos esantis duetas „Leon Somov & Jazzu“, „No DJ’s“, Vidas Bareikis, „Žalvarinis“
ir daugelis kitų.
Šių metų festivalio „Karkle Live Music
Beach“ naujiena - specialūs pasirodymai, kuriais bus atiduota duoklė garsiausių pasaulio
muzikos grupių kūrybai. Grupė „Katedra“
atliks programą „Metallica tribute“, klaipėdiečių kompanija „Royce“ gros „Depeche
Mode“, skambės ir „Coldplay“ bei „Kings of
Leon“ muzika. Palankių vertinimų sulaukusią
programą „Shorena rocks“ pristatys iš Gruzijos kilusi atlikėja Šorena.
Vienas egzotiškiausių tarp būsimų svečių
Karklėje - didžėjus ir prodiuseris iš Meksikos
Rebolledo, šokių muzikos dueto „Pachanga
Boys“ narys. Jo stichija - uždegantys vakarėliai. Būtent tokį jis surengs festivalio elektroninės muzikos klube, tad bent viena iš trijų festivalio naktų tikrai liks nemiegota.

EPA-Eltos nuotr.

Per 4 dienas - 70 pasirodymų
Iš viso per keturias festivalio dienas, rugpjūčio 12-15 dienomis, vyks daugiau nei 70
įvairaus žanro muzikinių pasirodymų, o atlikėjų geografija apima net tris žemynus - Europą, Šiaurės Ameriką ir Australiją.
Tarp anksčiau patvirtintų ryškiausių muzikos žvaigždžių yra britai „Sigma“, „Beardyman“, australas „Dub Fx“, legendiniai
amerikiečiai „Big Mountain“ ir kt.
Vienas pagrindinių festivalio hedlainerių
kartu su Redfoo neabejotinai bus britų elektroninės muzikos kūrėjas Naughty Boy. Jo
singlas „La La La“, kurio vokalinę partiją
įrašė garsusis Semas Smitas (Sam Smith),
tapo didžiausiu hitu net 26 pasaulio valstybėse. Dar vienas jo superhitas „Runnin“ (Lose
It All)“ buvo įrašytas kartu su bene ryškiau-

„Karklė-2016“:
dalyvaus ir Madonos geidžiamiausias
Pastaraisiais metais praskynęs kelius į
Lietuvą naujausiai ir madingiausiai britų
elektroninei muzikai, šiemet muzikos ir
menų festivalis „KarKLe Live Music
Beach-2016“ smarkiai plečia geografiją.
Paskelbtame trečiajame šios vasaros
festivalio atlikėjų sąraše pagrindinė figūra
yra Jav pramogų kultūros simbolis ir šokių
bei popmuzikos ikona redfoo.
Tiems, kurie klausydami muzikos nefiksuoja atlikėjų vardų, užtenka pacituoti vos
vieną eilutę iš jo superhito - „I’m Sexy and I
Know It...“ - ir iškart taps aišku, apie ką kalbama ir koks nerealus „Party Rock“ vakarėlis laukia šiemet Karklėje.

Jo norėjo Madona
Reperis, prodiuseris, didžėjus ir dainininkas iš JAV Redfoo dar yra žinomas kaip hiphopo bei elektroninės muzikos dueto LMFAO
idėjinis vadas ir pagrindinis atlikėjas.
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Ši grupė 2011 m. į dienos šviesą paleido
singlą „Party Rock Anthem“, kuris užėmė
pirmąsias topų vietas daugybėje šalių, įskaitant JAV ir Didžiąją Britaniją. Dainos vaizdo
klipas „Youtube“ kanale yra peržiūrėtas daugiau nei milijardą kartų ir yra 21-as absoliučiai
daugiausiai peržiūrų turinčių klipų sąraše.
Tais pačiais metais pasirodė ir kitas grupės
superhitas - jau minėtasis „Sexy and I Know
It“. Ši daina taip pat užkariavo pasaulį, o LMFAO vyrukų „užsinorėjo“ pati popmuzikos
karalienė Madona (Madonna), kuri pakvietė
juos pasirodyti drauge viename iš savo šou.
Nuo 2012 m. Redfoo dainas įrašinėja ir koncertuoja jau kaip solo atlikėjas. Be to, jis dalyvauja įvairiausiuose televizijos projektuose bei
filmuojasi kine. Pavyzdžiui, yra suvaidinęs patį
save garsioje Holivudo komedijoje „Paskutinį
kartą Vegase“ su Robertu de Niru (Robert De
Niro), Morganu Frymanu (Morgan Freeman) ir
Maiklu Daglasu (Michael Douglas).
Kiek daugiau nei po trijų mėnesių šis
žmogus legenda stovės pagrindinėje Karklės
scenoje ir kaitins publiką savo hitais, originaliu įvaizdžiu bei šokių judesiais.

Festivalio atlikėjų sąraše - legendin
is
atlikėjas Redfoo, geriausiai žinomas
iš
savo superhito: „I’am Sexy and I Kno
w

It“

Britiška elektronika
ir meksikietiška egzotika
Kitas garsus vardas „Karkle Live Music
Beach-2016“ repertuare - „Grammy“ nominuota britų elektroninės muzikos grupė „Hot
Chip“ (DJ Set), išgarsėjusi tokiais hitais kaip
„Ready for the Floor“ ar „Need You Now“.
Karklės festivalyje ji pasirodys turbūt didžiausiame kada nors Lietuvoje veikusiame
elektroninės muzikos klube po stogu.
Dėmesio vertas ir britų elektroninės muzikos duetas „Monarchy“ iš Londono. Ši kompanija britų spaudoje dažnai yra lyginama su garsiaisiais „Hurts“. Beje, „Monarchy“ 2010 m.
tapo pirmąja grupe, kurios gyvo garso pasirodymas Floridos valstijoje, JAV, buvo transliuojamas į kosmosą.
Su trečiąja atlikėjų banga gerokai pasipildė ir Lietuvos atstovų desantas. Šalia Andlaisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

Festivalio organizatoriai kasmet pasirūpina,
kad kuo daugiau veiksmo būtų ne tik scenoje,
bet ir už jos - tad atrakcijų ir reginių bus apstu

Redakcijos archyvo nuotr.

sia šių dienų popmuzikos deive Bijonse (Beyonce). Šiuo metu Naughty Boy dirba prie
antrojo studijinio albumo ir tviteryje pykstasi su solinį albumą išleidusiu buvusiu „One
Direction“ nariu Zeinu Maliku (Zayn Malik),
su kuriuo dar neseniai bendradarbiavo.

Yra koncertų ir yra festivalis
Šių metų „Karkle Live Music Beach“ moto: „Yra daug koncertų ir yra Festivalis“. Anot
organizatorių, tai reiškia, kad didelis dėmesys
yra skiriamas ne tik pasirodymams festivalio
scenose, bet ir veiksmui šalia jų.

Pagrindinės šios vasaros festivalio „užklasinės“ veiklos naujienos - rengiamas pasaulinio lygio smėlio skulptūrų pleneras ir
paroda, gatvės teatrų pasirodymai, išskirtinis
madų šou, dar neregėtas vyrų ir moterų fitneso čempionatas.
Bus ir visos tradicinės bei netradicinės
pramogos festivalio teritorijoje ir paplūdimyje, pasaulio šalių virtuvės, hipių turgelis ir
daug kitų dalykų, kurie į Karklę vilios ne tik
pasiklausyti muzikos, bet visas tris naktis ir
keturias dienas tiesiog taškysis muzikos ir
pramogų bangose.
Parengta pagal „Karklės“ inf.

Scena

„Piano.lt“ pavasarį palydės

pakiliu kamerinės muzikos vakaru
Koncertų salė „Piano.lt“ 2016 gegužės 27 dieną, penktadienį, 19 val. kviečia į sezono baigiamąjį koncertą „Pavasario sonatos“. Žiūrovų laukia jaukus, pakilios nuotaikos bei svajingų melodijų kupinas pianisto Dariaus MaŽinto bei smuikininko
Dainiaus PuoDŽiuKo atliekamų sonatų vakaras. Koncerte skambės spalvinga
emocijų amplitude išskirtinė Liudviko van Bethoveno „Kreicerio sonata“ smuikui
ir fortepijonui, taip pat pakilioji Cezario Franko sonata a-dur.
Vakaro pabaigoje nuskambės jausmingumą įkūnijanti, melancholiška Johaneso
Bramso sonata smuikui ir fortepijonui
G-dur. Koncerte smuiko partiją atliksiantis
Dainius Puodžiukas yra studijavęs Lietuvoje, Prancūzijoje ir JAV bei koncertavo
tokiose prestižinėse salėse kaip Niujorko
„Carnegie Hall“ ir Bostono „Symphony
Hall“. Šešiuose tarptautiniuose konkursuose jis laimėjo pirmąsias vietas arba laureato vardą, kaip solistas yra koncertavęs
su įvairiais orkestrais, o 2003 metais Piotro Čaikovskio koncertą smuikui ir orkestrui grojo su vienu garsiausių pasaulyje
Bostono simfoniniu orkestru. Su juo mu-

zikinį dialogą ves jaunas, aktyviai koncertuojantis pianistas Darius Mažintas, kuris
publikos dėmesį jau spėjo atkreipti muzikalumu ir savitomis interpretacijomis.
D.Mažintas yra vienas ryškiausių jaunosios kartos pianistų Lietuvoje, daugelio
konkursų laureatas. Solinius rečitalius jis
grojo JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Rusijoje, Švedijoje, Olandijoje. Taip
pat jis nuolat atlieka kamerinę muziką, yra
grojęs su įvairiais orkestrais. D.Mažintas
taip pat yra ir „Piano.lt“ koncertų salės bei
praeitą vasarą Vilniaus širdyje, Pranciškonų kiemelyje, vartus atvėrusios „Piano.lt“
vasaros terasos meno vadovas.

Dainius Puodžiukas

Organizatorių nuotr.

Į klausimus atsako Darius mažintas
susitinkame pirmą kartą. Šis susitikimas
yra išties išskirtinis, nes kaip solistai esame
sukaupę savo asmenines patirtis, puikiai
vienas kitą papildome - jau po pirmos repeticijos supratau, kad bus labai įdomu drauge
atlikti išties sudėtingą kamerinės muzikos
programą. Manau, dar ne kartą su Dainiumi
susitiksime kaip scenos partneriai.
- Ko klausytojai gali tikėtis iš „Piano.lt“ koncertų salėje baigiamojo sezono koncerto „Pavasario sonatos“ metu?
- Ši mūsų pasirinkta programa reikalauja nemažos patirties ir meistriškumo, todėl
iš klausytojo tikimės susikaupimo. Programoje nuskambės trijų skirtingo mąstymo
genijų sonatos, kuriose yra daug mistikos,
dramos, veržlumo ir lyrikos. Tai labai ambicinga ir nepaprasto grožio programa.

Darius Mažintas

Stasio Žumbio nuotr.

- Papasakokite, kaip susikirto jūsų ir
Dainiaus Puodžiuko muzikiniai keliai.
- Su D.Puodžiuku esame pažįstami jau
labai seniai, tačiau kaip scenos partneriai

- Kokių dar muzikinių projektų galime tikėtis iš jūsų artimiausiu metu?
- Vasaros metas man bus išties labai darbingas. Vasaros pabaigoje kartu su smuikininku Andrejumi Baranovu ir Glebu Pyšniaku atliksiu J.Bramso trio ir to paties kompozitoriaus sonatą smuikui ir fortepijonui
Nr.3. Taip pat vasaros metu vyks pasiruošimas labai dideliam projektui - planuojame

kartu su paskutinio P.Čaikovskio konkurso
laureatu violončelininku Aleksandru Ramu
atlikti visas L.van Bethoveno sonatas violončelei ir fortepijonui. O 2017 metų sezone atliksiu C.Franko simfonines variacijas
fortepijonui ir orkestrui ir Moriso Ravelio
koncertą kairei rankai.
- Aktyviai koncertuojate ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kaip pavyksta suderinti koncertinę veiklą bei „Piano.lt“
koncertų salės meno vadovo darbą?
- Man yra įdomūs skirtingi dalykai, todėl
neapsiriboju viena veikla, juolab kad meno
vadovo pareigos yra susijusios su mano kaip
atlikėjo veikla. Yra tikrai nemažai pavyzdžių,
kai pasaulyje žinomi atlikėjai kartu yra ir
festivalių meno vadovai, koncertinių organizacijų vadovai.
Na, ir pabaigai norėčiau paminėti, kad
2016-aisiais „Piano.lt“ vasaros terasa jau
yra pasirengusi nustebinti lankytojus skambiais muzikiniais vardais, įvairiapusiška kultūrine veikla, - tai spektakliai vaikams, šokių pamokos, filmų peržiūros po atviru dangumi. Tad kviečiu paskutinį pavasario penktadienį praleisti „Piano.lt“ koncertų salėje,
besiklausant intriguojančių pianino bei
smuiko dueto atliekamų melodijų.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0
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Internetas
Darius Bagdžiūnas

inteRnetas

El.reklama: socialiai aktyvus prekės ženklas

https://goo.gl/YzOfnt
Šunų ėdalo gamintojai
prieš nelygybę
Kas?

„Pedigree“.

Kokia situacija?

Rusijoje, šalyje, kurioje gyvena daugiau kaip 145 mln. žmonių, oficialiai
įdarbinti vos 4 Dauno sindromą turintys
žmonės. Tai rodo visuomenės požiūrį į
tai ir negebėjimą integruoti šių žmonių
į sociumą. „Pedigree“ nutarė parodyti,
kad jie taip pat puikiai geba tvarkytis su
paskirtais darbais.

rubriką pristato „Gaumina“

Kaip parodyti, kad tavo žuvis pati
šviežiausia? Kada bus sukurtas įrenginys,
sufleruojantis, kad jau laikas pasipurkšti
dezodorantu? Ar šunų ėdalo gamintojai
gali padėti kovoti prieš nelygybę?
Visus atsakymus rasite čia.

Ką padarė?

Surinko grupelę turinčiųjų Dauno
sindromą ir kelioms savaitėms įdarbino
šunų prižiūrėtojais. Dirbti su gyvūnais,
kurie visus žmones priima vienodai ir
neskirsto jų pagal negalią. Kameros fiksuoja jų dieną ir 5 minučių vaizdo klipu
parodo tiek tai, kas nesisekė, tiek progresą ir laimingus veidus.

rezultatai?

Vietoj išVadų

Problemos aktualumas paaiškėjo
vos klipui pasirodžius internete. Per porą mėnesių - 7,5 mln. peržiūrų. Panašias akcijas norima pakartoti ir kitose
šalyse.

aktyviu
n Šunų ėdalas taip pat gali būti socialiai
prekės ženklu.

https://goo.gl/uweuZW

https://goo.gl/27QMiQ

Gyvos žuvies imitacija

Blogo kvapo detektorius

Kas?

Kas?

„Mila“.

„Nivea“.

Kokia situacija?

Kokia situacija?

Jūrų gėrybių galima pirkti šaldytų,
supakuotų ar netgi gyvų. Kai jūsų produktas dėžutėje, gerokai sunkiau įrodyti, kad jis lygiai tiek pat šviežias kaip ir
visi kiti. Tačiau lenkų prekeiviai rado
išeitį ir pasitelkę gana paprastą idėją
apskriejo visą pasaulį.

Juk būna, kad skubate į vakarėlį ir
tik jame suprantate, jog nuo jūsų dvelkia
ne pačiu geriausiu kvapu? Dažniausiai
pats žmogus to nejaučia, o išgirsta ar
pastebi iš aplinkinių reakcijos. Kaip panaikinti šią problemą ir visada būti gaiviam?

Ką padarė?

Ką padarė?

Prekybos centruose išdėliotos dėžutės su žuvimi. Į jas įmontuotos mik
roschemos, reguliariai sukeliančios
veiksmą, kuris sudaro įspūdį, kad talpykloje esantis karpis vis dar gyvas.
Taip pat veiksmas transliuotas internete, o kiekvienas norintis galėjo paspausti mygtuką, pajudinti žuvį ir taip
išgąsdinti pro šoną einantį pirkėją.

Į pagalbą ateina „Nivea“, sukurdama įrankį, primenantį, kada jau
laikas pasipurkšti dezodoranto. Specialus mechanizmas, įmontuotas į telefono dėklą, atpažįsta blogus kvapus. Tereikia pridėti prie norimos kūno vietos
ir nuskenuoti. Tuomet informacija apdorojama ir rezultatas pasirodo telefono ekrane.

Rezultatai?

rezultatai?

„Taip šviežia, kad net gąsdina“  su
tokiu šūkiu kampanija apskriejo visą
Lenkiją.
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Neaišku, tai pokštas ar gaminys tikrai pasirodys rinkoje, tačiau internautai juo patikėjo ir neseniai pasirodžiusį pristatomąjį vaizdo klipą peržiūrėjo
30 tūkst. kartų.
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AŠTRUS ŽVILGSNIS
DATOS

Mėlyno kraujo ragana

2016 m. gegužės 20-26 d.

Aktorė HelenA BonAm KArter (Helena
Bonham Carter) daugeliui žinoma kaip
unikalių gebėjimų turinti asmenybė, galinti
įkūnyti kontroversiškiausius charakterius nuo karalių žmonų iki piktųjų raganų.
Pasirodo, gyvenimiškomis „raganystėmis“
ji užsiima kaskart, kai neklauso vaikai, o jos
venomis iš tiesų teka mėlynas kraujas.
Bent taip tikina pati aktorė, gegužės 26-ąją
švęsianti penkiasdešimties metų jubiliejų.
n Kalbos
Iš Jungtinės Karalystės kilusi aktorė gali
didžiuotis mokanti laisvai kalbėti prancūziškai.
n MoKslai ir Karjera
Helenos prašymas studijuoti Kembridžo
universitete buvo atmestas. Ne, ne dėl to, kad
jos balai buvo per prasti, o dėl to, kad universiteto vadovybė bijojo, jog Helena mokslus
mes vidury semestro ir nuspręs visas jėgas
sutelkti savo didžiajai meilei - aktorystei. Po
Kembridžo atmetimo Helena taip ir padarė ir
atrodo, kad jos karjera klostosi puikiai.
n Draugai ir Kolegos
Vienas artimiausių Helenos draugų ir kolegų yra aktorius Džonis Depas (Johnny
Depp). Su juo ji dirbo jau bene šešiuose kino
filmuose, negana to, Depas yra Helenos sūnaus Bilio Rėjaus (Billy Ray) krikštatėvis.

n MėlyNaS KRauJaS
Helenos giminės venomis tikrai teka mėlynas kraujas. tarp jos giminaičių ir protėvių
yra buvę baronų ir baronienių, diplomatų. teigiama, jog ji net yra tolima Kembridžo hercogienės Ketrinos (Catherine - Duchess of
Cambrige) giminaitė.
n GyVeNIMaS
Beveik iki trisdešimties Helena gyveno
po vienu stogu su savo tėvais. Ji teigia, jog
tas laikas buvo puikus, mat jos ir tėvų santykiai yra labai geri.
n BuRtų lazDelė
Pasibaigus filmų serijai apie Harį Poterį,
kur Helena vaidino piktadarę raganą Beletriksę, aktorė pasiliko vieną burtų lazdelę.
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EPA-Eltos nuotr.

n DIRBtINėS šyPSeNoS
Pasirodo, bent dešimtyje filmų, kuriuose
vaidino, aktorė pasirodė su patobulintais,
dirbtiniais dantimis. Į tokių filmų sąrašą patenka filmų serija apie Harį Poterį, „Didieji
lūkesčiai“ („Great expectations“) ir kiti.
šioji jai pasitarnauja kaskart, kai jos vaikai
ar vaikų draugai elgiasi nedrausmingai ir
triukšmauja. tuomet Helena pasiima burtų
lazdelę, įsijaučia į Beletriksės vaidmenį ir
vaikams parodo, ką reiškia prasidėti su ragana. Pasak jos, tai puikiausias būdas pasiekti drausmės.
n šeIMa
Nuo 2001 iki 2014 metų Helena puoselėjo artimus santykius su kino prodiuseriu
timu Bertonu (tim Burton). Su juo susilaukė ir dviejų vaikų - sūnaus Bilio Rėjaus ir
dukros Nelės (Nell). Beje, pirmąjį vaiką, sūnų, ji pagimdė būdama 37 metų.
n geriausios atostogos
Kai tik aktorė nori nuo visko pailsėti, susikrauna lagaminus ir su visa šeima keliauja

į Italiją, Florenciją. taip pat ji prisipažįsta, jog
kiekvieną kartą, kai reikia išsiruošti į kelionę,
daro ilgą spintos ir lagaminų reviziją, vis galvodama, ką pasiimti ir kuo norės rengtis. tiesa, rankinėje visada privalo būti karšto vandens butelis, net jeigu lauke beprotiškai karšta. to vandens ji negeria, tiesiog karšto vandens butelis ant pilvo jai padeda užmigti, kad
ir kur ji būtų ir kaip keliautų.
n SPoRtaS IR DIetoS
Helena tikina, jog drastiškos dietos ar
nuolatinės sporto treniruotės tikrai nėra jos
gyvenimo dalis: „Jeigu plaukiojimas ir lengvi
pasivaikščiojimai su ledų porcija yra sportas, tuomet aš sportuoju. o jokia dieta ar kitas
sveikatingumo planas mano gyvenime netrunka ilgiau nei vieną dieną.“
Parengė Ringailė StulPinaitė
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

Džamalos
istoriją Europa išgirdo

Plačiau apie „Eurovizijos“ nugalėtoją - 39
EPA-Eltos nuotr.
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Esu... MĖGSTAMOS televizijos žiūrovė

Krymo totorė Džamala ir jos kelias į pergalę
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Televizijos muzikiniame projekte „X Faktorius“ išgarsėjusi ir jo nugalėtoja tapusi Monika PundziūTė (18), derindama užgriuvusį dėmesį ir
rengimąsi baigiamiesiems egzaminams, randa laiko ir televizijai. Monika teigia, kad bet kada kiekvienas gali pamatyti sau aktualų ar net
gyvenimą pakeisiantį dalyką, todėl reikėtų skirti laiko televizijai.
Mintimis apie televiziją dalijasi Monika Pundziūtė.

TELEVIZIJA

eterio žmonės

✔ Per dieną TV žiūriu...
Dažniausiai rytais, apie penkiolika minučių ar pusvalandį.

✔ TV įsijungiu Tada, kai noriu...
Pažiūrėti ką nors konkretaus, iš anksto suplanuoto arba kai norisi tik fono.

✔ dažniausiai žiūriu...
Kulinarines, pokalbių, sveikatingumo ir talentų laidas.

✔ jeigu būTų galimybė kurTi ir VesTi laidą, Tai būTų...
Pokalbių laida, dviese su žmogumi, su daug gerų muzikantų intarpų,
apie paprastas, žmogiškas aktualijas.

✔ mėgsTamiausias laidos Vedėjas...
Martynas Starkus.

✔ manau, kad labiausiai TeleVizijoje TrūksTa...
Humoro laidų. Pasiilgau „Humoro klubo“ ir „Skylės sienoje“.

Ukrainos dainininkė
Džamala (Jamala)
tėvynėje sutikta itin
šiltai ir jausmingai

✔ VaikysTėje man TeleVizija aTrodė...
Kaip kitas pasaulis. Maniau, kad ten atsidurti net neįmanoma ir mažų mažiausiai stebuklinga, o ten atsidūrus būtų labai keista. (Šypsosi.)

EPA-Eltos nuotr.

✔ nemėgsTu laidų aPie...

Šių metų „Eurovizijoje“ triumfavo Ukrainos
atstovė - Džamala (Jamala, 32). Širdį
virpinusi jos daina „1944“ pasakojo skaudžią dainininkės protėvių istoriją. Ir nors
daina abejingų nepaliko, lietuvoje apie
šią talentingą atlikėją iki konkurso žinojo
nedaugelis. Kadangi viena populiariausių
Ukrainos žvaigždžių apie savo gyvenimą
neatvirauja, net ir menkiausias jos gyvenimo faktas sulaukia didelio susidomėjimo.

Man neaktualius dalykus. Taip pat laidų, kurios yra nekokybiškos ir
neskoningos.

✔ iki šiol įsiminTiniausia man maTyTa reklama buVo...
Populiari ir ilgai cituota: „Užstrigai negyvenamoje saloje? Ką daryti?
Įsijunk „Facebook“ programėlę.“

✔ žiūrėTi TeleViziją VerTa, nes...
Yra naudingų ir turiningų laidų. Be to, dažniau žiūrint televiziją,
gali užkliūti koks nors anonsas, pavyzdžiui, projekto „X Faktorius“. Ir
taip gali priimti sprendimą, pakeisiantį gyvenimą. (Šypsosi.)
Parengė Greta ALIŠAUSKAITĖ

REiTiNGai

Gyvenimo faktai
Lnk 16,2%
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Lnk 12,9%

TV AUDITORIJOS
PASISKIRSTYMAS

kiti
kanalai 30,1%

Lietuvos rytas TV
nTV Mir Lietuva
TV8
TV6
TV1

3,8%
3,6%
3,2%
3,1%
3,1%

info TV
PBk
LRT kultūra
REn Lietuva
Liuks!

TV3 12,5%

nr. Laida

TV3 15,4%

PASISKIRSTYMAS
GERIAUSIU LAIKU
(19.10-22.30)

BTV 5,5%

kiti
kanalai 26,6%

2,4%
2,3%
1,4%
1,1%
0,7%

Lietuvos rytas TV
TV1
nTV Mir Lietuva
TV6
TV8

LRT 12,2%

BTV 3,9%

3,9%
3,9%
3,8%
3,8%
3,5%

PBk
info TV
REn Lietuva
LRT kultūra
Liuks!

2,7%
1,6%
1%
0,9%
0,4%

TV TOP10

TV AudiTOrijA

LRT 14,2%

TV Reitingas

1 EuRoViziJoS dainŲ
konkuRSaS 2016. FinaLaS
LRT
2 EuRoViziJoS dainŲ konkuRSaS 2016.
anTRaS PuSFinaLiS
LRT
3 EuRoViziJoS dainŲ konkuRSaS 2016.
PiRMaS PuSFinaLiS
LRT
4 VaLanda iki EuRoViziJoS
LRT
5 MoTERYS PRiEŠ VYRuS
Lnk
6 nuo...iki
Lnk
7 kk2
Lnk
8 VaLanda Su RūTa
Lnk
9 TV3 ŽinioS
TV3
10 PaGaLBoS SkaMBuTiS

Lnk

20,2
15,3
8,7
8,1
7,4
7,2
6,7
6,7
6,5
6,3

Duomenys: TNS LT, 2016 m. gegužės 1 -14 d.
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n Džamala, kurios tikrasis vardas yra Suzana Džamaladinova gimė 1983 m. rugpjūčio
27 d. Oše, Kirgizijoje, Krymo totoriaus ir armėnės šeimoje. Jos tėvas Alimas Džamaladinovas choro dirigentas, o motina Galina - pianistė.
n Muzikinę karjerą ji pradėjo vaikystėje jau būdama 9-erių ji įrašė pirmąjį profesionalų įrašą - 12 liaudies ir vaikiškų Krymo totorių dainų. Džamala išpopuliarėjo 2009 m. tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Novaja Volna“, vykusiame Jurmaloje. Tuo metu
15-metė Džamala pelnė „Grand Prix“.
n Giminystės ryšiais iš motinos pusės ji yra
susijusi su Aramu Chačiaturianu - vienu ryškiausių XX amžiaus Armėnijos kompozitorių.
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

n Čaikovskio nacionalinėje muzikos akademijoje (Ukraina) ji baigė operinį dainavimą, tačiau ją labiau domino džiazo ir popmuzikos atlikėjos karjera. Visgi diplomas jai labai padėjo
2012 m. dalyvaujant televizijos projekte „Žvaigždės operoje“, kurį drauge su partneriu laimėjo.
n „Eurovizijoje“ triumfavusią dainą
„1944“ sukūrė pati Džamala, o dainos žodžiai
pasakoja apie tragediją, ištikusią jos prosenelę baigiantis Antrajam pasauliniam karui, kai
sovietų diktatorius Josifas Stalinas iš Krymo
deportavo 240 tūkst. etninių totorių - beveik
visą bendruomenę - į centrinę Aziją ir kitas
tolimas žemes. Į Krymą Džamalos šeima sugrįžo tik 1989 metais. Malorečenskoje, netoli Aluštos miestelio, iki šiol gyvena jos tėvai
ir turi privatų pensioną.
n Atlikėja yra 1,73 m ūgio ir sveria 60 kg.
n Laisvalaikiu Džamala užsiima joga ir
dažnai klausosi muzikos.
n Mėgstamiausia dainininkės šventė mamos gimtadienis.

Džamala apie save
n Paklausta, už ką pati būtų balsavusi šių
metų „Eurovizijoje“, Džamala sakė, kad savo
balsą būtų skyrusi Australijos atstovei Dami
Im ir jos dainai „The Sounds of Silence“.
n Džamala juokiasi, kad ji puikiai tvarkosi

buityje, yra ekonomiška namų šeimininkė, tačiau gyvenime ji yra „skraidanti padebesiais“.
Pasak jos, labai svarbu, kad jos gyvenime būtų tokie žmonės, kaip jos mama ar buvusi vadybininkė Elena Koliadenko, kad galėtų ją nuleisti ant žemės ir kiek pakontroliuoti.
n Atlikėja labai slepia savo asmeninį gyvenimą, todėl dažniausiai net ir ištikimiausi
gerbėjai nežino, kaip klostosi jos širdies reikalai. Aišku tik tai, kad ji niekada nebuvo ištekėjusi ir vaikų neturi. Ji pati sako, jog taip
yra todėl, kad niekada nebuvo išgyvenusi labai stiprių jausmų ar didelės meilės. Tiesa,
pasiūlymo tekėti ji buvo sulaukusi, tačiau jį
atmetė, nes tuometinis mylimasis nenorėjo,
kad Džamala tęstų karjerą.
n Kokia muzika padarė įtaką atlikėjos kūrybai, negali pasakyti ir pati atlikėja, tačiau ji
lengvai įvardija keletą savo favoritų - Reičel
Ferel (Rachelle Ferrell), Ela Fitcdžerald (Ella Fitzgerald), Bili Holidei (Billie Holiday) ir
Džoni Mičel (Joni Mitchell).
n Dainininkė nemažą dėmesį skiria savo
įvaizdžiui, kuris, pasak jos, atspindi jos muziką
ir pasaulėžiūrą. 2012 metais Ukrainos mados
savaitėje žinomiausių šalies dizainerių komisija apdovanojo stilingiausius Ukrainos žmones ir Džamalai įteikė „Best Fashion Awards“.
Mėgstamiausios jos spalvos - žalia ir ruda.
Parengė Eimantė Juršėnaitė

39

Penktadienis

TV PROGRAMA

19.30 „Ratai“

6.40
6.55
7.55

8.25
8.55
10.00
11.00

11.30
13.00

13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
21.55

24.00

2.00

Teleparduotuvė.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“
(N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
Juokingiausi
Amerikos
namų vaizdeliai
(N-7).
Farai (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“
(N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
Animacinis f.
„Ratai“.
Veiksmo f.
„Iksmenai“
(N-7).
Komedija
„Tariamos
sužadėtuvės“
(N-7).
Trileris
„Užsienietis“
(N-14).

17.25 24 valandos

6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
10.40
11.35

13.05
13.35
14.35

16.30
17.25
18.30
19.30
21.00
23.00

0.45

„Garfildas“.
„Madagaskaro
pingvinai“.
„Rožinė pantera“.
„Volkeris,
Teksaso reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Su cinkeliu
(N-7).
Nauja legenda.
Atlikėjai
„Rebelheart“
ir „69 Danguje“.
Pričiupom!
(N-7).
„Svajonių
princas“.
„Juodieji meilės
deimantai“
(N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos
(N-7).
Žinios.
KK2 penktadienis
(N-7).
Komedija
„Tėtušiai“.
Trileris
„Mirties upė“
(N-14).
Veiksmo trileris
„Poseidonas“
(N-7).

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimio Oliverio
maisto revoliucija. 10.10 Senoji animacija.
11.10 „Vidurnakčio maskaradas“ (N-7). 13.00
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Džeimis Oliveris. Gaminame su meile.
17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai.
Senoji animacija. 21.00 „Užstrigusi paauglystėje“ (N-14). 23.00 „Tai - mano gyvenimas“
(N-7). 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
6.55

Info TV
Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00
Penktoji pavara. 11.50 Beatos virtuvė. 12.40
Nuo... Iki. 13.30 Pagalbos skambutis (N-7).
14.20 24 valandos (N-7). 15.15 „Vaikinai palydovai“ (N-7). 16.15 24 valandos (N-7). 17.00
Info diena. 21.00 Penktoji pavara. 22.00 Dabar
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.
6.30
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21.00 Duokim garo!

6.00
6.05
9.20
10.10
11.00
11.30
12.25
13.10
14.00
14.15
16.00
16.20
17.10
18.00
18.30
18.50
19.20
20.25
20.30
20.59
21.00
22.40
22.45

0.25
0.30
1.00
1.10
2.00
2.10
3.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Komisaras
Reksas 13“ (N-7).
„Čikagos policija 2“
(N-7).
Kas ir kodėl?
Specialus tyrimas.
Karinės paslaptys.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
Klauskite daktaro.
Kas ir kodėl?
Šiandien.
Klausimėlis.lt.
„Brolių Grimų pasakos“. 19 s. „Pelenė“.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Duokim garo!
Trumposios žinios.
Trileris
„Karkasono žudikas“
(N-7).
Trumposios žinios.
Pinigų karta.
LRT radijo žinios.
„Komisaras Reksas
13“ (N-7).
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.

PBK
6.00, 2.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50,
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.35 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba.
13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.00, 3.50 Mados nuosprendis.
17.50 100-osioms A.Mariesjevo gimimo metinėms: „Gimęs skraidyti“. 18.50 Stebuklų laukas.
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 Geriausias šefas. 24.00 Vakaras su Urgantu.

RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55
„Marjos giria“. 15.00 „Grąžink mano meilę“. 18.15,
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 Humoro laida. 22.55
„Tobula ateitis“. 0.50 „Ne sezono metas“.

Ren
8.00 Tinkama priemonė. 8.55 Šeimos dramos.
10.45 „Dangaus karai. 11.40 Švarus darbas.
12.30 Žiūrėti visiems! 12.50 Dar ne vakaras.
13.45 Čapman paslaptys. 14.40 Mokslo apgauti. 15.35 Tinkama priemonė. 16.30 Šeimos
dramos. 18.25 Kosminės istorijos. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė
vakarienė. 21.25 Mums net nesisapnavo.

16.55 „Muchtaro

sugrįžimas“

6.15
7.15
8.15
10.20
11.20
12.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30

19.30
21.30

24.00
1.50
2.40
3.30

5.05
5.55

„Policija ir Ko“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Laukinis“ (N-7).
Kalbame ir rodome
(N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
Pasaulio
profesionalų imtynės
(N-7).
Amerikietiškos
imtynės (N-7).
Veiksmo f.
„Įstatymo tarnai“
(N-7).
„Kortų namelis“
(N-14).
Mistinės istorijos
(N-7.
„Policija ir Ko“
(N-7).
Veiksmo trileris
„Gyvatės lėktuve“
(N-14).
Amerikietiškos
imtynės (N-7).
Pričiupom! (N-7).

20.25 Muzikinis

gimtadienis

6.39
6.55
7.45
8.15
9.20
10.20
11.25
12.30
13.30
14.40
14.55
16.00
16.25
17.30

TV parduotuvė.
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
„Pėdsakas“
(N-7).
„Gaujos“ (N-7).
„Miškinis“ (N-7).
„Vandens žiurkės“
(N-7).
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Pėdsakas“
(N-7).
Žinios. Orai.
Ginčas (N-7).
Skinsiu raudoną
rožę.

18.00, 22.30
18.55
20.00
20.25

Reporteris.
„Miškinis“ (N-7).
Žinios. Orai.
Muzikinis
gimtadienis.

23.00, 2.30

Siaubo f.
„Prakeiksmas“ (S).

vaikystės ruduo

6.00
6.05
6.35
7.20
7.45
9.00
9.15
12.00

14.30
15.00

16.00
16.30
17.25
18.10
18.25
18.55
19.15
20.00

1.00, 4.00

5.15
6.45

Kriminalinis
veiksmo f.
„Voratinklis“
(N-14).
„Vandens žiurkės“
(N-7).
„Laukinis pasaulis“.

nTV MIR
6.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Maskva. Trys stotys 5“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Yaptingas
įvykis. 13.50 „44 skyrius“. 14.50 Susitikimo
vieta. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00 Kalbame ir
rodome. 19.45 „Į.Į. Tyrimas“. 20.20 „Nevskis“.
22.05 „Barjeras“. Iš ciklo „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 0.05 Dauguma. 2.00 Susitikimo
vieta. 3.15 „Medžiotojas 3“. 5.00 „Sutuoktiniai“.

TV PolonIa
„Pasaulis sukasi“. 7.55, 19.25 Buvo,
nepraėjo - istorijos tyrinėtojų kronika. 8.30
Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius.
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20,
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50,
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.15, 18.20,
5.10 Trumpa istorija. 14.25 „M, kaip meilė“.
15.25 „Dingusi“. 16.20 G.Boruckio „Raudonos
aguonos“. 16.55 Kalbama apie pinigus. 17.50
A la show. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Kabaretų
TOP, raba kabaretų dainos. 20.25 „Drakono
Polo nuotykiai“. 20.45, 2.15 Animaciniai f.
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.25 „Myliu tave, Lenkija“.
2.00 „Miško bičiuliai“.
7.05

15.00 Užsitęsusios

22.05
22.15
23.55
0.20
0.50

LR himnas.
IQ presingas.
„Nuodėminga meilė“.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
Auksinis protas.
„Šnibždė, žvėrelių
draugė“.
Labas rytas, Lietuva.
Europos plaukimo
čempionatas.
Atrankos plaukimai.
Tiesioginė transliacija
iš Londono.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Užsitęsusios vaikystės ruduo. Dainuoja
„Keistuolių teatro“
aktoriai.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
Anapus čia ir dabar.
Linija, spalva, forma.
Vilniaus sąsiuvinis.
Misija. Vilnija.
Labanaktukas.
Karinės paslaptys.
Europos plaukimo
čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija.
DW naujienos rusų k.
„Juodoji gėlė“ (N-7).
Muzikos savaitė.
Dabar pasaulyje.
Koncertuojanti Europa.

TV1000
„Skyrybų enciklopedija“. 9.50, 2.10 „Bado
žaidynės. Ugnies medžioklė“. 12.20 „Žmonių
vaikai“. 14.10 „Erina Brokovič“. 16.25 „Vėl septyniolikos“. 18.15 „Takers“. 20.10 „Mano stora,
amžinai bjauri draugė“. 22.10 „Pasivažinėjimas
su berniukais“. 0.30 „Strečas“.
8.10

DIscoVeRy
6.35, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00,
11.50 Traukiniu į Aliaską. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35,
18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai.
10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Nepaprasti inžinierių
sprendimai. 14.30 Didžiosios statybos. 21.00, 2.50
Nuogi ir išsigandę. 22.00, 3.40 Vyrai, moterys,
laukinės stichijos. 23.00, 4.30 B.Grilsas. Sala.

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

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

gegužės 20 d.

22.55 „Ir kaip ji viską

suspėja?“

6.20
6.50
7.45
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.30
13.45
14.20
16.30
17.50
18.55

21.00

22.55

0.35
1.35
2.25
3.10
4.00
5.00
5.55

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
Keksiukų karai.
„Nenugalimieji II“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„Foilo karas.
Rusų namai“ (N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“ (N-7).
„Nebylus liudijimas.
Ir nebus mirties
karalijos“ (N-7).
„Prieblanda.
Sielų šnabždesiai“
(N-14).
Snobo kinas.
„Ir kaip ji viską
suspėja?“ (N-7).
„Akloji“.
„Karadajus“ (N-7).
Daktaras Ozas (N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).

rekomenduoja

0.30 „Ronalas

Barbaras“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30

13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
19.00

21.00
21.30
22.30
23.00
0.30
2.05
3.00

Teleparduotuvė.
„Jaunasis
vilkolakis“ (N-7).
Iš peties (N-7).
Ugniagesiai
gelbėtojai (N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„CSI Majamis“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Kaip aš susipažinau
su jūsų mama“
(N-7).
„Univeras“ (N-7).
Teleparduotuvė.
Iš peties (N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos
rungtynės.
Klaipėdos
„Neptūnas“ Vilniaus „Lietuvos
rytas“. Tiesioginė
transliacija.
Žmogus prieš musę!
(N-14).
TV3 žinios.
Nakties TOP (N-14).
Šou be šou (N-14).
„Ronalas Barbaras“
(N-14).
„Porininkai“ (N-7).
„Pavojingiausias
karys“ (N-14).

ANIMAL PLANET
7.25, 11.00

Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Ostinas Styvensas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45,
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gyvūnų
inspektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 22.00, 23.50,
1.40, 5.49 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Šamvaris.
Teisė gyventi laisvam. 0.45 Žudikai-tigrai.

SPORT1
Rusijos „Premier league“. „CSKA“ - „Krasnodar“. 2016-05-16. 8.00 Čempionai LT. Grappling. Klaipėda 2016. 7 d. 8.30 „NBA Action“.
Krepšinio lygos apžvalga. 29 laida. 9.00 NBA
krepšinio lyga. Majamio „Heat“ - Toronto „Raptors“. 2016-05-07. 11.30 ATP-250. Nica. Ketvirtfinaliai. Vakar. 15.30 Tiesioginė transliacija. ATP250. Nica. Pusfinaliai 19.30 „Road to Glory“. Lietuvos Muay-Thai čempionatas. Kovinio sporto
žurnalas. 20.00 Čempionai LT. Grappling. Ryga
2016 20.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 31 turo apžvalga. 21.00 „NBA Action“.
Krepšinio lygos apžvalga. 30 laida. Premjera.
21.30 KOK World series. Bušido kovos. Ryga.
24.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgijos
etapas. 2.00 NBA krepšinio lyga. San Antonijaus
„Spurs“ - Toronto „Raptors“. 2016-04-02.
6.00

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

21.00 „Nedrįsk bučiuoti

nuotakos!“

9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
13.00
13.30

14.30
15.40
16.40

18.30
19.00

20.00
20.30
21.00

22.50
23.20

Balticum TV
žinios.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Likimo ietis“
(N-7).
Kas paleido
šunis?
„Kūlverstukas“.
„Virtuvės
karaliai“.
„Vienos šeimos
istorija“
(N-7).
„Lelijos“
(N-7).
„Sekundės
iki katastrofos“.
„Nefritinio
skorpiono
prakeikimas“.
Reidas.
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
Balticum TV
žinios.
„Virtuvė“
(N-7).
„Nedrįsk bučiuoti
nuotakos!“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Perskaityk
ir sudegink“
(N-14).

BTV

21 .3 0

„ĮSTATYMO TARNAI“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Stuart Baird.
Vaidina: Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Wesley Snipes.
Paprastas vairuotojas Markas patenka į autoavariją, o jo automobilyje
policija „netyčia“ suranda ginklą, kuriuo buvo įvykdyta keletas žiaurių
žmogžudysčių. Nieko nesuvokiantis žmogus apkaltinamas nusikaltimu,
kurio nepadarė. Jis turėtų būti pervežtas iš Čikagos į Niujorko kalėjimą lėktuvu, tačiau ši transporto priemonė patiria neplanuotą avariją.

„TĖTUŠIAI“
komedija. Prancūzija. 1983.
Režisierius: Francis Veber.
Vaidina: Pierre Richard, Gerard
Depardieu, Anny Duperey.

LNK

21 .0 0

„UŽSTRIGUSI PAAUGLYSTĖJE“
melodrama. JAV. 2014.
Režisierė: Lynn Shelton.
Vaidina: Keira Knightley, Chloe
Grace Moretz, Sam Rockwell.

VIASAT SPORT BALTIc
7.00, 17.20, 23.30

Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 13.00 Krepšinis. Eurolygos finalas. 15.10, 21.20 Futbolas. UEFA
Europos lygos finalas. „Liverpool“ - „Sevilla“.
3.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga.
5.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas.

EUROSPORT
6.00, 9.30, 14.45, 23.00, 2.30 Dviračių sportas.
Italijos turas. 7.00, 13.00, 18.45, 20.00, 2.00,
4.00 Europos plaukimo čempionatas Londone.
8.30, 24.00, 5.00 Dviračių sportas. Kalifornijos
turas. 10.30 Sporto linksmybės. 10.45, 22.45
Tenisas. 11.00, 12.30, 22.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 12.00 Sporto
žvaigždės. 14.30, 18.30 Dviračių sportas. „Giro
Extra. 19.55, 23.55 Sporto naujienos.

Septyniolikmetis jaunuolis Tristanas
pabėga iš namų. Susirūpinusi mama paskambina dviem savo jaunystės draugužiams - Liukui ir Pinjonui,
norėdama pranešti, kad Tristanas
kažkurio sūnus ir kad jis dingo...

TV8

21 .0 0

Kai draugų vestuvėse Megan pasiperša mylimasis, o draugai siūlo
gyvenimo prasmės ieškoti seminaruose, ji išsigąsta, kad sėdi ne savo
valtyje. Pabėgusi nuo visko, mergina
sutinka grupelę paauglių.

„IKSMENAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Hugh Jackman,
Patrick Stewart, Ian McKellen.

TV3

21 .5 5

Iksmenai - žmonės, turintys nepaprastų galių. Vieni mato ateitį ir skaito
mintis, kiti gali sukelti gaisrą ar audrą,
treti vaikšto kiaurai sienų. Paprasti
mirtingieji bijo mutantų. Vyriausybė
juos persekioja, tad profesorius Ksavjeras įkūrė jiems specialią mokyklą.
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ŠeŠtadienis

rekomenduoja

12.40 „Nuotakos tėvas“

6.40
6.55

LNK

21 .15

7.25

„TIKRAS VYRAS“
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Les Mayfield.
Vaidina: Samuel L.Jackson, Eugene Levy, Miguel Ferrer.
Agentas Vanas visad turi savo žmogų tarp nusikaltėlių. Bet kai ginklų prekeiviai, kuriuos jis sekė, supainioja stomatologinės technikos prekiautoją Endį
Fidlerį su savo pirkėju, Vanas įgyja šio to papildomo. Ginklų prekeiviams
pagauti Vanas„įdarbina“ plepų prekiautoją, kad šis suvaidintų savo vaidmenį. Bet ar Vanas gali priversti Fidlerį dirbti? Ar Fidleris ir toliau tik plepės?

7.55
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.40

14.45
16.45
18.30
19.25
19.30

TV3

BTV

23 .5 5

21 .5 5

„GALUTINIS TIKSLAS“

„KAPŲ PLĖŠIKĖ LARA KROFT“

siaubo trileris. JAV. 2000.
Režisierius: James Wong.
Vaidina: Devon Sawa, Seann
William Scott, Amanda Detmer.

Veiksmo filmas. JAV. 2001.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Angelina Jolie,
Daniel Craig, Noah Taylor.

Aleksas kartu su visais klasės draugais rengėsi keliauti į Paryžių. Tačiau
prieš pat skrydį jis išvysta keistą
viziją - lėktuvas, nespėjęs pakilti,
susprogsta. Susijaudinusį Aleksą
išveda iš lėktuvo. Drauge su juo
išlipa ir keli klasės draugai. Netikėtai
viskas įvyksta taip, kaip matė Aleksas. Išsigelbėję bičiuliai džiaugiasi.
Tačiau džiūgauti dar per anksti.

Lara Kroft - britų aristokratė, užaugusi turtingoje šeimoje. Tačiau kartu ji
ir kapų plėšikė, kovos menų meistrė,
ieškanti įvairiausių relikvijų. Nors Laros darbas įdomus, o gyvenime jai
nieko netrūksta, ji ilgisi savo mirusio
tėvo lordo Krofto. Vieną gražią dieną
Lara susiduria su senovine organizacija, ieškančia galingos relikvijos,
kurią turint galima valdyti pasaulį.

TV1

22 .5 0

„ASMENS SARGYBINIS“
drama. JAV. 1992.
Režisierius: Mick Jackson.
Vaidina: Kevin Costner, Whitney
Houston, Gary Kemp.
Frenkas Farmeris - asmens sargybinis, Reičel - popmuzikos žvaigždė. Nerūpestingos dainininkės,
besimėgaujančios šlove, darbu
ir pinigais, gyvenimą sudrumsčia
maniako gerbėjo grasinamo turinio laiškai. Farmeris samdomas
užtikrinti Reičel saugumą...
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21.55

23.50

1.50

Teleparduotuvė.
„Bidamanų turnyras“
(N-7).
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“
(N-7).
„Ančiukų istorijos“.
„Madagaskaro
pingvinai“ (N-7).
Mitybos ir sporto
balansas.
Mamyčių klubas.
Svajonių ūkis.
Skonio lenktynės.
„Aristokatės“.
Komedija
„Nuotakos tėvas“
(N-7).
Komedija
„Mažylio atostogos“.
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
TV3 žinios.
Eurojackpot.
Nuotykių f.
„Persis Džeksonas
ir Olimpo dievai.
Žaibo vagis“ (N-7).
Veiksmo f.
„Kapų plėšikė Lara
Kroft“ (N-7).
Komedija
„Beverli Hilso
policininkas 2“
(N-14).
Komedija
„Pabroliai“ (N-14).

19.30 „Bitės filmas“

6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00
11.45
13.30
14.00
16.00
17.00

18.30
19.30
21.15

22.55

0.40

„Garfildas“.
„Robomobilis Polis“.
„Nickelodeon“
valanda. „Žuviukai
burbuliukai“.
„Sandžėjus ir
Kreigas“.
„Ančiukai
Duoniukai“.
„Tomo ir Džerio
šou“.
„Ponas Bynas“.
„Karlsonas sugrįžo“.
Filmas šeimai
„Robotukas Kodis“.
Komedija „Ponas
auklė“.
Pričiupom!
(N-7).
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
Beatos virtuvė.
Nauja legenda.
Atlikėjai Liepa
Mondeikaitė ir
Žilvinas Žvagulis.
Žinios.
Animacinis f.
„Bitės filmas“.
Veiksmo komedija
„Tikras vyras“
(N-7).
Nuotykių komedija
„Didingiausias
filmas“
(N-14).
Komedija „Tėtušiai“.

16.15 Popietė su

Algimantu Čekuoliu

6.00
6.05
6.45
7.40
8.30
9.00
12.00

13.00

14.00
16.00
16.15
16.45
18.30
18.50
19.40
20.25
20.30
21.00

22.40
22.45

0.30
0.35

1.30

LR himnas.
Bėdų turgus.
Specialus tyrimas.
Karinės paslaptys.
Misija. Vilnija.
Labas rytas, Lietuva.
„Laukiniai sparnuočiai“. „Rudens kelionė.
Gandrų migracija“.
„Akistatos“. „Airbus“
prieš „Boeing“. „Kova
dėl pranašumo aerokosminėje erdvėje“.
„Daktaro Bleiko
paslaptys 3“ (N-7).
Žinios.
Popietė su
Algimantu Čekuoliu.
Sveikinimų koncertas.
Šiandien.
Bėdų turgus.
Stilius.
Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
Panorama.
LRT 90-mečiui
skirtas projektas „90
dainų - 90 legendų“.
Trumposios žinios.
Komedija
„Atila Marselis“
(N-7).
Trumposios žinios.
„Laukiniai sparnuočiai“. „Rudens kelionė.
Gandrų migracija“.
„Akistatos“.

TV8

PBK

Skonio lenktynės. 7.00 „Moterų laimė“
(N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00 „Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00 „Rezidentai“ (N-7). 12.00 Padėkime augti. 12.30 Namų
dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji gydytojai“
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.20
„Gydytojos dienoraštis“ (N-7). 18.30 Namų
dekoravimas (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Tobulas jausmas“ (N-14). 22.50
„Užstrigusi paauglystėje“ (N-14). 0.45 „Detektyvė Fišer“ (N-7).

EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 18.00
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30
Animacija. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.00 „Maša
ir lokys“. 10.20 Skanėstas. 11.30 Sąmokslo teorija. 12.30 „Trise valtyje, neskaitant šuns“. 15.20
V.Dobrynino jubiliejinis vakaras. 17.00 Kas nori
tapti milijonieriumi? 18.25, 20.20 Pasverti ir laimingi 4. 20.00 Laikas. 22.50 „MaksimasMaksimas“.
23.55 Šiandien vakare. 1.50 Geriausias šefas.

6.30

INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena.
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu.
15.00 Žodis - ne žvirblis. 15.05 Autopilotas.
15.30 KK2 (N-7). 17.45 Dviračio šou. 18.40
Pagalbos skambutis (N-7). 19.30 „Beprotiškas
darbas - būti diktatoriumi“. 20.30 Valanda su
Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios
rusų k. 22.30 Autopilotas. 23.00 Yra, kaip yra
(N-7). 1.00 24 valandos (N-7). 3.00 Bus visko.
3.50 Valanda su Rūta. 5.30 Sveikatos ABC

televitrina.

6.00, 1.20

RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00, 8.10 „Važiavimo bilietas“. 7.40, 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Naujienos. 9.10 Eismo taisyklės.
10.05 Elina Bystrickaja. 11.25 Visa Rusija. 11.40
Maksimas Perepelica. 13.35, 14.30 „Tobula ateitis“. 16.00 „Nadežda“. 21.00 „Levandos kvapas“.
1.00 Elina Bystrickaja. 2.35 „Gegužės lietus“.

REN
A.Čapman paslaptys. 13.30 „Mintransas“.
Sąžiningas remontas. 15.00 Rusiškas vairavimas. 15.30 Laskovyi Mai: nuo saulėlydžio iki
aušros. 16.30 „Robotai prieš mus“. 18.30 Izmailovo parkas. 20.25 „Jumorina“. 22.10 „Atspindžiai“.
24.00 Retromanija 2. 1.50 Rusiškas vairavimas.
11.40
14.20

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

gegužės 21 d.

7.10 „Policijos

akademija“

6.20
6.45
7.10
9.00
9.30
10.00
11.00

12.00
13.00
14.00
16.00

17.00
18.00
19.00
19.30
22.10

23.55

1.40

Pričiupom! (N-7).
Savaitės kriminalai
(N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).
Statyk!
Apie žūklę.
Pričiupom! (N-7).
Pasaulio galiūnų
čempionų lygos
etapas Austrijoje.
2015 m.
Akivaizdu, bet
neįtikėtina.
„FAILAI X Riteriai II.
Už garbę ir šlovę“.
Mistinės istorijos
(N-7).
„Kas žudikas?
Baudžiamosios
bylos“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Lietuvos
Supermiestas.
Veiksmo f. „Tikras
teisingumas 2.
Mirties angelas“
(N-14).
Siaubo trileris
„Galutinis tikslas“
(N-14).
„Kortų namelis“
(N-14).

TV PROGRAMA

17.30 Nuoga tiesa
7.09
7.25
8.25

9.30
10.00
11.00
13.00

TV parduotuvė.
Šiandien kimba.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“
(N-7).
Skinsiu raudoną
rožę.
Gyvenu čia.
„Detektyvas Linlis“
(N-7).
Muzikinis
gimtadienis.

15.00, 16.00, 17.00, 21.00

Žinios. Orai.

15.20, 16.20

13.00 „Naisių vasara“

6.00
6.05
7.00
7.30
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
11.00

Ar žinai, kad...?

15.25, 6.25

„80-ieji“ (N-7).

16.20, 17.28, 21.28
17.30
18.30

19.40
20.20

Ar žinai, kad...?
Nuoga tiesa (N-7).
„Įspūdingiausi
gamtos reiškiniai“
(N-7).
„Jaunikliai“ (N-7).
„Mikropasauliai“
(N-7).

12.15
13.00
13.50
16.15
17.10

21.30, 2.20

Veiksmo f.
„Silverado“
(N-14).

17.45
18.00

0.20, 4.30

6.00
6.45

„Kruvina žinutė“
(N-14).
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
„Laukinis pasaulis“.

NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki!
8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Kulinarinė
dvikova. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 „Gyvas

ir negyvas maistas“ S.Maloziomovo mokslinis
tyrimas. 12.00 Buto klausimas. 13.10 „Vysockaja Life“. 14.05 „Veidrodis herojui“. 15.00 Važiuosime, pavalgysime! 16.20 „Tardytojas 2“.
18.00 Tyrimą atliko... 19.00 „Centrinė televizija“
su V.Takmenevu. 20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 „Saltykovo
- Ščedrino šou“. 23.00 „Skambutis“. 23.30
„Tarptautinė pjūklorama“ su T.Keosajanu. 0.20
„UGRO-4“. 4.15 „Medžiotojas 3“.

TV PoloNia
„Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per
pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika,
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir
gėriui, ir blogiui“. 15.20 Myliu tave, Lenkija.
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55,
1.50 „M, kaip meilė’. 19.50, 6.45 Iš kitos pusės.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios.
Sportas. Orai. 21.35, 3.30 „Sodyba“. 22.35,
4.30 „Pinklės“. 0.45 Trio „Anhelli“.
6.40
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19.35
20.05
20.35
21.45

LR himnas.
Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
ARTi. Medis.
Duokim garo!
Vilniaus albumas.
Trembita.
Menora.
Vilniaus sąsiuvinis.
Krikščionio žodis.
Kelias.
Septynios Kauno
dienos.
Europos plaukimo
čempionatas. Atrankos
plaukimai. Tiesioginė
transliacija iš Londono.
LRT Kultūros akademija.
„Naisių vasara“.
Opera „Aida“.
„Dangaus sodai“.
Parodos „Amžinybės
atspaudas. Italų Renesanso ir Baroko šedevrų
krikščioniškieji siužetai
XIX a. graviūrose“
atidarymas. Transliacija
iš Valdovų rūmų.
Žinios.
Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai,
finalai. Tiesioginė transliacija iš Londono.
Kelias į namus.
ARTS21.
„Chameleonas“. 2 s.
Mokslo sriuba.

TV1000
10.25 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“.
12.15 „Strečas“. 14.10 „Skyrybų enciklopedija“. 15.50 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“.
18.20 „Žmonių vaikai“. 20.10 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 22.20 „Prarasta upė“. 0.10 „Įsivaizduo-

jamas Dianos Arbus paveikslas“.

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

TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.05 Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Karai
dėl bagažo. 12.00 Viešbučių verslas. 18.00, 2.00
Neįprastas maistas. 19.00, 24.00 Iškyla gamtoje.
21.00 Kelionė aplink pasaulį. 22.00, 4.00 Mažai
išmindžiotais takais. 23.00 Įkaušęs keliautojas.

8.00 Daktaras Ozas

6.20
6.50
8.00
8.55
9.30
10.25
11.25
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.55
17.05
19.00
21.00
22.50
1.10
2.00
3.25
4.10
4.40
5.05
5.35

Teleparduotuvė.
„Būrėja“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Sodininkų pasaulis“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
žvaigždės“.
Turkiški skanėstai.
Saldžioji Reičelės
Alen virtuvė.
„Sodininkų
pasaulis“.
Kas namie
šeimininkas?
„Superauklė“ (N-7).
„Būrėja“.
„Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).
„Šviesos žemė“
(N-7).
„Mergina su drakono
tatuiruote“ (N-14).
„Asmens sargybinis“
(N-7).
„Derenas Braunas.
Įvykiai“ (N-7).
„Ir kaip ji viską
suspėja?“ (N-7).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
žvaigždės“.
Turkiški skanėstai.
Saldžioji Reičelės
Alen virtuvė.
Daktaras Ozas
(N-7).

11.00 Visureigiais

per Aliaską

6.15
6.30
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00

19.00
20.00

20.15

22.40
0.30

Teleparduotuvė.
Bjauriausi darbai
pasaulyje (N-7).
Ledo kelias (N-7).
Nuo amato iki verslo.
Vienam gale kablys.
Universitetai.tv.
Pavojingiausi
pasaulio keliai (N-7).
Visureigiais per
Aliaską (N-7).
Futbolo.tv.
Bjauriausi darbai
pasaulyje (N-7).
Jokių kliūčių! (N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Aukščiausia pavara.
Tobula kelionė (N-7).
Pavojingiausi
pasaulio keliai (N-7).
Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“ - Utenos
„Juventus“. Tiesioginė
transliacija.
Jokių kliūčių! (N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
IIHF pasaulio ledo
ritulio čempionatas.
Pusfinalio rungtynės.
Tiesioginė transliacija.
„Pragare“ (N-14).
„Beitauno nusikaltėliai“.

14.30 „Virtuvės karaliai“

9.00
9.30
10.30
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00

14.30
15.00
16.30

18.30
20.00
20.30
21.30
23.20
23.50
0.20

Balticum TV
žinios.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Sekundės
iki katastrofos“.
Kas paleido šunis?
„Ieškotojas“
(N-7).
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Virtuvė“
(N-7).
Diagnozė
bibliofilija.
Didikų ir dvarų
bibliotekos.
„Virtuvės
karaliai“.
„Laukinių vakarų
Pelenė“.
„Kasandros
sapnas“
(N-7).
„Riteris
Rūdžius“.
Klaipėdos
savaitė.
„Paslapčių namai“
(N-7).
„Drakono garbė 2“
(N-14).
Klaipėdos
savaitė.
Reidas.
„Ieškotojas“
(N-7).

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai medžiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55 Pavojingiausios
JAV gyvatės. 12.50, 17.25 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 13.45, 2.35 Didžiausi ir
blogiausi. 14.40, 3.25 Afrikos medžiai. 15.35,
4.15 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 16.30,
5.02 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 18.20,
22.00 Kova su brakonieriais. 19.15, 23.50, 0.45
Aligatorių tramdytojai. 20.10 Kaimo veterinaras.
21.05 Ostinas Styvensas. 22.55 Pavojingiausios
JAV gyvatės. 1.40, 5.49 Begemotai. Nusikaltėlių
pasaulio žudikai.

Anglijos Premier lygos 2015-2016 m.
sezono apžvalga. 9.00 Anglijos Premier lygos
2015-2016 sezono įvarčiai. 10.00 Boksas. 10.50
Eurolygos finalas. 13.00, 18.55 UEFA Čempionų
lygos apžvalga. 13.30 Italijos MotoGP Moto3
kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 14.20 Italijos
MotoGP treniruotė 4. Tiesioginė transliacija.
15.05 Italijos MotoGP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionato pusfinalis. Tiesioginė transliacija.
19.25 Anglijos FA taurės finalas. Tiesioginė
transliacija. 21.30 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. Tiesioginė transliacija. 23.40 Ledo ritulys.
Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 1.40 Anglijos
FA taurės finalas. 3.30 Nascar visų žvaigždžių
lenktynės. Tiesioginė transliacija.

6.36

sPorT1
NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. 201605-14. 8.30 ATP-250. Nica. Pusfinaliai. Vakar.
12.30 Olandijos „Eredivisie“ lygos apžvalga. 13.30
Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier league“.
Paskutiniojo turo rungtynės. 15.30 Tiesioginė
transliacija. ATP-250. Nica. Finalas. 17.30 NBA
krepšinio lyga. Atkrintamosios. 2016-05-15. 20.00
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 30 laida.
20.30 Rusijos „Premier league“. Paskutiniojo turo
rungtynės. Šiandien. 22.30 ATP-250. Nica. Finalas. Šiandien. 0.30 NBA visų žvaigždžių savaitgalis.
Šeštadienio nakties konkursai. 3.30 Tiesioginė
transliacija. NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios.
6.00

7.00

eurosPorT
6.00, 9.45, 12.45, 14.00, 23.15, 2.30 Dviračių
sportas. Italijos turas. 7.00, 10.30, 18.45, 4.00
Europos plaukimo čempionatas Londone. 8.30,
24.00, 5.00 Dviračių sportas. Kalifornijos turas.
9.30, 22.00 Tenisas. 12.15 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 13.45, 18.30 Dviračių sportas.
„Giro Extra. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 20.30
Jojimas. Ispanija. 22.30 Tenisas. Turnyras Ženevoje. 2.00 Jojimas. JAV. 2.15 Sporto linksmybės.
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19.30 „Kelionė

į Raganų kalną“

6.40
6.55

7.25

7.55
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.40

14.50
16.45
18.30
19.30

21.40
23.35

1.20

Teleparduotuvė.
„Bidamanų
turnyras“
(N-7).
„Transformeriai.
Maskuotės
meistrai“
(N-7).
„Ančiukų
istorijos“.
Padėkime augti.
Statybų TV.
Virtuvės
istorijos.
Svajonių sodai.
„Brolis lokys“.
Komedija
„Nuotakos tėvas 2“
(N-7).
Komedija
„Armijoje“.
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
TV3 žinios.
Nuotykių f.
„Kelionė į
Raganų kalną“
(N-7).
Veiksmo f.
„Pranašas“.
Nuotykių f.
„Jūros vilkas“
(N-7).
Komedija
„Tariamos
sužadėtuvės“
(N-7).

21.35 „Mylėti(s)

smagu“

6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00
11.45

13.50

15.35
16.00
16.50
17.20
18.30
19.30

21.35

0.05

2.05

„Garfildas“.
„Robomobilis Polis“.
„Nickelodeon“
valanda. „Žuviukai
burbuliukai“.
„Sandžėjus ir Kreigas“.
„Ančiukai
Duoniukai“.
„Tomo ir Džerio šou“.
Sveikatos ABC
televitrina.
„Senelis Šaltis ir
vasara“.
Nuotykių komedija
„Ilgakojis Džekas“.
Fantastinis nuotykių f.
„Marsas atakuoja“
(N-7).
Komedija
„Šėtoniškasis Nikis“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Bus visko.
Ne vienas kelyje.
Teleloto.
Žinios.
Muzikinė komedija
„Didžioji derliaus
šventė“.
Romantinė komedija
„Mylėti(s) smagu“
(N-7).
Siaubo trileris
„Vaško namai“
(N-14).
Veiksmo komedija
„Tikras vyras“ (N-7).

11.00 „Dainų

dainelė 2016“

6.00
6.05
6.35
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
9.50
10.00
10.30
11.00
12.40

13.35
14.30
16.00
16.15
17.25
17.40
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.50
21.55

LR himnas.
Popietė su
Algimantu Čekuoliu.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Šventadienio mintys.
Gimtoji žemė.
Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
„Nauji Piterio Peno
nuotykiai“.
„Zoro kronikos“.
„Aviukas Šonas 4“.
Gustavo enciklopedija.
Mūsų gyvūnai.
„Dainų dainelė 2016“.
„Salų gamtos slėpiniai 2“. „Vankuveris.
Gyvybės upės“.
„Zambezė.
Gyvybės upė“.
„Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės“.
Žinios.
Auksinis protas.
Klausimėlis.lt.
Istorijos detektyvai.
Šiandien.
Keliai. Mašinos.
Žmonės.
Savaitė.
Panorama.
„Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2“.
Trumposios žinios.
Romantinė drama
„Serena“ (N-7).

TV8

PBK

Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Moterų laimė“ (N-7). 8.00 Senoji animacija. 9.00
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00
„Nuovada“ (N-7). 11.00 „Apie mus ir Kazlauskus“ (N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 Namų
dekoravimas (N-7). 13.00 „Jaunieji gydytojai“
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.10
„Gydytojos dienoraštis“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai.
Senoji animacija. 21.00 „Į paskaitas su tėvais“.
22.45 „Tobulas jausmas“ (N-14). 0.25 Ekstremalūs namų pokyčiai.

EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40
Tarnauju Tėvynei. 7.20 Animacija. 8.00 Sveikata.
9.00, 11.00 Naujienos (su subtitrais). 9.10 Kol
visi namie. 9.55 „Maša ir lokys“. 10.00 „Sek paskui mane“. 10.30 Fazenda. 11.25 „Be apsaugos“.
13.30 „Kuprinas. Tamsoje“. 17.55 „Kurjeris iš
„Rojaus“. 19.50 Autorius užveda. 21.00 Laikas.
22.45 Kas? Kur? Kada? 23.55 Jelenos Vaengos
koncertas „Aš noriu, kad tai būtų sapnas...“ 1.55
Pasverti ir laimingi 4. 5.00 „Jumorina“.

6.30

Info TV
Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00
Penktoji pavara. 7.50, 1.55 KK2 (N-7). 10.05,
4.10 Dviračio šou. 11.55 Žodis - ne žvirblis.
12.00 Valanda su Rūta. 13.40 Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip
yra (N-7). 19.30, 0.30 Penktoji pavara. 20.30
A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ savaitė.
21.30 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje.
Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 „Beprotiškas darbas - būti diktatoriumi“. 23.35 Nuo... Iki. 1.20
Ne vienas kelyje.
6.00
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6.00, 0.25

RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Juoko kambarys. 4.35 „Levandos kvapas“.
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos.
11.10 „Afonas“. 12.20, 14.15 „Vietoj jos“. 22.00
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30
„Karštais pėdsakais“. 2.15 „Kai medžiai buvo
dideli“. 3.50 Juoko kambarys.

Ren
„Fiksikai“. 7.10 Retromanija. 1990 metai.
V ir M. 9.20 Rusiškas vairavimas. 9.45
Žiūrėti visiems! 10.45-21.45 „Karpovas“. 1.05
„Druska“. Muzikinis Zacharo Prilepino šou.

7.00
8.30

19.25 „Peliukas

Stiuartas Litlis“

7.00
7.30

8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
13.00
13.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25

21.00
23.05

0.45

2.55

4.30
5.50

Statyk!
Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas
Austrijoje. 2015 m.
Tauro ragas (N-7).
Autopilotas.
Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu.
Sveikatos kodas.
BBC dokumentika.
„Ledo žemė“.
Savaitės kriminalai
(N-7).
Sveikinimai.
Išgyvenk, jei gali.
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“ (N-7).
Pričiupom! (N-7).
Komedija
„Peliukas Stiuartas
Litlis“.
„Pasiutę šunys“
(N-14).
Biografinė drama
„Anos Nikolės
istorija“ (N-14).
Veiksmo f.
„Įstatymo tarnai“
(N-7).
Siaubo trileris
„Galutinis tikslas“
(N-14).
Komedija „Peliukas
Stiuartas Litlis“.
„Riteriai II. Už garbę
ir šlovę“.

7.09
7.25
8.30
9.00
10.00
10.30
10.40
11.10

12.10
12.15

Donaldas Kajokas

TV parduotuvė.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
Kaimo akademija.
Šiandien kimba.
Vantos lapas.
Ekovizija.
„Laukinis pasaulis“.
„Sparnuočių gyvenimas. Partnerių
paieška“.
Nacionalinė loterija.
„Žemė iš paukščio
skrydžio“ (N-7).
„Jaunikliai“ (N-7).
Ginčas (N-7).

6.00
6.05

Žinios. Orai.

12.15
12.45
13.30
14.00
14.30
15.30

7.00
8.35
9.05
9.35
10.05

11.00

13.20
14.00
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
15.20, 16.20, 17.28, 21.28

Ar žinai, kad...?

15.25, 16.25

„80-ieji“ (N-7).

17.30 24/7.
18.30, 3.05

„Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (N-7).

19.40, 5.30

„Jaunikliai“ (N-7).
„Mikropasauliai“
(N-7).
21.30 „Gaujos“ (N-7).
23.50 „Merfio dėsnis“
(N-14).
2.00, 4.45 24/7
2.45 Vantos lapas.
6.00 „Žemė iš paukščio
skrydžio“ (N-7).

16.00
16.55
17.45
18.00

20.20

nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00

Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55
„Centrinė televizija“. 10.20 Pirmoji pavara. 11.05
Technikos stebuklai. 12.15 Sodininkų atsakas.
13.20 Valgome namie. 13.55 Vartotojų priežiūra.
15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 Važiuosime, pavalgysime! 17.15 „Veidrodis herojui“.
18.05 „Pasauliniai užkulisiai“. 19.00 Savaitės akcentai. 19.48 Pozdniakovas. 20.00 „Rūdys“. 23.50
„B.D.“. 1.45 „Nugalėję mirtį. Pražūtingas aukštis“.

TV PolonIa
J.Čapskis - 1896-1993 liudininkas. 8.45
Lenkų talentai Europos festivaliuose. 9.20 Lenkija
su Miodeku. 9.30 Lenkija 1050. 10.00, 20.25, 2.25
„Drakono Polo nuotykiai“. 10.20 Petersburskio
muzikos šou. 10.50 Grūdas. 11.25 „Panelės Evos
išdaigos“. 12.30 Laisvas ekranas. 12.45 Skaitymas. 12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00
„Viešpaties Angelas“. 13.55, 0.45 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija.
15.25, 23.55 A.Cernevskis simfoniškai. Koncertas.
16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.55 Šeimynėlė.pl.
17.55, 0.55 Valstybės interesai. 18.25, 1.25 Lenkija
su Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M,
kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 21.00, 3.00
Žinios. 21.45, 3.40 „Merginos iš Lvovo“. 22.40,
5.10 TV teatras: „Sveikinimų koncertas“.
7.35

21.00 Poetas

17.30 24/7

20.15
21.00
21.15
22.00
22.30

LR himnas.
Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
„Ei, vaikai, pabūkim
žvaigždėmis“. 2014 m.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
ARTS21.
„Kelionė per pasaulį“.
„Tripolės kultūra.
Pamiršta senovės
Europos civilizacija“.
Europos plaukimo čempionatas.
Atrankos plaukimai.
Tiesioginė transliacija iš Londono.
Įsižiūrėk, įsiklausyk.
Legendos.
ORA ET LABORA.
Šventadienio mintys.
Anapus čia ir dabar.
Kelias į UEFA EURO
2016.
„Pavojingi jausmai“.
„Mažasis princas“.
Žinios.
Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai,
finalai. Tiesioginė transliacija iš Londono.
Linija, spalva, forma.
...formatas. Poetas
Donaldas Kajokas.
Visu garsu.
Naktinis ekspresas.
Panorama.

TV1000
8.10, 16.30 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 10.20 „Prarasta upė“. 12.10 „Įsivaizduojamas Dianos Arbus
paveikslas“. 14.15 „Pasivažinėjimas su berniukais“. 18.20 „Strečas“. 20.10 „Kietas tėtušis“.
22.10 „Pažadas“. 0.10 „Fortepijonas“.

DIscoVeRy
Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Automobilių kolekcininkai. 10.55 Retro automobiliai.
11.50 Turto gelbėtojai. 12.40 Sandėlių medžiotojai
Britanijoje. 13.30 Nekilnojamojo turto karai. 14.30
Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių rykliai.
16.20 Retro automobiliai. 17.15 Automobilių kolekcininkai. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 19.05
Sunkiausios profesijos pasaulyje. 20.00 Vyrai,
moterys, laukinės stichijos. 21.00, 2.50 Nesuplanuota kelionė. 22.00, 3.40 Bear Grilsas. Misija išgyventi. 23.00, 4.30 Paskui nykstantį pasaulį.
9.10

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

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

gegužės 22 d.

15.00 „Superauklė“

6.20
6.50
8.00
8.55
9.30
10.25
11.25
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.55
16.30
18.05
19.00

21.00
22.50
0.25

1.10
3.10
3.55
4.20
4.45

Teleparduotuvė.
„Būrėja“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Sodininkų pasaulis“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
naujagimiai“.
Turkiški skanėstai.
Saldžioji Reičelės
Alen virtuvė.
„Mylėk savo sodą“.
Kas namie
šeimininkas?
„Superauklė“ (N-7).
Mirtini triukai.
„Būrėja“.
„Tėvas Motiejus“
(N-7).
Nemarus kinas.
„Antrąkart vedęs“
(N-7).
„Mergina su drakono
tatuiruote“ (N-14).
„Universalus karys.
Sugrįžimas“ (N-14).
„Neištikimieji.
Išdavystės istorijos“
(N-14).
„Asmens sargybinis“
(N-7).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
naujagimiai“.
Turkiški skanėstai.
Saldžioji Reičelės
Alen virtuvė.

rekomenduoja

13.30 Jokių kliūčių!

6.15
6.30
7.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00

19.00
20.45

23.15
0.15
1.10
3.00

Teleparduotuvė.
Bjauriausi darbai
pasaulyje (N-7).
Aukščiausia pavara.
Tobula kelionė (N-7).
Tavo augintinis.
Vienam gale kablys.
Pavojingiausi pasaulio keliai (N-7).
Nepaprastos lenktynės (N-7).
Adrenalinas (N-7).
Bjauriausi darbai
pasaulyje (N-7).
Jokių kliūčių! (N-7).
Gražiausi žemės
kampeliai.
Ledo kelias (N-7).
Pragaro kelias (N-7).
Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės.
Vilniaus „Lietuvos
rytas“ - Klaipėdos
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija.
„Kalėdų karštinė“
(N-7).
IIHF pasaulio ledo
ritulio čempionatas.
Finalas. Tiesioginė
transliacija.
Jokių kliūčių! (N-7).
Nepaprastos lenktynės (N-7).
„Porininkai“ (N-7).
„Pavojingiausias
karys“ (N-14).

17.10 „Kai sutiksi aukštą

tamsiaplaukį“

9.00
9.30
10.30
11.00

11.30

12.30
13.00
13.30
14.00
15.10

17.10

19.00
20.00
21.00
23.15
23.45

Klaipėdos
savaitė.
„Paslapčių namai“
(N-7).
„Virtuvės
karaliai“.
Diagnozė
bibliofilija.
Vyskupo
J.K.Gintilos
biblioteka.
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
Reidas.
Klaipėdos
savaitė.
Kas paleido
šunis?
„Lelijos“
(N-7).
„Rosso San
Valentino“
(N-7).
„Kai sutiksi
aukštą tamsiaplaukį“
(N-7).
„Likimo ietis“
(N-7).
„Sekundės
iki katastrofos“.
„Vaiduoklis“
(N-7).
Klaipėdos
savaitė.
„Meilė Ibizoje“
(N-14).

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų
TV. 8.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 9.10,
19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 20.10 Ostinas Styvensas. 11.55, 22.55 Pavojingiausios
JAV gyvatės. 12.50, 1.40 Mutantų planeta.
13.45, 17.25, 2.35 Neištirtos salos. 14.40, 3.25
Kinija žurnalisto akimis. 15.35, 4.15 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 16.30, 5.02 Gyvenimo
greitis. 18.20, 22.00 Gyvenimas po Černobylio.
21.05 Kaimo veterinaras. 5.49 Neištirtos salos.

Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis.
Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 11.00 Boksas. 11.50 Motosportas. Italijos
MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesioginė transliacija.
13.05 Motosportas. Italijos MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.20 Futbolas. UEFA
Čempionų lygos apžvalga. 14.50 Motosportas.
Italijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė transliacija.
16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas
dėl trečios vietos. Tiesioginė transliacija. 19.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Rabatas. Tiesioginė
transliacija. 21.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato
finalas. Tiesioginė transliacija. 23.15 Ledo ritulys.
Pasaulio čempionatas. Mačas dėl trečios vietos.
1.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 3.30
„Formulė-1“. Ispanijos GP lenktynių apžvalga. 4.55
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Rabatas.

6.36

SPort1
6.30 Rusijos „Premier league“. „CSKA“ - „Krasnodar“. 2016-05-16. 8.30 Ispanijos „Endesa“ krepši-

nio lyga. Malagos „Unicaja“ - „Valencia Basket“.
2016-05-14. 10.30 Čempionai LT. Grappling. Ryga
2016. 11.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios.
Vakar. 12.30 ATP-250. Nica. Finalas. Vakar. 14.30,
23.30 Rusijos „Premier league“. Paskutiniojo turo
rungtynės. Vakar. 16.30 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Vakar. 19.00 Tiesioginė transliacija.
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Paskutiniojo
turo rungtynės. 21.00 KOK World series. Bušido
kovos. Ryga. 1.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio
lyga. Paskutiniojo turo rungtynės. Vakar. 3.30 „NBA
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 4.00 Tiesioginė
transliacija. NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios.
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

tV6

19 .0 0

„KAlĖDŲ KArŠtinĖ“
Komedija. JAV. 1996.
Režisierius: Brian Levant.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, Phil Hartman, Rita Wilson.
Mažasis Džeimis svajoja apie nepaprastą žaislą, nenugalimą didvyrį. Šio
žaisliuko trokšta beveik visi vaikai, tad artėjant Kalėdoms jo nebeįmanoma gauti. Džeimio tėtis pasiryžta žūtbūt nupirkti sūnui trokštamą
žaisliuką. Visame mieste toks liko tik vienas. Jo beieškodami susirungia
du savo vaikus beprotiškai mylintys tėčiai.

„PrAnAŠAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Lee Tamahori.
Vaidina: Nicolas Cage,
Julianne Moore, Jessica Biel.

tV3

21 .4 0

„uniVerSAluS KArYS.
SuGrĮŽimAS“
trileris. JAV. 1999.
Režisierius: Mic Rodgers.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Michael Jai White, Xander Berkeley.

7.00
9.00

tV1

22 .5 0

Žuvusių karių kūnai prikeliami naujam gyvenimui. Elektroninės smegenys pavers juos universaliais kariais.
Tačiau niekas negali numanyti, ko galima tikėtis iš žmogaus-kompiuterio.

„VAŠKo nAmAi“
siaubo trileris. JAV, Australija.
2005.
Režisierius: Jaume Collet-Serra.
Vaidina: Elisha Cuthbert, Chad
Michael Murray, Paris Hilton.

euroSPort
6.00, 9.30, 15.30, 1.00 Dviračių sportas. Italijos
turas. 7.00, 10.30, 22.00 Europos plaukimo
čempionatas Londone. 8.00 Pietų Amerikos
futbolo apžvalga. 8.30, 23.00 Dviračių sportas.
Kalifornijos turas. 12.00, 18.45 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 15.15, 18.30 Dviračių sportas. „Giro Extra. 21.30 Tenisas. 21.55,
0.55 Sporto naujienos. 2.00 JAV futbolo lyga.

Las Vegaso magas Krisas Džonsonas
turi likimo dovaną - jis mato dvi minutes į ateitį. Kai teroristų grupuotė
grasina Los Andžele susprogdinti
branduolinį užtaisą, agentė Kelė
Feris ketina surasti Krisą.

lnK
0. 05

Grupė draugų išsiruošia vykti į futbolo rungtynes, vykstančias kitame
mieste. Nemalonus susidūrimas
stovyklavietėje su paslaptingu sunkvežimio vairuotoju jaunuoliams sukelia nerimą ir pasėja kivirčų....
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Pirmadienis

rekomenduoja

13.30 „Simpsonai“

TV3

6.40
6.55
7.55

22 .3 0

„APSUKRIOS KAMBARINĖS“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisierius: Marc Cherry.
Vaidina: Ana Ortiz, Dania Ramirez, Judy Reyes.
Serialo herojės dirba prabangiuose Beverli Hilso namuose. Turtuolių
tarnaitės turi būti gana diskretiškos, gudrios ir apsukrios, kad išsilaikytų darbe. Jos apie savo šeimininkes, jų vyrus ir namus žino viską. Jos
žino net slapčiausias ir purviniausias ponių paslaptis, o tai kartais gali
būti pražūtinga. Netikėtumų, meilės dramų bei trikampių ir kartais net
juodžiausių šeimininkų (ar pačių tarnaičių) paslapčių bus su kaupu!

8.25
8.55
10.00
11.00

13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00

TV8

TV6

23 .0 0

21 .0 0

„SUGRĮŽIMAS Į ROJŲ“

„VABALAI“

Drama. Vokietija. 1998.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Manou Lubowski,
Ursula Buschhorn, Tina Ruland.

Drama. JAV. 2006.
Režisierius: William Friedkin.
Vaidina: Ashley Judd, Michael
Shannon, Lynn Collins.

Tomas - patrauklus karjeros laiptais kylantis architektas iš Londono. Jis lankosi savo tėvų namuose Škotijoje prie nuostabaus
paplūdimio. Visi ruošiasi ypatingai
šventei - tetos 75-ajam gimtadieniui. Tomo sužadėtinė toli gražu
nesižavi tuo, kad būsimas vyras
gimtajame mieste susitinka savo
vaikystės meilę Kitę.

Agnesė - vieniša, gyvenimu nusivylusi padavėja, užuovėją nuo buvusio žiauraus sutuoktinio radusi
atokiame Oklahomos motelyje.
Čia ji susipažįsta su karo veteranu Piteriu, ir šis padeda merginai
pamiršti nemalonią praeitį. Tačiau
Agnesės ir Piterio kasdienybę sudrumsčia motelyje apsigyvenę
vabalai...

LNK

22 .15

„MIRTINAS GINKLAS 3“
Veiksmo komeDija. JAV. 1992.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Joe Pesci, Danny Glover,
Mel Gibson.
Detektyvas Martas jau buvo bepasiekiąs savo svajonę. Jis jau savaitę
džiaugiasi ramiu pensininko gyvenimu, bet Rigsas niekaip nenori
suprasti savo brangaus draugo gyvenimo ir vėl grąžina į policijos kasdienį gyvenimą, kuriame nėra vietos nuoboduliui, ramybei ar rutinai.
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21.00
21.30
22.30

23.30
0.30
1.25
2.15

Teleparduotuvė.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Monsunas“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
Veiksmo f.
„Kapų plėšikė
Lara Kroft“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Rezidentai“ (N-7).
„Apie mus ir
Kazlauskus“
(N-7).
„Nuovada“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
„Apsukrios
kambarinės“
(N-14).
„Kastlas“ (N-7).
„Pagrindinis įkaltis“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
„Skandalas“
(N-14).

19.30 KK2

6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
10.45

11.45
12.45
13.35
14.35

16.30
17.25
18.30
19.30
20.25
21.30
22.15

0.40
1.30

2.15

19.30 Nacionalinė

paieškų tarnyba

„Garfildas“.
„Madagaskaro
pingvinai“.
„Rožinė pantera“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Pagalbos
skambutis
(N-7).
Nuo... Iki.
Bus visko.
„Svajonių
princas“.
„Juodieji meilės
deimantai“
(N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos
(N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
Nuo... Iki.
Žinios.
Veiksmo komedija
„Mirtinas ginklas 3“
(N-7).
„Judantis objektas“
(N-7).
„Vampyro
dienoraščiai“
(N-14).
„Strėlė“
(N-7).

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimis Oliveris.
Gaminame su meile. 9.40 „Mano mažasis
ponis“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Į paskaitas su tėvais“. 13.00 „Laukinukė“ (N-7).
14.00 „Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Sugrįžimas
į rojų“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“
(N-7). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai.
6.55

INfO TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30
Tauro ragas (N-7). 7.00 Pagalbos skambutis
(N-7). 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.35 Penktoji
pavara. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15
Valanda su Rūta. 13.15 Yra, kaip yra (N-7).
15.25 KK2 (N-7). 16.15 24 valandos (N-7).
16.55 Žodis - ne žvirblis. 17.00 Info diena.
21.00 A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio
šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k.
22.30, 2.30 Info diena.

6.00
6.05
9.15
11.00
11.30
12.15
13.10
14.00
14.15
16.00
16.20
17.10
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.25
22.30
23.25
23.30
0.05
1.00
1.10
2.00
2.10
3.00
3.10
4.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Komisaras Reksas
13“ (N-7).
Kas ir kodėl?
Bėdų turgus.
Savaitė.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
Klauskite daktaro.
Kas ir kodėl?
Šiandien.
Nacionalinė
paieškų tarnyba.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Teisė žinoti.
Trumposios žinios.
„Jos istorija. Moterų
galia“. 3 d. „Religija“.
Trumposios žinios.
Durys atsidaro.
Gyvenimas.
LRT radijo žinios.
„Komisaras Reksas
13“ (N-7).
LRT radijo žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.

PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45,
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 Tegul kalba.
13.15 Tabletė. 14.00 Stebuklų laukas. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.00 Mados nuosprendis. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Praeities vaikymasis“. 22.55 Vakaras su Urgantu. 23.30 Pozneris.

RTR PLANeTA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55
„Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aromatas“.
18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Migdolinis
meilės skonis“. 23.50 „Sąžiningas detektyvas“.
0.50 „Žvalgybų dvikova“. 2.10 „Skubiai į numerį“.

ReN
Tinkama priemonė. 8.50, 16.25 Šeimos dramos. 10.40 Kosminės istorijos. 11.30 Švarus
darbas. 12.20 Pažink mūsiškius. 12.45 Dar ne vakaras. 13.40 Čapman paslaptys. 14.35 Mokslo apgauti. 15.30 Tinkama priemonė. 18.25 Kosminės
istorijos. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 23.30 Žiūrėti visiems!
8.00
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gegužės 23 d.

18.00 Info diena

6.45
7.15
9.15
11.20
12.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

0.20

2.00
3.50
4.30
5.10
5.30

Sveikatos ABC
televitrina.
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Farai (N-14).
Veiksmo trileris
„Kruvinas
deimantas“ (N-14).
Veiksmo f. „Tikras
teisingumas 2.
Mirties angelas“
(N-14).
„Pasiutę šunys“
(N-14).
Kalbame ir rodome
(N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Farai (N-14).
Kalbame ir rodome
(N-7).

TV PROGRAMA

23.25 Vaivos

pranašystės

6.59
7.15
7.45
8.15
9.20
10.20
11.25
12.30
13.30

TV parduotuvė.
Kaimo akademija.
Vantos lapas.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
„Pėdsakas“ (N-7).
„Budelis“ (N-7).
„Miškinis“ (N-7).
„Vandens žiurkės“
(N-7).
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Pėdsakas“ (N-7).
Žinios. Orai.
24/7.
Lietuva tiesiogiai.

6.00
6.05

Reporteris. Orai.

16.30
17.25
18.00
18.30
19.00
19.20

14.40
14.55
16.00
16.25
17.30
18.00, 22.30
18.50, 23.15

19.00
20.00
20.25
21.30
23.25

22.00 Euromaxx

Rio 2016.
Speciali laida.
„Miškinis“ (N-7).
Žinios. Orai.
„Voras“ (N-7).
Nuoga tiesa
(N-7).
Vaivos pranašystės
(N-7).
„Miškinis“ (N-7).
Reporteris.

0.25
1.25
2.05, 4.25

„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).

6.35
7.20
7.45
9.00
9.15
12.00
12.15
12.45
13.30
16.00

20.50
21.50
22.00
22.30

0.15
0.45

2.50, 5.10

„Pėdsakas“ (N-7).
3.30, 5.50 „Tigrų sala“.

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien.
6.10 Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Maskva. Trys stotys 5“. 12.00
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 „Detektyvas. „44 skyrius“.
14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Tardytojas 2“.
18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 „Nevskis“.
21.35 „Profesionalas“. 23.30 Dienos apžvalga.
24.00 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 2.00 „Susitikimo
vieta“. 3.10 „Medžiotojas 3“. 5.00 Aš lieknėju!

TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.45, 20.25 Prie Nemuno. Baltarusijos lenkų laida. 8.05 „Drakono Polo
nuotykiai“. 8.25, 2.15 Mūsų kiemelis. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Kelionės su istorija.
12.35 Iš kitos pusės. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa
istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 1.25 „Laimės
spalvos“. 14.25 Tarptautinis verslas. 15.20 Akis
į akį. 15.50 TV teatras. „Sveikinimų koncertas“. 17.05 Lenkų talentai Europos festivaliuose.
17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55
Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00,
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Manimi
nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50
Sveika, Polonija. 0.25 Juzefas Čapskis - 18961993 amžiaus liudytojas. 1.25 Laisvas ekranas.
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1.30

LR himnas.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
„Nuodėminga meilė“
(N-7).
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
Auksinis protas.
„Šnibždė, žvėrelių
draugė“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Įsižiūrėk, įsiklausyk.
Teatras.
Dž.Verdis. Opera
„Aida“. 2007 m.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
„Naisių vasara“.
Gimtoji žemė.
Rusų gatvė.
Atspindžiai.
Labanaktukas.
„Lilehameris 3“
(N-7).
Dokumentinis f.
„Kraujo kaina“.
DW naujienos rusų k.
Euromaxx.
Komedija
„Atila Marselis“
(subtitruota, N-7).
Dabar pasaulyje.
Lietuvos operos
scenoje - Irena
Jasiūnaitė. 1985 m.
Laba diena, Lietuva.

TV1000
8.25 „Stebėk ir raportuok“. 10.00 „Insurgentė“.
12.00 „Toli nuo skubančios minios“. 14.00 „Mano
stora, amžinai bjauri draugė“. 16.00 „Hazardo ketvertukas“. 18.00 „Kvaila, beprotiška meilė“. 20.00
„Kol nenuėjau miegoti“. 22.00 „Denis Kolinsas“.
23.50 „Kietas riešutėlis“ (N-14). 2.20 „Reiškinys“.

DiscoVery
7.00, 11.50 Traukiniu į Aliaską. 7.50, 20.00 Kaip
tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta?
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius.
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Nesėkmių
garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Vyrai, moterys, laukinės stichijos. 14.30,
21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 22.00, 3.40 Įveikti
baimes su B.Grilsu. 23.00, 4.30 Bear Grilsas. Misija - išgyventi. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti.

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

11.35 „Didingasis

amžius“

6.20
6.50
7.45
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.05
1.05
1.55
2.40
3.30
4.20
5.25

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
Keksiukų karai.
„Nenugalimieji II“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„Užkampis“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės XI.
Mirusiųjų balsai“
(N-7).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Akloji“.
„Karadajus“ (N-7).
„Būrėja“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“.

16.00 „Daktaras Hausas“

6.20
6.35
7.00
8.00
9.00
9.30
11.30
12.30

13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

22.30
23.00
1.05
2.50

Teleparduotuvė.
Nuo amato iki verslo.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
Iš peties (N-7).
Universitetai.tv.
„Kobra 11“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-14).
„Kaip aš susipažinau
su jūsų mama“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-14).
„Univeras“ (N-7).
Comedy club
(N-14).
Ugniagesiai
gelbėtojai
(N-7).
Farai (N-14).
„Vabalai“ (S).
„Neramios sielos“
(S).
„Pavojingiausias
karys“ (N-14).

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

sPorT1
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga.
„Thunder“ - „Warriors“. 6.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė 2016 m. Vengrija. 4 etapas.
7.00 NBA krepšinio lyga. „Raptors“ - „Cavaliers“.
9.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto žurnalas.
10.00, 24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga.
Paskutiniojo turo rungtynės. Vakar. 12.00 Rusijos
„Premier league“. Paskutiniojo turo rungtynės.
14.00 Rusijos „Premier league“. „CSKA“ - „Krasnodar“. 16.00 ATP-250. Nica. Finalas. 18.00 NBA
krepšinio lyga. „Thunder“ - „Warriors“. Šiandien.
20.30 „Road to Glory“. Kovinio sporto žurnalas.
Premjera. 21.00 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 21.30 ATP-250. Nica. Finalas.
23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 30
laida. 2.00 Rusijos „Premier league“. „Zenit“ - „Lokomotiv“. 4.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas.
3.00

0.35 „Rosso San

Valentino“

9.00
9.30

10.30
11.30
12.30

14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.30
0.05
0.35

Klaipėdos
savaitė.
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
„Sekundės
iki katastrofos“.
„Paslapčių namai“
(N-7).
„Švelnus
ir šiurkštus“
(N-7).
Kas paleido šunis?
„Automobiliai meno šedevrai“.
Klaipėdos
savaitė.
„Virtuvė“
(N-7).
„Skrebutis“
(N-7).
„Virtuvės
karaliai“.
Klaipėdos
savaitė.
„Likimo ietis“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Ieškotojas“
(N-7).
„Barija“ (N-7).
Balticum TV
žinios.
„Rosso San
Valentino“
(N-7).

ViasaT sPorT BalTic
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Everton“. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier
lyga. „West Ham“ - „Manchester United“. 10.50
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Doha. 12.55
Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Šanchajus.
15.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Rabatas. 17.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas.
Mačas dėl trečios vietos. 19.05 Ledo ritulys.
Pasaulio čempionato finalas. 21.20 Futbolas.
Anglijos FA taurės finalas. 23.20 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. 1.20 Motosportas. Nascar
lenktynių apžvalga. 2.20 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Suomija - Baltarusija. 5.00 Ledo
ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV - Kanada.
7.00

eurosPorT
7.00, 10.15, 11.45, 22.00, 1.30, 4.00 Tenisas.
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 9.00, 23.00
Sporto žvaigždės. 9.30 Šaudymas iš lanko.
Pasaulio taurė. Kolumbija. 10.00, 1.20 Sporto
linksmybės. 11.15, 21.30, 2.30 Teniso apžvalga.
21.55, 1.15 Sporto naujienos. 23.05 Europos
plaukimo čempionatas Londone. 23.30, 1.10 Europos futbolo apžvalga. 23.35 JAV futbolo lyga.
24.00 Futbolas. Vive la France. 0.30 Europos
futbolo žvaigždės. 1.00 Interviu su futbolininkais.
3.00 Dviračių sportas. Italijos turas.
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20.00 Prieš srovę

6.40
6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
11.00

12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30

0.30
1.20
2.10

Teleparduotuvė.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
„Apie mus ir
Kazlauskus“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Rezidentai“ (N-7).
Prieš srovę (N-7).
„Nuovada“ (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Nuotykių f.
„D’Artanjanas ir
trys muškietininkai“
(N-14).
„Gražuolė ir pabaisa“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
„Skandalas“
(N-14).

1.20 „Judantis objektas“

6.30
6.55
7.25
7.50

9.45
10.30

12.35
13.35
14.35

17.25
18.30
19.30
20.25

21.30
22.15

1.20
2.05

2.50

„Garfildas“.
„Madagaskaro
pingvinai“.
„Rožinė pantera“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Muzikinė komedija
„Didžioji derliaus
šventė“.
Yra, kaip yra
(N-7).
„Svajonių princas“.
„Juodieji meilės
deimantai“
(N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
Pagalbos
skambutis
(N-7).
Žinios.
Veiksmo f.
„Paskutinis
samurajus“
(N-14).
„Judantis objektas“
(N-7).
„Vampyro
dienoraščiai“
(N-14).
„Strėlė“
(N-7).

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.40 Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 9.40 „Mano mažasis
ponis“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Sugrįžimas į rojų“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7).
14.00 „Tobula kopija“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Piktžolės
gėlių darželyje“ (N-7). 22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.
6.55

Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius.
11.00 Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.20
Penktoji pavara. 13.15 „Beprotiškas darbas būti diktatoriumi“. 14.20 Yra, kaip yra (N-7).
15.25 KK2 (N-7). 16.15 24 valandos (N-7).
17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.
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17.10 Klauskite daktaro

6.00
6.05
9.15
10.05
11.00
11.30
12.20
13.10
14.00
14.15
16.00
16.20
17.10
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
22.30
22.35
23.35
23.40
0.25
1.00
1.10
2.00
2.10

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Komisaras
Reksas 13“ (N-7).
„Komisaras
Reksas 14“ (N-7).
Kas ir kodėl?
Nacionalinė
paieškų tarnyba.
„Jos istorija. Moterų
galia“. 3 d. „Religija“.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
Klauskite daktaro.
Kas ir kodėl?
Šiandien.
Emigrantai.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
„Eurovizija“ 2016.
Post scriptum“.
Trumposios žinios.
„Žaidimas“ (N-14).
Trumposios žinios.
Stilius.
Septynios Kauno
dienos.
LRT radijo žinios.
„Komisaras
Reksas 13“ (N-7).
LRT radijo žinios.
„Čikagos policija 2“

PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50,
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.35 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba.
13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40
Lietuvos laikas. 21.00 „Praeities vaikymasis“. 23.00
Vakaras su Urgantu. 23.30 Vyriška/Moteriška. 0.55
Nakties naujienos. 1.10 „Aelita, nekibk prie vyrų“.

RTR PlaneTa (BalTIja)
Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.50
Naujienos. 11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės aromatas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris.
21.00 „Migdolinis meilės skonis“. 1.35 „Mūsų
kūno chemija“. 2.45 „Skubiai į numerį“.
5.00

Ren
8.00, 15.35 Tinkama priemonė. 8.55, 16.25 Šeimos dramos. 10.45 Kosminės istorijos. 11.35
Švarus darbas. 12.25, 23.30 Rusiškas vairavimas. 12.50 Dar ne vakaras. 13.45 Čapman paslaptys. 14.40 Mokslo apgauti. 18.25 Kosminės
istorijos. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 „Žyniai“.

19.30

6.15
7.15
9.15
10.20
11.20
12.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

23.25

1.55
2.45
3.35
4.20
5.05
5.30

Pričiupom!

„Policija ir Ko“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Tokia tarnyba“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Farai (N-14).
Komedija
„Pusiau profai“
(N-14).
Veiksmo trileris
„Kruvinas
deimantas“ (N-14).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
Kalbame ir rodome
(N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Farai (N-14).
Kalbame ir rodome
(N-7).

17.30 Lietuva tiesiogiai

6.39
6.55
7.35
7.45
8.15
9.20
10.20
11.25
12.30
13.30
14.40
14.55
16.00
16.25

TV parduotuvė.
Reporteris.
Rio 2016.
Speciali laida.
Lietuva tiesiogiai.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
„Pėdsakas“ (N-7).
„Budelis“ (N-7).
„Miškinis“ (N-7).
„Vandens žiurkės“
(N-7).
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Pėdsakas“ (N-7).
Žinios.
Vaivos pranašystės
(N-7).
Lietuva tiesiogiai.

6.00
6.05
6.35
7.20
7.45
9.00
9.15
12.00
12.15
12.45
13.30
14.30
16.00
16.25
17.25

17.30
18.00, 22.30

Reporteris.

18.50, 23.20

Ar žinai, kad...?

18.15
18.30

18.55, 0.25

„Miškinis“ (N-7).
Žinios. Orai.
„Voras“ (N-7).
Patriotai (N-7).
Nuoga tiesa (N-7).
Reporteris.

20.00
20.25
21.30
23.25
1.25
2.05, 4.25

„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).

2.50, 5.10

„Pėdsakas“ (N-7).
„Tigrų sala“.

19.00
19.20
21.00
21.50
22.00
22.30
0.20
0.50

3.30, 5.50

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas
įvykis. 13.50 „Detektyvas. „44 skyrius“. 14.50
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00
Kalbame ir rodome. 19.45 „Nevskis“. 21.35
„Profesionalas“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00
„Kurtinys. Sugrįžimas“. 2.00 „Susitikimo vieta“.
3.10 „Medžiotojas 3“. 5.00 Viskas bus gerai!

TV PolonIa
Iki pasimatymo Krokuvoje. 8.00 Cafe Historia. 8.25, 2.15 Karino. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05,
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50
Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55,
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Sodyba. 15.25 Juzefas Čapskis - 1896-1993 amžiaus liudytojas.
16.30 Du teatrai - Sopotas 2016. 17.40 Klajūno
užrašai. 17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.45, 1.25, 5.10 Lenkija su Miodeku.
18.55 Naszaarmia.pl. 19.20 Kelionės su istorija.
20.25 250 metų Lenkijos visuomeniniam teatrui.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios.
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“.
0.25 Verta kalbėti. 1.30 Prie Tatrų.
6.45

18.15 Vilniaus albumas

LR himnas.
Atspindžiai.
„Nuodėminga meilė“
(N-7).
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
Auksinis protas.
„Šnibždė, žvėrelių
draugė“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
IQ presingas.
Linija, spalva, forma.
„Pavojingi jausmai“.
„Lilehameris 3“ (N-7).
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
„Kraujo kaina“.
Knygos „Lietuvos
mitologija iš Norberto
Vėliaus palikimo“
pristatymas.
Vilniaus albumas.
Septynios Kauno
dienos.
Labanaktukas.
„Ten, kur namai 2“
(N-7).
„Naftos planeta“.
2 d. Anglies karai“.
DW naujienos rusų k.
Naktinis ekspresas.
Drama „Serena“
(N-7).
Dabar pasaulyje.
Divertismentas
baletui ir orkestrui.

TV1000
„Hazardo ketvertukas“. 10.00 „Kvaila, beprotiška meilė“. 12.00 „Kol nenuėjau miegoti“.
14.00 „Slėpkit pamerges!“ 16.00 „Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 2 dalis“. 18.10 „Alex ir Ruth“.
20.00 „Gravitacija“. 21.50 „Negarbingi šunsnukiai“. 0.20 „Vaizduotės žaidimas“ (N-14).
8.00

DIscoVeRy
7.00, 11.50, 21.00, 2.50 Traukiniu į Aliaską. 8.40,
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai.
13.35 Stori ir įsiutę. Griausmas. 14.30 Automobilių perpardavinėtojai. Aktyvi prekyba. 22.00, 3.40
Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Paskutiniai Aliaskoje.
24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Vyrai,

moterys, laukinės stichijos.

TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05,
15.05 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos
Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00,
22.00, 3.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 23.00, 2.00,
4.00 Neįprastas maistas.
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gegužės 24 d.

16.30 „Mano gyvenimo

šviesa“

6.20
6.50
7.45
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
0.55
1.45
2.35
3.30
4.20

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
Keksiukų karai.
„Nenugalimieji II“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės XII.
Žmogžudystės golfo
lauke“ (N-7).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Akloji“.
„Karadajus“ (N-7).
„Būrėja“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.

rekomenduoja

17.00 „Kobra 11“

6.45
7.00

8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
0.25

2.00

Teleparduotuvė.
„Jaunasis
vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Tavo augintinis.
„Kobra 11“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-14).
„Kaulai“ (N-7).
„Kristela“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-14).
„Univeras“
(N-7).
Comedy club
(N-14).
„Rydikas“
(N-14).
„Prisijaukinimo
menas“
(N-7).
„Pavojus rojuje“
(N-7).

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

SPort1
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos
„Unicaja“ - „Valencia Basket“. 8.00 „M1 Iššūkis“.
Rusijos legionas - Japonija. Kovinis sportas. 9.00,
21.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. Kelias čempionų
titulo link. 10.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. „Raptors“ - „Cavaliers“. 12.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“ - Madrido „Real“. 14.30
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 32
turo apžvalga. 15.00 ATP-250. Nica. Ketvirtfinaliai.
19.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. Rio
de Žaneiras. 2 etapas. 20.00 „M1 Iššūkis“. Pietų Korėja - Suomija. Kovinis sportas. 0.30 NBA krepšinio
lyga. NBA krepšinio lyga. „Thunder“ - „Warriors“.
3.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Vokietijos
etapas. 4.00 Čempionai LT. Mustangs Fight 4. 5.00
Čempionai LT. Grappling. Klaipėda 2016. 7 d. 5.30
Čempionai LT. Grappling. Ryga 2016. 1 d.
6.00
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9.30 Kas paleido šunis?

9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00

14.00
15.00
16.00
18.00

18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.10
22.40
23.40

Balticum TV
žinios.
Kas paleido šunis?
„Ieškotojas“
(N-7).
„Virtuvė“
(N-7).
„Virtuvės
karaliai“.
„Rosso San
Valentino“
(N-7).
„Likimo ietis“
(N-7).
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Kasandros sapnas“
(N-7).
Diagnozė
bibliofilija.
Vyskupo J.K.Gintilos
biblioteka.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Sekundės
iki katastrofos“.
Balticum TV
žinios.
Reidas.
„Lelijos“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Ieškotojas“
(N-7).
„Likimo ietis“
(N-7).

tV3

22 .3 0

„D’ArtAnJAnAS ir trYS muŠKietininKAi“
Nuotykių filmas. Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Kanada. 2005.
Režisierius: Pierre Aknine.
Vaidina: Vincent Elbaz, Emmanuelle Beart, Tcheky Karyo.
Pagal nesenstantį Aleksandro Diuma romaną „Trys muškietininkai“ sukurtas filmas atskleidžia riterių laikų pasiaukojimą, kovą dėl garbės ir savo
karaliaus. Jaunuolis D’Artanjanas svajoja tapti garsiu muškietininku. Šio
tikslo vedamas jis atvyksta į Paryžių. Netikėtai vaikinas sutinka garsiausius karaliaus riterius - Atą, Portą ir Aramį. Į šią trijulę įsimaišyti nelengva.

„PiKtŽolĖS GĖliŲ DArŽelYJe“
Drama. Vokietija. 1998.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Ursula Karven, Miroslav
Nemec, Siemen Ruhaak.

tV8

21 .0 0

„rYDiKAS“
faNtastiNis filmas. JAV. 2013.
Režisierius: David Twohy.
Vaidina: Vin Diesel, Karl Urban,
Katee Sackhoff.

ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija Latvija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas.
Čekija - Rusija. 11.00 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Latvija - Čekija. 13.00 Eurolygos
pusfinalis. CSKA - „Lokomotiv Kuban“. 14.50

Eurolygos pusfinalis. „Fenerbahce Ulker“ - „Laboral Kutxa“. 16.40 Eurolyga. Mačas dėl 3 vietos.
18.40 Eurolygos finalas. 20.50 UEFA Čempionų
lyga. „Manchester City“ - „Real“. 22.40 UEFA
Čempionų lyga. „Real“ - „Manchester City“. 0.30
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija Kazachstanas. 2.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vengrija - Kanada. 5.00 Ledo ritulys.
Pasaulio čempionatas. Rusija - Kazachstanas.

tV6

22 .0 0

Automobilių lenktynės. F3 Europos čempionatas.

Pavojingas nuteistasis Rydikas yra
labiausiai medžiojamas vyras galaktikoje. Nenuspėjamas bėglys buvo
paliktas Saulės išdegintoje planetoje
numirti. Klajodamas Rydikas supranta, kad vis dėlto čia jis ne vienas.

„PASKutiniS SAmurAJuS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Edward Zwick.
Vaidina: Ken Watanabe,
Tom Cruise, William Atherton.

euroSPort
7.35, 9.25, 4.00, 5.50 Europos futbolo apžvalga.
7.40, 4.05 Futbolas. Vive la France. 8.40, 5.05
Europos futbolo žvaigždės. 9.10, 5.35 Interviu su
futbolininkais. 9.30, 23.00, 2.30, 5.55 Dviračių
sportas. Italijos turas. 10.15, 11.45, 18.45, 22.00,
1.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas.
11.15, 21.30, 2.00 Teniso apžvalga. 15.30, 18.30
Dviračių sportas. „Giro Extra“. 15.45 Dviračių
sportas. Italijos turas. 21.55, 0.55 Sporto naujienos. 0.05 Motosportas. E formulė. Vokietija. 0.30

Džeraldas laimingai gyvena Anglijos užmiestyje kartu su dukra
Emile ir žmona Ana. Deja, Ana
žūva automobilio avarijoje. Našliu
likusio Džeraldo kaimynystėje apsigyvena dailės mokytoja Šarlotė...

lnK

22 .15

1876 m. į San Fransiską atvykusi Japonijos delegacija už didžiulius honorarus pasikviečia buvusius Amerikos karo didvyrius į Japoniją, kad tinkamai paruoštų vietinę kariuomenę
kovai su samurajais, kurie trukdo
vyriausybei nutiesti geležinkelį.
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Trečiadienis

rekomenduoja

19.30 „Rezidentai“

6.40
6.55
7.55

TV6

22 .0 0

„TRanSPoRTeRIS 3“

8.25
8.55

Veiksmo filmas. Prancūzija, Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius: Olivier Megaton.
Vaidina: Jason Statham, Natalya Rudakova, Francois Berleand.
Frenkas Martinas apsiginkluoja ir ketina nugabenti Ukrainos vyriausybės
atstovo dukterį į Odesą. Jam padeda inspektorius Tarkonis. Frenkas važiuoja
Juodosios jūros link. Jo automobilį puldinėja ginkluoti žmonės. Jaunuolei keleivei prasideda Stokholmo sindromas. Vairuotojas keleivei tampa
vis artimesnis. Jie abu suvokia, kad bet kokia klaida gali atsieiti brangiai.

10.00
11.00

12.00
13.00

13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30

lnK

TV8
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22 .15

„TaI - Mano GYVenIMaS“

„GRĖSMInGa ŽeMĖ“

TV serialas. Turkija. 2014.
Režisieriai: Hulya Bilban,
Hamdi Alkan.
Vaidina: Ezgi Asaroglu,
Sinan Albayrak, Ceren Moray.

Veiksmo filmas. JAV. 1994.
Režisierius: Steven Seagal.
Vaidina: Steven Seagal,
Michael Caine, Joan Chen.

Baharė - rūpestinga ir darbšti mergina, kuri dėl šeimos finansinių
sunkumų meta mokyklą ir įsidarbina kepinių parduotuvėje.
Optimistė ir kukli Baharė yra tikra
savo sesers Efsunės priešingybė.
Pastaroji svajoja tik apie patogų ir
aprūpintą gyvenimą. Tačiau Baharė nežino didžiosios paslapties...

TV3

22 .3 0

Forestas Taftas - tepaluotas gaisrininkas. Maiklas Dženingsas - galingos, agresyvios naftos kompanijos prezidentas. Forestui teko
rizikuoti gyvybe gesinant naftos
telkinyje kilusį gaisrą. Tąkart jam
pavyko išgelbėti bendrovę, tačiau
vėliau, sužinojęs nešvarias, tamsiąsias naftos bendrovės detales, jis
stoja į kitą barikadų pusę.

„ĮTaRIaMaSIS“
kriminalinis Trileris. JAV. 2003.
Režisierius: Carl Franklin.
Vaidina: Denzel Washington,
Sanaa Lathan, Eva Mendes.
Vitlokas - mažo miestelio policijos
viršininkas. Dažniausiai šios pareigos
tenka nebejauniems policininkams.
Tačiau pareigūnas Vitlokas čia pateko dar visai jaunas ir kupinas jėgų.
Metas Vitlokas gyveno ramiai. Bet jis
buvo neabejingas vietinio smurtautojo žmonai, poniai Harison.
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20.00
21.30
22.25
22.30

0.40
2.05
2.25

Teleparduotuvė.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
Prieš srovę (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“
(N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Rezidentai“
(N-7).
Pakartok! (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Vikingų loto.
Kriminalinis trileris
„Įtariamasis“
(N-14).
„Raitelis be galvos“
(N-14).
„Privati praktika“
(N-7).
„Skandalas“
(N-14).

17.25 Yra, kaip yra

6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
11.55
13.05
13.35
14.35

16.30
17.25
18.30
19.30
20.25
21.30
22.15

0.15

1.05
1.55

„Garfildas“.
„Madagaskaro
pingvinai“.
„Rožinė pantera“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
Pričiupom!
(N-7).
„Svajonių
princas“.
„Juodieji meilės
deimantai“
(N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra
(N-7).
Žinios.
KK2 (N-7).
Su cinkeliu
(N-7).
Žinios.
Veiksmo f.
„Grėsminga žemė“
(N-14).
„Judantis
objektas“
(N-7).
„Visa menanti“
(1) (N-7).
„Strėlė“
(N-7).

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.35 Džeimis Oliveris.
Gaminame su meile. 9.35 „Mano mažasis
ponis“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Piktžolės gėlių darželyje“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“ (N-7). 15.00
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimis
Oliveris. Gaminame su meile. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 „Visos upės teka“ (N-7). 23.20 „Tai mano gyvenimas“ (N-7). 1.20 Ekstremalūs
namų pokyčiai.
6.55

Info TV
Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00
Dviračio šou. 11.30, 15.25 KK2 (N-7). 12.20
Nuo... Iki. 13.15 Yra, kaip yra (N-7). 16.15
24 valandos (N-7). 17.00 Info diena. 21.00
A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio šou.
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30,
2.30 Info diena.
6.30

18.00 Kas ir kodėl?

6.00
6.05
9.15
11.00
11.30
12.25
13.10
14.00
14.15
16.00
16.20
17.10
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
21.29
21.30
23.25
23.30
24.00
0.05

1.00
1.10
2.00
2.10
3.00
3.10
4.00
4.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Komisaras
Reksas 14“ (N-7).
Kas ir kodėl?
Emigrantai.
Istorijos detektyvai.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
Klauskite daktaro.
Kas ir kodėl?
Šiandien.
Gyvenimas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Auksinis protas.
Trumposios žinios.
Pinigų karta.
Trumposios žinios.
Trileris
„Žaidimas“.
2 s. (N-14).
LRT radijo žinios.
„Komisaras Reksas
14“ (N-7).
LRT radijo žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
Auksinis protas.

PBK
6.00, 0.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45,
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba.
13.15 Tabletė. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40
Lietuvos laikas. 21.00 „Praeities vaikymasis“. 22.55
Vakaras su Urgantu. 23.30 Vyriška/Moteriška.

RTR PlaneTa (BalTIja)
Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės
aromatas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00
„Migdolinis meilės skonis“. 22.55 Specialusis
korespondentas. 0.40 „Išdavystės biochemija“.

5.00

Ren
7.10 Kviestinė vakarienė. 8.00 Tinkama priemonė.
8.50 Šeimos dramos. 10.40 Kosminės istorijos.
11.40 Švarus darbas. 12.40 Dar ne vakaras. 13.40
Čapman paslaptys. 14.35 Mokslo apgauti. 15.30
Tinkama priemonė. 16.30 Šeimos dramos. 18.25
Kosminės istorijos. 19.25 Pasaulio paslaptys su
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.30 Pažink mūsiškius.
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gegužės 25 d.

20.00 Išgyvenk, jei gali

6.15
7.15
8.15
9.15
10.20
11.20
12.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

23.35

1.20
2.05
2.55
3.40
4.20

„Policija ir Ko“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“ (N-7).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Tokia tarnyba“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Farai (N-14).
Komedija
„Seni bambekliai“
(N-7).
Komedija
„Pusiau profai“
(N-14).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Policija ir Ko“
(N-7).
Kalbame ir rodome
(N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Farai (N-14).

TV PROGRAMA

13.30 „Neprilygstamieji

gyvūnai“

6.39
6.55
7.40
7.45
8.15
9.20
10.20
11.25
12.30
13.30

TV parduotuvė.
Reporteris.
Ar žinai, kad...?
Lietuva tiesiogiai.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
„Pėdsakas“ (N-7).
„Budelis“ (N-7).
„Miškinis“ (N-7).
„Vandens žiurkės“
(N-7).
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Pėdsakas“ (N-7).
Žinios. Orai.
Nuoga tiesa (N-7).
Lietuva tiesiogiai.

14.40
14.55
16.00
16.25
17.30
18.00, 22.30

Reporteris. Orai.

0.15 Dabar pasaulyje

6.00
6.05
6.35
7.20
7.45
9.15
12.00

13.00
13.30
14.30
16.00
16.30
17.25

18.50, 23.20

Ar žinai, kad...?

18.55, 0.25

„Miškinis“ (N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.25 „Voras“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.25 Patriotai (N-7).
1.25 Reporteris.
2.05, 4.25

„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).

2.50, 5.10

18.15
18.30
19.00
19.20
19.50
20.35
21.00

3.30, 5.50

21.50
22.00
22.30

3.55

0.15

„Pėdsakas“ (N-7).
„Tigrų sala“.
„Jaunikliai“ (N-7).

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas
įvykis. 13.50 „Detektyvas. „44 skyrius“. 14.50
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00
Kalbame ir rodome. 19.45 „Nevskis“. 21.35
„Profesionalas“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00
„Kurtinys. Sugrįžimas“. 2.00 „Susitikimo vieta“.
3.10 „Medžiotojas 3“. 5.00 Buto klausimas.

TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. 7.05 Pasaulis sukasi. 7.55
Jeigu Dievas su mumis... 8.20, 2.10 „Statau
už Toliką Bananą“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05,
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50
Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55,
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 Verta kalbėti. 16.30 Kaip tai veikia?
17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.40 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo
taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25 Vilnoteka.
20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas.
Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.25
„Kardinolo emisaras“.
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LR himnas.
Euromaxx.
„Nuodėminga meilė“.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
Auksinis protas.
Labas rytas, Lietuva.
2015 m. aktyviausių
Lietuvos skaitytojų
pagerbimas. Tiesioginė
transliacija iš LR Seimo.
Naktinis ekspresas.
„Dangaus sodai“.
„Ten, kur namai 2“.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
„Naftos planeta“.
2 d. „Anglies karai“.
Knygos „Barbora
Didžiokienė. Mažosios
dailininkės prisiminimai“ pristatymas.
Trembita.
ORA ET LABORA.
Labanaktukas.
Kelias į namus.
LRT Kultūros
akademija.
Kelias į UEFA
EURO 2016.
„Didžioji istorija“.
„Saulė“.
DW naujienos rusų k.
Mokslo sriuba.
Elito kinas. „Maleris
ant kušetės“ (N-7).
Dabar pasaulyje.

TV1000
8.00 „Haris Poteris ir mirties relikvijos. 2 dalis“.
10.10 „Alex ir Ruth“. 12.00 „Gravitacija“. 14.00
„Batsiuvys“. 16.00 „Heraklis“. 18.00 „Robotų
žemė“. 20.00 „Nežinomas“. 22.00 „Tikra istorija“. 23.45 „Numeris 44“. 2.00 „Jei pasilikčiau“.

DiscoVery
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 17.15,
20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Traukiniu
į Aliaską. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10,
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55,
21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Sprogimai. 14.30
Mitų griovėjai. 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi.
Karšti ratai, dideli sandoriai. 23.00, 4.30 Dyzelinio
pasaulio broliai. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00,
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00,
24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo
imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00,
2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Kelionė aplink
pasaulį. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais.

23.00 „Bėgantis laikas“

6.20
6.50

7.45
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
1.20
2.10
2.50
3.20

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
Keksiukų karai.
„Nenugalimieji II“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės XII.
Juodoji knyga“
(N-7).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Akloji“.
„Karadajus“ (N-7).
„Būrėja“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

21.00
22.00
0.05
1.40
2.35

Teleparduotuvė.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Adrenalinas
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-14).
„Kaulai“ (N-7).
„Kristela“ (N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
Lietuvos krepšinio lygos finalo
serijos rungtynės.
Tiesioginė
transliacija.
Comedy club
(N-14).
„Transporteris 3“
(N-14).
„Nindzė“ (N-14).
„Pavojus rojuje“
(N-7).
„Pavojingiausias
karys“ (N-14).

aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00

Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Didžiosios pandos šėlsta. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai.
16.30, 20.10, 3.25 Krokodilai laukinėje gamtoje.
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40,
5.49 Kaimo veterinaras. 0.45 Kalnų pabaisos.

sPorT1
NBA krepšinio lyga. „Thunder“ - „Warriors“.
2016-05-23. 8.30 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. Vengrija. 4 etapas. 9.30 „Penktasis
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 32 turo apžvalga.
10.00 NBA krepšinio lyga. „Raptors“ - „Cavaliers“.
2016-05-22. 12.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgijos etapas. 14.30 ATP-250. Nica. Pusfinaliai. 2016-05-20. 18.00 Rusijos „Premier league“.
Paskutiniojo turo rungtynės. 2016-05-21. 20.00
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. Finalas.
Premjera. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos
„Endesa“ lygos 33 turo apžvalga. Premjera. 21.30
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Paskutiniojo
turo rungtynės. 2016-05-22. 23.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 24.00 NBA krepšinio
lyga. „Raptors“ - „Heat“. 2016-05-15. 2.30 Rusijos
„Premier league“. „CSKA“ - „Krasnodar“.
6.00

23.20 „Lelijos“

18.00 „Kaulai“

9.00
9.30
10.00
11.10

13.00
13.30
15.20

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

21.00

22.50
23.20
0.30

Balticum TV
žinios.
Reidas.
„Lelijos“
(N-7).
„Kai sutiksi
aukštą tamsiaplaukį“
(N-7).
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Dingęs
lūšiukas“.
„Paryžius,
bet kokia kaina“
(N-7).
„Paslapčių namai“
(N-7).
Kas paleido
šunis?
„Virtuvė“
(N-7).
„Ieškotojas“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Rosso San
Valentino“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Lelijos“
(N-7).
„Virtuvė“
(N-7).

ViasaT sPorT BalTic
Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Rusija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Švedija - Čekija. 11.00 Ledo
ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija - JAV.
13.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga. Rabatas. 15.05 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 17.05 Futbolas. Vokietijos taurės finalas.
19.05 Futbolas. UEFA Europos lygos finalas.
„Liverpool“ - „Sevilla“. 21.15 Motosportas.
Italijos MotoGP Moto3 lenktynės. 22.30 Motosportas. Italijos MotoGP Moto2 lenktynės.
23.50 Motosportas. Italijos MotoGP lenktynės.
1.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija - Vokietija. 3.15 Motosportas. Nascar
lenktynių apžvalga. 4.55 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Slovakija - Baltarusija.
7.00

eurosPorT
6.55, 10.15, 11.45, 18.45, 22.00, 24.00, 4.00

Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas.
9.30 Motosportas. E formulė. Vokietija. 10.00
Sporto linksmybės. 11.15, 21.30, 2.00 Teniso
apžvalga. 15.30, 18.30 Dviračių sportas. „Giro
Extra“. 15.45, 23.00, 2.30 Dviračių sportas.
Italijos turas. 21.55, 23.55 Sporto naujienos.
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Ketvirtadienis
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15.30 „Aistra ir valdžia“

6.40
6.55
7.55

8.25
8.55
10.00
11.00

11.30
13.00

13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.30
22.30

0.35

1.30

Teleparduotuvė.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“
(N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Privati praktika“
(N-7).
Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai (N-7).
Pakartok! (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“
(N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Rezidentai“
(N-7).
Farai (N-7).
TV3 vakaro žinios.
Kriminalinis trileris
„Linkėjimai iš
Paryžiaus“
(N-14).
„Specialioji jūrų
policijos tarnyba“
(N-14).
„Privati praktika“
(N-7).

19.30 Valanda su Rūta

6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
11.55
13.05
13.35
14.35

16.30
17.25
18.30
19.30
21.30
22.15

0.25

1.15
2.00

„Garfildas“.
„Madagaskaro
pingvinai“.
„Rožinė
pantera“.
„Volkeris,
Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Yra, kaip yra
(N-7).
Pričiupom!
(N-7).
„Svajonių
princas“.
„Juodieji meilės
deimantai“
(N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
Yra, kaip yra
(N-7).
Žinios.
Valanda su Rūta.
Žinios.
Veiksmo trileris
„Organų vagys“
(N-14).
„Judantis
objektas“
(N-7).
„Visa menanti“
(N-7).
Sveikatos ABC
televitrina.

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.20 Džeimis Oliveris.
Gaminame su meile. 9.20 Teletabiai. 9.50 Senoji animacija. 10.40 „Visos upės teka“ (N-7).
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Tobula kopija“
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00
Džeimis Oliveris. Gaminame su meile. 17.00
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji
animacija. 21.00 „Princas ir aš 3. Karališkas
medaus mėnuo“. 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.
6.35

Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius.
11.00 Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Ne
vienas kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 14.20,
16.15 24 valandos (N-7). 15.25 Bus visko.
17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30
Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.
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21.00 LRT forumas

6.00
6.05
9.15
11.00
11.30
12.25
13.10
14.00
14.15
16.00
16.20
17.10
18.00
18.30
19.30
20.25
20.30
20.59
21.00
21.55
22.00

0.55
1.00
1.10
2.00
2.10
3.00
3.10
4.00
4.05
5.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Komisaras
Reksas 14“ (N-7).
Kas ir kodėl?
Gyvenimas.
Stilius.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
Klauskite daktaro.
Kas ir kodėl?
Šiandien.
Specialus tyrimas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
LRT forumas.
Trumposios žinios.
Kriminslinė drama
„Volstrito vilkas“
(N-14).
Trumposios žinios.
LRT radijo žinios.
„Komisaras
Reksas 14“ (N-7).
LRT radijo žinios.
„Čikagos policija 2“
(N-7).
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
Specialus tyrimas.
LRT radijo žinios.

PBK
6.00, 0.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50,
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.35 Labas
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba.
13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/
Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35
Lietuvos laikas. 21.00 „Praeities vaikymasis“. 22.55
Vakaras su Urgantu. 23.30 Vyriška/Moteriška.

RTR PlaneTa (BalTIja)
Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 „Marjos giria“. 15.00 „Erškėtrožės
aromatas“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 21.00
„Migdolinis meilės skonis“. 22.55 „Dvikova“.
0.40 „Peremyšlis. Žygdarbis pasienyje“.
5.00

Ren
7.05 Kviestinė vakarienė. 7.55 Tinkama priemonė.
8.45 Šeimos dramos. 10.40 Kosminės istorijos.
11.30 Švarus darbas. 12.20 V ir M. 12.50 Dar ne
vakaras. 13.45 Čapman paslaptys. 14.40 Mokslo
apgauti. 15.35 Tinkama priemonė. 16.25 Šeimos
dramos. 18.25 Kosminės istorijos. 19.20 Pasaulio
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 23.20 V ir M.

15.35 „Prokurorų

patikrinimas“

6.15
7.15
8.15
9.15
10.20
11.20
12.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

23.25

1.20
2.05
2.55

„Policija ir Ko“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Tokia tarnyba“
(N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Išgyvenk, jei gali.
Savaitės kriminalai
(N-7).
Veiksmo trileris
„Užrakintas“
(N-14).
Komedija
„Seni bambekliai“
(N-7).
„Mistinės istorijos“
(N-7).
„Policija ir Ko“ (N-7).
„Policijos
akademija“ (N-7).

16.25 Patriotai

6.39
6.55
7.40
7.45
8.15
9.20
10.20
11.25
12.30
13.30
14.40
14.55
16.00
16.25
17.30
18.00
18.55
20.00
20.30
21.30

15.05 Vladimir Tarasov

TV parduotuvė.
Reporteris.
Ar žinai, kad...?
Lietuva tiesiogiai.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
„Pėdsakas“ (N-7).
„Gaujos“ (N-7).
„Miškinis“
(N-7).
„Vandens žiurkės“
(N-7).
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
TV parduotuvė.
„Pėdsakas“ (N-7).
Žinios. Orai.
Patriotai (N-7).
Lietuva tiesiogiai.
Reporteris. Orai.
„Miškinis“ (N-7).
Žinios. Orai.
Sąmokslo teorija
(N-7).
Vaivos pranašystės
(N-7).
Reporteris. Orai.
Ginčas (N-7).
„Miškinis“ (N-7).
Reporteris.

6.00
6.05

„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).

19.00
19.20
21.00
21.50
22.00
22.30

22.30
23.25
0.25
1.25
2.05, 4.25

2.50, 5.10

„Pėdsakas“ (N-7).
3.30, 5.50 „Tigrų sala“.
3.55 „Jaunikliai“ (N-7).

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.20 „Maskva. Trys stotys 6“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas
įvykis. 13.50 „Detektyvas. „44 skyrius“. 14.50
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Tardytojas 2“. 18.00
Kalbame ir rodome. 19.45 „Nevskis“. 21.35
„Profesionalas“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00
„Kurtinys. Sugrįžimas“. 2.00 „Susitikimo vieta“.
3.10 „Pseudonimas „Albanas“. 5.00 Sodininkų

atsakas.

TV PolonIa
6.40, 16.45 Vilnoteka. 7.05 Pasaulis sukasi.
7.55 Galantiškas žmogus. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25, 2.15 „Saulės ietis“. 9.05 „Magiškas
medis“. 10.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 10.50,
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 11.00 Šv.Mišių
transliacija. 14.20, 18.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.55 „M, kaip meilė“. 15.50 „Gyvenimo
egzaminas“. 17.05 „Kardinolo emisaras“. 17.55,
1.45 Galerija. 18.25, 1.35, 5.15 Lenkija su
Miodeku. 18.30 TV ekspresas. 19.25, 0.35
„Geriausia pas mamą“. 20.25 Laisvas ekranas.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios.
Sportas. Orai. 21.50, 3.40 „Dingusi“. 22.50,
5.25 Aklas pasimatymas.

6.35
7.20
7.45
9.15
12.00
12.15
12.45
13.30
14.35

15.05

16.15
16.40

17.25
18.15
18.30

LR himnas.
Septynios Kauno
dienos.
„Nuodėminga meilė“.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
Auksinis protas.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mokslo sriuba.
LRT Kultūros akademija.
„Chameleonas“. 2 s.
Parodos „Amžinybės
atspaudas. Italų
Renesanso ir Baroko
šedevrų krikščioniškieji
siužetai XIX a. graviūrose“ atidarymas.
Džiazo muzikos
vakaras. „Vladimir
Tarasov & Lithuanian
Art Orchestra“.
„Kaip atsiranda
daiktai 10“.
„Didžioji istorija“.
15 d. „Saulė“, 16 d.
„Vanduo (H2O)“.
Teatras.
Menora.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Labanaktukas.
„Dainų dainelė 2016“.
Legendos.
DW naujienos rusų k.
Naktinis ekspresas.
Anapus čia ir dabar.

TV1000
„Heraklis“. 10.00 „Robotų žemė“. 12.00
„Nežinomas“. 14.00 „Sniego Karalienė 2“.
15.50 „Hobitas. Penkių armijų mūšis“. 18.10
„Šaltis liepą“. 20.00 „Labas, mes Mileriai“.
22.00 „Ji - šnipė“. 24.00 „Naujieji metai Niujorke“. 2.00 „Kietas riešutėlis 2“ (N-14).
8.00

DIscoVeRy
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 8.15, 17.15,
20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Traukiniu į
Aliaską. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10,
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55,
1.55 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai. 13.35 Aukso karštinė. 14.30,
24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 21.00, 2.50
Turto gelbėtojai. 22.00, 3.40 Sandoriai, ratai ir
vagystės. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto karai.

TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00,
19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 15.05 Turto
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00,
24.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi
Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas.

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

gegužės 26 d.

15.30 „Ekspertė

Džordan“

6.20
6.50
7.45
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
23.55
0.50
1.40
2.25
3.20
4.10
5.25

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
Keksiukų karai.
„Nenugalimieji II“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Foilo karas.
Mirtinas laisvalaikis“
(N-7).
„Užkampis“ (N-7).
„Ties riba“ (N-14).
„Akloji“.
„Karadajus“ (N-7).
„Būrėja“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“.

rekomenduoja

9.00 Vienam gale kablys

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

21.00
22.00

0.10
1.50
2.45

Teleparduotuvė.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Vienam gale kablys.
„Kobra 11“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-14).
„Kaulai“ (N-7).
„Kristela“ (N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
Lietuvos krepšinio
lygos finalo serijos
rungtynės.
Tiesioginė
transliacija.
Comedy club
(N-14).
„Rytoj, kai
prasidėjo karas“
(N-14).
„Trys coliai“
(N-7).
„Pavojus rojuje“
(N-7).
„Pavojingiausias
karys“ (N-14).

AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 9.10, 14.40, 21.05,
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai.
16.30 Krokodilai laukinėje gamtoje. 17.25, 23.50
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Ostinas
Styvensas. 20.10, 3.25 Gyvūnų inspektoriai Pietų
Afrikoje. 0.45 Aš - gyvas.

SPort1
6.00 NBA krepšinio lyga. „Raptors“ - „Cavaliers“.
8.30 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė.
Finalas. Vakar. 9.30 Rusijos „Premier league“
turo apžvalga. 10.00 KOK World series. Bušido
kovos. Moldova. 12.30 Rusijos „Premier league“.
Paskutiniojo turo rungtynės. 14.30 ATP-250. Nica.
Finalas. 16.30 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. Finalas. Vakar. 17.30 NBA krepšinio

lyga. NBA krepšinio lyga. „Thunder“ - „Warriors“.
2016-05-23. 20.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga (numatoma). Atkrintamosios. 22.00 Spidvėjaus apžvalga. Lenkijos
etapas. Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis
sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis sportas. 2.00
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Paskutiniojo
turo rungtynės. 2016-05-22. 4.00 Rusijos „Premier league“. „CSKA“ - „Krasnodar“. 2016-05-16.
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

15.00 „Muzikinės

kovos“

9.00
9.30

10.00
11.00

11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00

18.50
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
0.30

Balticum TV
žinios.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Paslapčių namai“
(N-7).
Diagnozė bibliofilija.
Vyskupo J.K.Gintilos
biblioteka.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Sekundės
iki katastrofos“.
Reidas.
„Ieškotojas“
(N-7).
„Muzikinės
kovos“.
„Rosso San
Valentino“
(N-7).
„Lelijos“ (N-7).
Balticum TV
žinios.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Likimo ietis“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Sekundės
iki katastrofos“.
„Paslapčių namai“
(N-7).

tV3

22 .3 0

„linKĖJimAi iŠ PArYŽiAuS“
Kriminalinis trileris. Prancūzija, JAV. 2010.
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak.
Rysas dirba JAV ambasadoje Paryžiuje. Didžioji jo svajonė - dirbti specialiajame padalinyje, dalyvauti slaptose operacijose ir gelbėti pasaulį. Tačiau dabar
jo darbas - sudaryti ambasadoriaus dienotvarkę, pažaisti su juo šachmatais,
paliežuvauti ir grįžti namo, pas merginą. Bet vieną dieną jis gauna užduotį
sutvarkyti nesklandumus, kilusius amerikiečių agentui Paryžiaus oro uoste.

„PrincAS ir AŠ 3.
KArAliŠKAS meDAuS mĖnuo“
Komedija. JAV. 2008.
Režisierė: Catherine Cyran.
Vaidina: Kam Heskin, Chris
Geere, Adam Croasdell.

tV8
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„rYtoJ, KAi PrASiDĖJo
KArAS“
VeiKsmo filmas. Australija. 2010.
Režisierius: Stuart Beattie.
Vaidina: Caitlin Stasey, Rachel
Hurd-Wood, Lincoln Lewis.

ViASAt SPort BAltic
6.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Latvija. 8.55 „Trans World Sport“ žurnalas.
9.55 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas.
10.25 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
10.55 „Formulė-1“. Monako GP treniruotė 1.
Tiesioginė transliacija. 12.35 Boksas. 13.55 Fut-

bolas. Anglijos Premier lygos 2015-2016 m.
sezono apžvalga. 14.55 „Formulė-1“. Monako
GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 16.35
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Manchester
City“ - „Real“. 18.25 Futbolas. UEFA Čempionų
lyga. „Real“ - „Manchester City“. 20.15 Futbolas.
UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Bayern“.
22.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“
- „Atletico“. 23.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Danija - Latvija. 1.55 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Kanada - Slovakija. 5.00 Ledo
ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija - Šveicarija.

tV6

22 .0 0

Nedidelio Australijos miestelio paaugliai, kaip įprasta, išsiruošia stovyklauti.
Bepoilsiaudami gamtoje, virš savo
galvų jie pamato karinius lėktuvus, o
grįžę į miestelį randa tuščius namus...

„orGAnŲ VAGYS“
VeiKsmo trileris. Kanada. 2015.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
John Ralston, Charlotte Peters.

euroSPort
6.00, 9.30, 15.45, 23.00, 2.30 Dviračių sportas.
Italijos turas. 7.00, 10.15, 11.45, 21.00, 22.00,
24.00, 4.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas. 11.15, 21.30, 2.00 Teniso apžvalga. 15.30,
18.30 Dviračių sportas. „Giro Extra“. 18.45 Futbolas. Moterų čempionių lyga. 21.55, 1.25 Sporto
naujienos. 1.30 Pietų Amerikos futbolo apžvalga.

Romantiška karalių istorija tęsiasi
ir po vestuvių. Karalius Edvardas
su karaliene Peidže iš Kopenhagos ketina keliauti į Karibus, kad
atšvęstų savo medaus mėnesį.

lnK

22 .15

Tai jau trečias režisieriaus Ernio Barbarašo ir Ž.K.Van Damo darbas kartu. Kovinių filmų kūrėjas pasikvietė
ir daugiau aštrius judesius išmanančių aktorių. Istorija pasakoja apie paprastą vyruką Dikoną, kuris bando
padėti nelaimingai moteriai Anai.
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kinas

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas
Premjera

EPA-Eltos nuotr.

„Kieti bičai“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Festivalio atidarymo ceremonijoje ant raudonojo kilimo pasirodė Koris Stolas
(Corey Stoll), Bleik Laivli (Blake Lively), režisierius Vudis Alenas (Woody Allen),
Kristen Stiuart (Kristen Stewart) ir Džesis Eisenbergas (Jesse Eisenberg)

„The Nice Guys“
Kino teatruose nuo gegužės 20 d.
n Kriminalinė komedija, JAV, Jungtinė
Karalystė, 2016
n Režisierius: Shane Black
n Vaidina: Russell Crowe, Ryan Gosling,
Kim Basinger, Matt Bomer, Keith David, Beau
Knapp ir kiti
n IMDB: 8,4/10

Prestižinį Kanų kino
festivalį pradėjo V.Aleno filmas
Kanuose vykstantį prestižinį Kanų kino festivalį atidarė amerikiečių režisieriaus
Vudžio Aleno (Woody Alleno) filmas „Cafe Society“.
rdžas
Džulija Roberts (Julia Roberts) ir Džo
o
film
š
prie
ney)
Cloo
rge
Klunis (Geo
„Money Monster“ premjerą Kanuose
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Tai trečias kartas, kai šio žymaus režisieriaus filmas pradeda Kanų kino festivalį. 2002
metais festivalio atidarymo ceremonijoje rodytas filmas „Holivudas mirė“ („Hollywood
Ending“), 2011 metais - „Vidurnaktis Paryžiuje“ („Midnight in Paris“), o šiais metais „Cafe Society“. Pastarasis filmas vaizduoja
triukšmingą kavinių visuomenę 1930 metų
Holivude.
Kino festivalis kelia įtampą Prancūzijos
institucijoms, kai šalyje išlieka paskelbta nepaprastoji padėtis, o po kruvinų lapkričio mėnesio atakų Paryžiuje praėjo vos šeši mėnesiai. Kanuose dislokuota šimtai papildomų
policijos pareigūnų, o sprogmenų ekspertai
kiekvieną dieną tikrina pagrindinius Kanų festivalio rūmus. Tačiau institucijos pasižadėjo,
kad papildomos saugumo priemonės neaptemdys renginio atmosferos, kuris į Kanus
privilioja milijardierius, žvaigždes ir turistus.
Šių metų oficialioje Kanų kino filmo festivalio, kuris truks iki gegužės 22 dienos,
programoje bus parodyta beveik 90 meninių
filmų. 21 filmas pretenduoja gauti „Auksinę
palmės šakelę“.
„Laisvalaikio“ inf.
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

Režisierius Šeinas Blekas (Shane
Black) pristato stilingą kriminalinę komediją apie aštuntojo dešimtmečio Los Andželą - disko, sekso ir skandalų erą. Ne patį
sėkmingiausią laikotarpį išgyvenantis privatus detektyvas Holandas bei efektyviai
ir greitai legaliai nesutvarkomas užsakovų
problemas sprendžiantis Džeksonas kartu
privalo surasti dingusią merginą.
Džeksonas priverstas ne tik saugotis
pats, bet ir saugoti savo naują sąjungininką,
nes detektyvas nuolat įsipainioja į keistas
situacijas. O jų maža tikrai nebus: korumpuoti policijos pareigūnai, Holivudo spin-

VIlnIus
FORuM CInEMAs AKROPOlIs
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 13.50, 17.10, 20.15 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV,
N-13) - 20-26 d. 10.30, 15.20, 18.15, 21.30 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 13, 15.50, 18.25, 20.50 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) 20-26 d. 13.10, 15.30, 18.05, 21.40 val.
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D) - 25 d. 18.35 val. (COSMO VIP seansas).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 10.10, 12.20,
13.30, 15 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11, 16.50,
19.10 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 14.50,
17, 19, 21.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 20-26 d. 10.20,
11.20, 12.30, 13.40 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 20-26 d.
16.20 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 20-26 d.
10.40, 15.40 val.
„Bastilijos diena“ (trileris, JAV, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 18.45, 21 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“
(trileris, JAV, 3D, N-13) - 20-26 d. 13.20, 18.35 val.
(25 d. 18.35 val. seansas nevyks).
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“
(trileris, JAV, N-13) - 20-26 d. 20.40 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) 20-26 d. 21.20 val.
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

desys, nužudyta buvusi pornografijos
žvaigždė, ant kulnų lipantys žmogžudžiai,
keisti sutapimai ir dar keistesnės mirtys viskas susipina į didžiulį paslapčių, pavojų

„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, N-7) - 21-22 d. 10.50 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11.10 val.
FORuM CInEMAs VInGIs
„Iksmenai, Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 14, 18, 21.15 val.
„Iksmenai, Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 11, 15.55, 20.30 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 12, 16.50, 18.40, 21.10 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) 20-26 d. 13.30, 15.55, 18.25, 20.50 val.
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D) - 25 d. 20.40 val. (COSMO VIP seansas).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 11, 14.10,
15.40 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 23-26 d. 11.40,
13.20, 17.10, 19.30 val.
„Angry Birds“ (animacinis f., originalo k. be subtitrų,
Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 13.40 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 14.30,
16.30, 19.20, 21.40, 21.55 val. (24 d. 21.40 val. seansas
nevyks; 21.55 val. seansas vyks 24 d.).
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris,
JAV, 3D, N-13) - 20-26 d. 14.30, 17.40, 21.50 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris,
JAV, N-13) - 21-22 d. 11.20 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 20-26 d.
11.20, 16.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 20-26 d. 13.50 val.
„Bastilijos diena“ (trileris, JAV, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 19.10, 21.30 val.

ir nesusipratimų kamuolį. O siūlo galas
azarto apimtus porininkus nuves iki pat
aukščiausių valdžios sluoksnių.
„Forum Cinemas“ inf.

„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 20-26 d. 12,
17.30 val. (12 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 20-24,
26 d. 20.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, N-7) - 20-26 d. 11.10 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 20-26 d. 15 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 21-22 d. 11.30 val.
„Praradimas“ (komiška drama, JAV, N-16) - 20-23,
25-26 d. 18.40 val.
„Avinai“ (drama, Islandija, Danija, N-13) - 20-26 d.
21, 21.40 val. (24 d. 21 val. seansas nevyks;
21.40 val. seansas vyks 24 d.).
sKAlVIJOs KInO CEnTRAs
„Avinai“ (Islandija, Danija) - 20 d. 17.10 val. 21 d.
15 val. 23 d. 16 val. 26 d. 21 val.
„Vasara baigiasi rudenį“ (psichologinė drama,
Lietuva) - 20 d. 19 val.
„Praradimas“ (Jungtinės Valstijos) - 20, 25 d. 21 val.
23 d. 18 val.
„Mėnulio lietuva“ (tragiška komedija) - 21 d. 16.50 val.
„Trumanas“ (komiška drama, Ispanija, Argentina) 21 d. 18.50 val. 24 d. 21 val. 26 d. 17 val.
„Ma ma“ (drama, Ispanija, Prancūzija) - 21 d. 21 val.
24 d. 18.50 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Prancūzija, Lietuva,
Ukraina, Vokietija) - 22 d. 14.50 val. 25 d. 17 val.
„Duburys“ (drama, Lietuva) - 22 d. 16.40 val.
„nekalti burtininkai“ (drama, Lenkija) - 22, 29 d.
19 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) 22 d. 21 val. 24 d. 17 val. 26 d. 19.10 val.
„Garsiau už bombas“ (drama, Norvegija, Prancūzija,
Danija) - 23 d. 20 val. 25 d. 18.50 val.
„Didybės kapinės“ (Tailandas, Jungtinė Karalystė,
Vokietija, Prancūzija, Malaizija) - 27 d. 16.10 val. 28 d.
14.40 val.
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Iškilmingų kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“
transliacija (įvairūs f., Lietuva) - 27 d. 18.30 val.
„Batas“ (drama, Vokietija, Latvija, Prancūzija) - 28 d. 17 val.
„Skalvijos“ kino akademijos pavasario semestro darbų
peržiūros (įvairūs f., Lietuva) - 28 d. 19,
20.30 val. 29 d. 15 val.
„Kiemas“ (drama, Lietuva) - 29 d. 17 val.
„Didesni purslai“ (kriminalinė drama, Italija,
Prancūzija) - 29 d. 21 val.
MULTIKINO OZAS
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 11.30, 14.30, 16.15, 18.30, 21.30 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 10.15, 12.30, 17.15, 20, 20.30 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 20-26 d.
19.15, 21.45 val. 23-26 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 16.45, 19.10 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 20-24, 26 d. 10.30,
12.45, 14, 15 val. 25 d. 11.30, 14, 15 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-22 d. 10, 11.15, 12,
13.30, 14.30, 16, 17, 17.45, 18.45 val. 23-24, 26 d. 10,
11.15, 12, 13.30, 14.30, 16, 17.45, 18.45 val. 25 d. 10, 11,
12, 13.30, 14.30, 16, 17.45, 18.45 val.
„Bastilijos diena“ (trileris, JAV, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 21.30 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
3D, N-13) - 20-26 d. 19.30 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
N-13) - 20-26 d. 13.45, 15.30, 21 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, N-7) - 20, 22-24, 26 d. 11.30 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 21 d. 11 val. (specialus
seansas mažiukams).
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Oskaras Isakas (Oscar Isaak), Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) ir Džeimsas
Makavojus (James McAvoy) filmo „Iksmenai: Apokalipsė“ pristatyme Niujorke

„Iksmenai:
Apokalipsė“
„X-Men: Apocalypse“

„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija,
N-13) - 25 d. 12 val. (specialus seansas mamoms
su mažyliais).
OZO KINO SALĖ
„Žvaigždžių žemėlapis“ (mistinė drama, Kanada,
Vokietija) - 20 d. 18 val.
„Mano mama“ (drama, Italija, Prancūzija) - 20 d. 20 val.
Uždaras vakaras - 21 d. 18 val.
„Aš prisimenu motinos balsą“ (dokumentinis f.,
Lietuva) - 24 d. 17 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) 24 d. 18 val.
„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 25 d.
18 val.
„Kai mes svajojom“ (drama, Vokietija) - 25 d. 20 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) 26 d. 17 val.
Ekskursija po kino archyvą - 26 d. 18 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„Iksmenai, Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) 20-26 d. 13.45, 17.10, 20.15 val.
„Iksmenai, Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 10.40, 15.10, 18.15, 21.40, 23.20 val. (23.20 val.
seansas vyks 20-21 d.).
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 20-26 d.
14.10, 16.30, 19, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas
vyks 20-21 d.).
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 13.30, 16, 18.30, 21.10 val.
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D) - 25 d. 18 val. (COSMO VIP seansas).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 10.15, 12.30,
14.50, 21.20, 23.45 val. (21.20 val. seansas vyks 21, 23,
25 d.; 23.45 val. seansas vyks 20-21 d.).

EPA-Eltos nuotr.

Nuo pat civilizacijos pradžios Apokalipsė
(šį vaidmenį įkūnijo Oskaras Isakas (Oscar
Isaac), buvo garbinamas: jis buvo pirmasis ir
daugiausiai galių turintis mutantas Iksmenų
visatoje. Per tūkstančius metų Apokalipsė

sukaupė kone visų mutantų galias ir tapo
nenugalimu bei nemirtingu. Pabudęs po daugybės metų ir išvydęs, kaip dabar atrodo pasaulis Apokalipsė baisiai nusivilia. Įsiutęs ir
supykęs jis suburia galingų mutantų koman-

„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Suomija, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11, 17, 19.20 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 14.30,
16.40, 18.50, 21, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks
20-21 d.).
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
3D, N-13) - 20-26 d. 13.20, 20.45 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
N-13) - 20-21 d. 23.10 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 20-26 d. 10.50, 13
val. (10.50 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 20-24, 26 d.
16.20 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 20-21 d.
23.30 val.
„Bastilijos diena“ (trileris, JAV, Prancūzija, N-13) 20-24, 26 d. 18.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, N-7) - 20-26 d. 11.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11.20 val.
„Džiunglių knyga“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 20-26 d.
12 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 20, 22,
24, 26 d. 21.20 val.
CINAMON
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D) - 25 d. 19.15 val.
„Kiss Rocks Vegas“ (muzikinis f., JAV) - 25 d. 19 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 12.15, 15.15, 18.30, 20.30, 21.15 val.
(25 d. 18.30, 20.30 val. seansai nevyks; 21.15 val. seansas
vyks 25 d.).
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 16.30 val.

„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 14, 19.30 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 2026 d. 17.30, 21.45 val. (17.30 val. seansas vyks 21, 23,
25 d.).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11.10, 13.30,
15.50, 18.05 val. (25 d. 18.05 val. seansas nevyks).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 10.30, 12, 12.50,
14.20, 16.40, 19 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 15.05,
19.45, 21.20 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
N-13) - 20-26 d. 21.30 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 20-26 d.
11.45 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva,
N-18) - 20-26 d. 17.30, 22 val. (21, 23, 25 d. 17.30 val.
seansai nevyks).

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

KlAIPėdA
FORUM CINEMAS
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 13.30, 17.20, 20.30 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 10.30, 15.50, 21.20 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 13.20, 16, 18.30, 21.10 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 20-26 d.
19.10, 21.30 val.
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D) - 25 d. 18.20 val. (COSMO VIP seansas).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 10.10, 12.40,
13.50, 15 val.
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dą, kad šie sunaikintų žmoniją ir sukurtų naują pasaulį, kuriame Apokalipsė būtų vienintelis valdovas. Kai Žemės likimas pakimba
ant plauko, Raven, kurią vaidina Dženifer
Lorens (Jennifer Lawrence), padedama Pro-

„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Suomija, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11.10, 16.40, 19 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 16.20,
18.40, 20.50 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
3D, N-13) - 20-26 d. 14.50, 21 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 20-26 d. 10.20,
13.35 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, 3D, V) - 20-26 d. 12.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 20-26 d. 11.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo f., Rusija, 3D, N-13) - 20-24,
26 d. 18 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, N-7) - 21-22 d. 11 val.

ŠIAUlIAI
FORUM CINEMAS
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 13.15, 17.30, 20.40 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 10.20, 15.50 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 11.30, 16, 19, 21.30 val. (11.30 val. seansas vyks
21-22 d.).
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) - 20-26 d.
18.30, 21.10 val.
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D) - 25 d. 21 val. (COSMO VIP seansas).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 10.10, 12.30,
13.30, 14, 15 val.
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11, 16.20,
18.40 val.

fesoriaus X, kurį vaidina Džeimsas Makavojus (James McAvoy), kartu su jaunaisiais Iksmenais turės sustabdyti neįveikiamą priešą
ir apsaugoti žmoniją nuo visiško sunaikinimo.
„Forum Cinemas“ inf.

„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 16.30,
18.50, 21.20 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 20-26 d. 11.15,
13.40 val. (11.15 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
3D, N-13) - 20-24, 26 d. 21 val.

PANEVėžyS
FORUM CINEMAS BABIlONAS
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 20-26 d. 17.20, 20.30 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 20-26 d. 13.30 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, Prancūzija, N-13) 20-26 d. 12.55, 18.30 val.
„Išdavikas“ (trileris, Jungtinė Karalystė, N-16) 20-26 d. 21 val.
„Alisa Veidrodžių karalystėje“ (fantastinis
nuotykių f., JAV, 3D) - 25 d. 18.55 val. (COSMO VIP
seansas).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 20-26 d. 10.15, 12.40,
15 val. (10.15 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Piktieji paukščiai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 20-26 d. 11, 16.40,
19 val. (11 val. seansas vyks 21-22 d.; 25 d. 19 val.
seansas nevyks).
„Kaimynai 2“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 21.20,
21.40 val. (25 d. 21.20 val. seansas nevyks; 21.40 val.
seansas vyks 25 d.).
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) 21-22 d. 10.30 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (trileris, JAV,
N-13) - 20-26 d. 15.25 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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teatras/koncertai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

teatras/koncertai

„Kito kampo“ aktoriai drąsiausi ir ištvermingiausi Lietuvoje
Vienintelis profesionalus improvizacijos teatras Lietuvoje „Kitas kampas“ negali
apsieiti be iššūkių ir kasmet sau kelia kartelę. Šįkart teatro aktoriai 7-ąjį sezoną
pabaigs ne tik kūrybiškai, bet ir fiziškai bei emociškai nelengvu iššūkiu - 7 valandų
trukmės improvizacijų maratonu, kuris vyks birželio 4 d. Vilniaus mažajame teatre.
„Šis pasirodymas skirtas improvizacijos
gurmanams, kurie jau matė daug, bet nori
dar. Tas „dar“ bus kažkas naujo tiek jiems,
tiek mums“, - apie sprendimą surengti im
provizacijos ir geros nuotaikos maratoną pa
sakoja teatro „Kitas kampas“ aktorius Aud
rius Bružas.
Skaičius 7, pasak aktorių, yra ypatingas
ir reikšmingas simbolis įvairiuose konteks
tuose: septynios savaitės dienos, septynios
spektro spalvos, septyni gamos garsai, sep
tyni sakramentai, septynios nuodėmės ir t.t.
„Švenčiant septintojo sezono pabaigą
septynių valandų nenutrūkstamoje impro

„Kito kampo“ aktoriai improvizuoja ne tik scenoje

„Kito kampo“ nuotr.

Teatras
Vilnius
nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
20 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Gulbių ežeras“. 2 v.
baletas. Dir. R.Šervenikas.
21 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.).
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. R.Šervenikas.
22 d. 12 val. Kamerinėje salėje - A.Novikas „Išeik į
kiemą“. Rež. E.Kižaitė.
26 d. 19 val. - Londono simfoninio orkestro koncertas.
Dir. A.Pappano. Solistas Nikolaj Znaider (smuikas).
nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
20, 26 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.
21 d. 16 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis
princas“. Rež. P.Makauskas.
21 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
22 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“.
Rež. Y.Ross.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburg
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių
aikštė“. Rež. K.Lupa.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Puškin „Borisas
Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
VilniAus MAŽAsis TEATRAs
20 d. 18.30 val. - F.Schiller „Marija Stiuart“. Rež. A.Areima.
21 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“.
Rež. R.Tuminas.
22 d. 14 val. - „Dostojevskis vaikams
(nuo 9 iki 99 metų)“. Rež. P.Ignatavičius.
24 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. Rež. R.Tuminas.
25 d. 18.30 val. - N.Erdmanas „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.
26 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“. Rež. R.Tuminas.
VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
22 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“
(pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
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26 d. 18 val. - B.Brechtas „Geras žmogus iš Sezuano“.
Rež. V.Bareikis.
liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
20 d. 18.30 val. - „Pagrandukas“. Rež. Š.Zarubina.
(Sankt Peterburgo meno laboratorija „KinoTeArt“).
21 d. 18.30 val. - „Žilvinas. Sapnai apie Lietuvą“. Rež.
I.Kutyrkin. (Sankt Peterburgo meno laboratorija „KinoTeArt“).
22 d. 12 val. - Vilniaus choreografijos mokyklos
„Nuotaika“ koncertas (meno vadovė ir rež. O.Tamašauskienė).
RAGAniuKĖs TEATRAs
21 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“.
Rež. R.Urbonavičiūtė.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera!
„Katino Finduso staigmena“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė
22 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
Mažojoje salėje
21 d. 12 val. - „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.
„DOMinO“ TEATRAs
20 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
22 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
23 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
25 d. 19 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“. Rež. M.Slawinski.
26 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.
MEnŲ sPAusTuVĖ
26 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Žinduolių perėja“
(„Apeirono teatras“). Rež. G.Kazlauskaitė.
26 d. 19 val. - LMTA diplominiai spektakliai: „identify“,
„Eglė - žalčių karalienė“, „12 NIGHT“. Kurso vadovė doc.
E.Gabrėnaitė.
VilniAus KAMERinis TEATRAs
20 d. 10 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.
22 d. 13 val. - „Kelionė į Afriką arba dar kur Nors“. Rež.
Ž.Ramanauskas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs
20 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
21 d. 17 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“.
Rež. R.Atkočiūnas.

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. Rež.
A.Sunklodaitė.
24, 25, 26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera!
„Maištas“ (N-18).
24 ir 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
KAunO KAMERinis TEATRAs
21 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“.
Rež. G.B.Padegimas.
KAunO MAŽAsis TEATRAs
20 d. 19 val. - S.Aleksijevič „Černobylio malda“.
Rež. L.M.Zaikauskas.
22 d. 14 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė.
26 d. 19 val. - Premjera! „Tarnaitės“ (pagal Jean Genet).
Rež. R.Kimbraitė.
KAunO lĖliŲ TEATRAs
21 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Žirafa su kojinėmis“.
Rež. J.Januškevičiūtė.
22 d. 12 val. - Premjera! D.Čepauskaitė „Noriu - negalima, Reikia - nenoriu“. Rež. A.Žiurauskas.
KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
24 d. 18.30 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“.
Rež. S.Uždavinys.
25 d. 18.30 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež.
K.Smoriginas.
26 d. 18 val. - „Angliškas detektyvas“. Rež. R.Cicėnas
(Vilniaus kamerinis teatras).

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
21 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - E.De Filippo „Kalėdos
Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.
22 d. 17 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajev „Girti“. Rež.
L.Vaskova.
KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
21 d. 18.30 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė komedija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.
25 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Romeo ir Džiuljeta“. 2 d.
tragedija. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. T.Tvorkovskis (Lenkija).
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

KONCERTŲ SALĖ
26 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež.
K.Smoriginas. („Domino“ teatras).
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
21 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŠIAuLIAI
ŠIAuLIŲ DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. - Premjera! „Buvusių moterų reikalai. Mano
geriausias bernvakaris“ (N-16).
21 d. 18 val. - J.Onilas „Meilė po guobomis“.
Rež. P.Ignatavičius.
22 d. 18 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski
(„Domino“ teatras).
26 d. 18 val. - A.Mileris „Komivojažieriaus mirtis“.
Rež. A.Lebeliūnas.

PANEvĖžyS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. Mažojoje salėje - Premjera! W.Russell
„Moterims ir jų vyrams“. Rež. L.Kondrotaitė.
21 d. 18 val. Mažojoje salėje - J.Tatte „Sankirta su
pagrindiniu keliu“. Rež. A.Vidžiūnas.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - E.Žukovskaja ir
M.Astrachan „Pifo nuotykiai“. Rež. V.Blėdis. Atnaujinto
spektaklio rež. R.Urvinis.
22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Camoletti
„Prancūziškos skyrybos“. Rež. D.Kazlauskas.
25 d. 18 val. Didžiojoje salėje - A.Aleksijevič
„Černobylio malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.

KITI MIESTAI
23 d. 18 val. Ignalinos kultūros centre - M.Gavranas
„Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.

Koncertai
vILNIuS
Šv.KOTRyNOS BAžNyČIA
20 d. 18 val. - „Fortepijonu per epochas“. Dalyvauja:
solistas M.Katinas (fortepijonas), Vilniaus miesto sav.
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
laisvalaikis 2 0 1 6 g e g u ž ė s 2 0

vizacijoje pasirodys septyni aktoriai. Taip,
ištvermės mums prireiks, bet juk esame
teatro sporto komanda“,  primena kitas
teatro aktorius Kirilas Glušajevas.
Į šį kūrybinį iššūkį aktoriai Audrius
Bružas, Kirilas Glušajevas, Martynas Ne
dzinskas, Mantas Vaitiekūnas, Balys La
tėnas, Aistė Lasytė ir muzikantas Dmitri
jus Golovanovas žada ateiti kupini ener
gijos, įkvėpimo ir išties pasirengę spur
tuoti.
„Kito kampo“ skelbiamas maratonas
skamba sudėtingai, tačiau kas iš žiūrovų ne
norėtų ašaroti juoko ašaromis septynias va

21 d. 18 val. - Lietuvos akordeonistų asociacijos jaunimo sekcijos projekto „Nauji vėjai“ koncertas „Akordeono tiltai - Vilnius“.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Akordeono katedros
studentai, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos bei Klaipėdos S.Šimkaus
konservatorijų moksleiviai, Šiaulių S.Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai. Koncertas skirtas Lietuvos akordeonistų asociacijos 30-mečiui paminėti. Įėjimas - nemokamas.
23 d. 18 val. - „Ąžuoliuko“ mažylių choro koncertas
(vad.: E.Jauniškienė ir G.Trimirkaitė). Įėjimas - nemokamas.
MOKyTOJŲ NAMAI
22 d. 17 val. VMN Kiemelyje - Festivalis „Akordeonų
šėlsmas“. Skirtas Lietuvos akordeonistų asociacijos
30-mečiui. Dalyvauja Vilniaus m. ir Vilniaus apskrities meno ir
muzikos mokyklų orkestrai, ansambliai. Įėjimas - nemokamas.
25 d. 14 d. VMN Svetainėje - Mokytojų senjorų klubo
„Svetoč“ popietė. Klaudijos Šiuženko ir Anos German dainos.
26 d. 18.30 val. VMN Kiemelyje - Koncertas „Kelionė
laiku“, skirtas Vilniaus mokytojų namų 70-mečio jubiliejui.
Koncertuos Vilniaus mokytojų namų kolektyvai.
LDK vALDOvŲ RŪMŲ MuZIEJuS
21 d. 18 val. - Festivalio pabaigos koncertas „Markas Skakis mokinys ir mokytojas“. Gintauto Venislovo ir Dariaus Stabinsko
vadovaujamo tarptautinio choro ir konsorto „Brevis“ koncertas.

TRAKAI
užuTRAKIO DvARAS
22 d. 16 val. - Operos primadona Irena Milkevičiūtė.
I.Milkevičiūtė (sopranas), R.Gocentienė (fortepijonas).

KLAIPĖDA
KONCERTŲ SALĖ
20 d. 18 val. - „Auksinis dūdų šėlsmas“. Kūrybinės veiklos 50-mečiui. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų
pučiamųjų orkestras (vadovas ir dir. P.Memėnas). Solistai:
V.Grubliauskas, D.Levencovas (trimitai), R.Vizgaudis (saksofonas), E.Bružas (trombonas), E.Federavičius (perkusija).
22 d. 18 val. - Flamenko šokio spektaklis „Fiesta: valgyk,
melskis ir mylėk“.
25 d. 18 val. - „Garsų keliai“. Klaipėdos kamerinis
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Dirigentai: LMTA simfoninio dirigavimo specialybės magistrantai Z.Guz (Lenkija),
V.Kiminius. Solistai: V.Sriubikis (fleita), U.Dičiūnas (obojus), R.Savickas (klarnetas), S.Petrulis (trimitas).

landas? Gero humoro dozė yra šio teatro
varomoji jėga.
„Šis žanras yra palankus tuo, kad mūsų
spektakliai kaskart kitokie. Nei situacijos,
nei juokai nesikartoja - jie gimsta priklau
somai nuo begalės aplinkybių, kurias dik
tuoja žiūrovai. Menkiausi situacijų pusto
niai ir niuansai sukuria vis kitokią gyvybę
scenoje. Todėl tikėtina, kad septynios va
landos scenoje neprailgs, tačiau kas ten iš
tikrųjų dėsis, sunku net įsivaizduoti, - spė
lioja A.Bružas ir priduria: - Gal aš ir bepro
tis. Bet ar kūryboje labiausiai reikalingas
protas?“
Tiesa, viso maratono metu žiūrovai pri
reikus galės laisvai išeiti į fojė, atsigaivinti
gaiviaisiais gėrimais ar susitvarkyti kitus
svarbius reikalus, tačiau oficialios pertrau
kos nebus skelbiamos.
„Laisvalaikio“ inf.

KITI MIESTAI
21 d. 19 val. Paežerių dvaro salėje - Paežerių dvaro atidarymo šventinis koncertas. Artūro Noviko džiazo mokyklos
vokalinė grupė „Jazz Island“. S.Petreikis (multiinstrumentalistas), Ch.Ruebens (gitara).
26 d. 16 val. Radviliškio kultūros centro salėje Programa „Klasikos perlai“. Čiurlionio kvartetas. Solistė
A.Krikščiūnaitė (sopranas).
26 d. 18 val. Šiaulių „Laiptų galerijoje“ - Programa
„Nežinomos Antonio Vivaldi „Metų laikų“ istorijos“.
Lietuvos kamerinis orkestras ir solistai.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
vILNIuS
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Vilniaus tapytojų paroda „100 proc. tapybos“
Fotografijos paroda „50 Gruzijos moterų: amžių sandūroje“
Galerija Av17
Aušros Vartų g. 17
Grupinė Lietuvos jaunųjų menininkų paroda „8“
vGMC „Kairė-Dešinė“
Latako g. 3
Lietuvos grafinio dizaino klasiko Telesforo Kulakausko
(1907-1977) kūrybos paroda
Šv.Jono gatvės galerija
Šv.Jono g. 11
Gia Ram tapybos paroda „ART exhibition Honey Bunny“
uNESCO komisijos galerija
Šv.Jono g. 11
Inos Mindiuz fotografijų paroda „Pavasario šventės Mursijoje“
Franco Azzinari tapybos paroda „Afrikos vėjai“
vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės“
A. ir A.Tamošaičių galerija „židinys“
Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir
audiniai, Tamošaičių kūriniai
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS
dRabužiai

Daugiau kaip
vietos visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.
Informacija „Laisvalaikio” kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai
Jums suteiks nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Galanterijos parduotuvė
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

aksesuarai

Gėlių salonas „Indigo gėlės“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro
paslaugoms (Lietuvoje).
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,
www.tarpgeliu.lt
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jūsų augintiniui
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

draBužių nuoma
Karnavalinių rūbų nuoma
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių
drabužių nuomai.
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių
ir aksesuarų nuomai.
Tel. (8 46) 253 226

Tekstilės dizaino studija
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,
www.lovelyhomeidea.com
Interjero salonas-galerija
„Lauros namai“
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams,
kvepiančiom žvakėm, persiškiems
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt
Žaliuzės „Domus Lumina“
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Biliardas, Boulingas
Biliardo klubas „Entry“
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui.
Tel. (8 624) 94 317,
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball”
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo
ir amerikietiško biliardo žaidimams.
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt
„Cosmic Bowling” boulingas
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams.
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja”
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

kalBų kursai
Valstybės institucijų kalbų centras
Vilnius. 15% nuolaida kalbų
kursams grupėse ir individualiai.
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt
„American English School”
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje,
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir
stovykloms užsienyje.
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006,
www.ames.lt
„ELC English Language Courses”
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House”
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams
mokytis grupėse Lietuvoje.
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

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

Drabužių parduotuvė besilaukiančioms
mamoms „Mamalux”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms,
papuošalams.
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,
www.forplay.lt

kitos pRamogos
Vakarienė ant Druskonio ežero laive
„Druskonio perlas“
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“
Druskininkai. 50% nuolaida
vandens dviračio nuomai.
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt
Užeiga „Po vežimu”
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių
nuomai ir vandens čiuožyklai,
100% sporto inventoriaus nuomai.
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms
dviem asmenims.
Tel. (8 610) 00 009,
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,
1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu
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Vairavimo mokykla „Auto ABC”
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams.
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla
„Linos artelė“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.
10% nuolaida visoms drabužių
taisymo paslaugoms.
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam
graviravimui, spaudos darbams,
maketavimo-dizaino kūrimui,
WEB dizaino sukūrimui.
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15%
nuolaida šioms draudimo paslaugoms:
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomajam draudimui.
2. Transporto priemonių KASKO draudimui.
3. Gyventojų turto draudimui.
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų.
5. Kelionių draudimui.

Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,
www.compensa.lt

Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne
mažiau nei 12 mėn.

Dovanų klubas „Printshop”
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms.
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33% nuolaida bagažo
pakavimui Vilniaus oro uoste.
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių
organizavimo paslaugoms.
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos”
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

klubai
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“
Palanga. Nemokamas įėjimas
(1 asmeniui).
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt
Menų fabrikas „Loftas“
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.
www.menufabrikas.lt
Naktinis klubas „Latino“
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui.
Tel. (8 685) 28117

Moters mokykla
15% nuolaida užsiėmimams.
Tel. (8 698) 14 529,
www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
10% nuolaidavisoms medicininio
gydymo, grožio bei sveikatinimo
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos.
Nuolaida negalioja medicininėms
sveikatos patikros programoms.
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111
(Klaipėda), www.mirameda.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 612) 33 743,
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,
10% nuolaida prekėms.
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“
Vilnius. 12% nuolaida masažams,
SPA paslaugoms.
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,
www.feminabona.lt
Grožio namai „Sothys“
Vilnius. 15% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340,
www.sothys.lt
Soliariumas „Nefertiti”
Kaunas. 18% nuolaida
soliariumo paslaugoms.
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė.
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir
10% nuolaida įdegio kosmetikai.
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko”
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai.
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti”
Vilnius. 15% nuolaida
visoms procedūroms.
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Rašykite club@respublika.net
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Juvelyrinių dirbinių parduotuvė
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius.
12% nuolaida laikrodžiams.
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch”
Vilnius. 12% nuolaida
laikrodžiams ir aksesuarams.
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo
„Swarovski“ kristalais
paslaugai ir papuošalams.
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

Viešbutis ir restoranas
„Moon Garden Hotel“
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 219 99 49,
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“
Kaunas. 10% apgyvendinimo
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių
nuomai, dviračių turų organizavimui.
Tel. (8 37) 202 545,
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“
Palanga. 20% nuolaida
apgyvendinimui (1 kambariui).
Tel. (8 682) 31 111,
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida
apgyvendinimui (kambariui).
Tel. (8 37) 22 9981,
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort Hotel LT“
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt
Viešbutis „Comfort Vilnius”
Vilnius. 45% nuolaida
viešbučio paslaugoms.
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina”
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 340 000,
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis”
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo
centre, konferencijų salės nuomai ir
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui
viešbutyje ir 15% nuolaida
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė”
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug”
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,
15% nuolaida sąskaitai restorane,
10% nuolaida pirties paslaugoms.
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui,
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida
apgyvendinimui, pirčių-baseino
komplekso paslaugoms, kitoms
papildomoms pramogoms ir paslaugoms
bei sąskaitai restorane.
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida
apgyvendinimui.
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,
www.5sezonas.lt

Estetinės medicinos ir dermatologijos
klinika ,,Grožio pasaulis“
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms
procedūroms, kūno įvyniojimams
ir anticeliulitinėms procedūroms
presoterapijos aparatu.
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms.
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,
www.aziaspa.lt

tuRite pasiūlymų, kuR galėtų būti taikoma „laisvalaikio“ nuolaida?

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

apgyvendinimo paslaugos

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros
produktai, www.lzylberstein.eu/lt.
100% nuolaida pristatymui į namus.
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija
„Provanso kvapai“
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt

Geros savijautos namai
„Kūno akademija“
Vilnius. 15% nuolaida masažams,
kūno, veido procedūroms
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 607) 92 196,
www.kunoakademija.lt
„Nailbar”
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 5) 269 0004,
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448,
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė
www.selective.lt
Vilnius. 25% nuolaida prekėms
internetinėje parduotuvėje.
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“
Vilnius. 12% nuolaida
masažo paslaugoms.
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

●

avalynė, galanterija

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

gRožio paslaugos

Rašykite club@respublika.net

„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

Itališkų drabužių parduotuvė
„Allure Boutique”
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai
ir aksesuarai moterims
bei vyrams internetu
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford”
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,
15% nuolaida kitoms prekėms.
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“
Vilnius. 15% nuolaida naujos
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems
drabužiams bei aksesuarams.
Tel. (8 5) 261 8184

kitos paslaugos
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai
kavinės, barai, restoranai

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
www.ach.lt

62

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt

sporto klUbai
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida
vienkartiniam apsilankymui,
20% nuolaida abonementui,
15% nuolaida soliariumo abonementui.
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo
kompleksas „SEB Arena“
Vilnius. 15% nuolaida teniso,
skvošo ir badmintono aikštelėms.
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų
suaugusiųjų abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Kauno mažasis teatras
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida
2 bilietams renginiams,
vykstantiems Vilniuje.
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių
dramos teatro“ spektaklius nuo
didžiausios galiojančios bilietų kainos.
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams
į šokio teatro pasirodymus.
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika
Vilnius. 100% nuolaida pirmai
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui
ir burnos higienos procedūroms,
5% dantų protezavimui.
Tel. (8 5) 261 7143,
www.kristoforoklinika.lt
Implantacijos ir odontologijos
klinika „Prodentum“
Vilnius. 15% nuolaida dantų
implantacijai ir 100% nuolaida
konsultacijai dėl dantų implantacijos.
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės
dermatologijos klinika“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,
15% nuolaida konsultacijoms ir spec.
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.
Tel. (8 611) 55 111,
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“
Vilnius. 20% nuolaida
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt

Kelionių agentūros
Kelionių agentūra „Boutique Travel“
Vilnius. Papildoma pramoga
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos
kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216,
www.boutiquetravel.lt
Kelionių agentūra „Litaura”
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros”
organizuojamoms kelionėms, 12-15% savaitgalio pramoginėms kelionėms.
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

transporto paslaugos
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

Kitos preKės
www.smilefoto.lt
10% nuolaida fotoknygų,
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 673) 51 602,
www.grantus.lt
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt
Išskirtiniai edukaciniai žaislai
vaikams www.oozuu.com
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo
bei spausdinimo paslaugoms.
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,
šalmams, aprangai, detalėms.
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė
„Triturus”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 243 0234

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei
priklausančių lengvųjų automobilių
ir mikroautobusų nuomai.
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas
„Švari auto“
Vilnius. 20% nuolaida automobilio
plovimo ir valymo paslaugoms.
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt
Degalinių tinklas „Neste Oil“.
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras
„Švaros broliai”
Vilnius. 7% nuolaida automobilio
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo
ir padengimo teflonu paslaugoms.
www.svarosbroliai.lt

optiKos salonai
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

sporto pramogos
Irklentės „Suping.lt“
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose,
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.
* Trukmė 2 val.
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“
Sportuojant arba laikantis dietos,
10% nuolaida produktams.
Tel. (8 698) 35 222,
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 273 6480,
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas
Jurbarko r., Smalininkai. 50%
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui
(1 asm.) startiniam mokesčiui,
30% nuolaida individualiam (2 asm.)
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.
Tel. (8 620) 86 666,
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”
30% nuolaida dažasvydžio
pramogai (iki 3 asmenų).
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims
„Irklakojo” organizuojamoms
kelionėms ir paslaugoms.
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo
teikiamoms paslaugoms.
Viena kortelė - nuolaida dviem.
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303,
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas
20% nuolaida kerlingo seminarui arba
100% nuolaida kerlingo trenerio
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų)
Vilniaus ledo rūmuose.
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris”
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į
„dragų” varžybas sezono metu
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt

ugdymas
Interjerinių lėlių gaminimo kursai
„Senamiesčio lėlės“
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių
gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 612) 73 531,
www.dziazomokykla.lt

Koncertai, renginiai
Koncertų organizatorius
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai,
seminarai, renginiai su aukščiausios
klasės pranešėjais „Success Stars
International“.
15% nuolaida bilietams.
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt
Koncertai „Bardai Lt“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt
Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija
20% nuolaida 2 bilietams.

sveiKatingumo paslaugos
Reabilitacijos ir sveikatingumo
centras „Gemma“
Vilnius. 12% nuolaida visoms
paslaugoms (išskyrus slaugą).
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt
Mityba-sportas-rezultatas
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo
terapijos centras „La Vita“
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei
plūduriavimo procedūrai ir
15% nuolaida kitoms paslaugoms.
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt
Sanatorija „Eglė Plius”
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo
ir sveikatinimo paslaugoms.
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo
ir sveikatinimo paslaugoms.
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 460) 48 251,
www.gabija.lt

šoKių studijos
Šokių ir laisvalaikio centras
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“
Vilnius. 20% nuolaida
šokių pamokoms.
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų
grupinių laisvalaikio užsiėmimų
(šokių) abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida
šokių užsiėmimams.
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio
mėnesio abonementui.
Tel. (8 615) 33 921,
www.sokiustilius.lt

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

rašykite club@respublika.net

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 54 300,
www.vkamerinisteatras.lt

Vyno ir gardėsių
parduotuvė „La Vinia“
Vilnius. 12% nuolaida
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos”
gaminiams.
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.
10% nuolaida tortams.
www.alkava.lt

medicina

●

„Senamiesčio lėlių“ teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 682) 66 383,
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt
Lietuvos rusų dramos teatras
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt
Teatras vaikams „Raganiukės teatras”
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Maisto produktų
krautuvėlė „Naturalia“
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai,
20% graikiškai produkcijai,
20% itališkiems makaronams.
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio
asortimentui.
www.bottlery.eu
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba
lietuviškais maisto produktais)
Vilnius. 10% nuolaida
sąskaitai ir prekėms.
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,
www.buongiorno.lt

turite pasiūlymų, Kur galėtų būti taiKoma „laisvalaiKio“ nuolaida?

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras, šventinius
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt

Maisto prekės ir gėriMai

●

teatras

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus verslo pietus, banketus
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,
www.esse.lt
Restoranas „Perfect”
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402,
www.europub.lt
Restoranas „Narutis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas „Ida Basar”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai
(netaikoma banketams ir verslo pietums).
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555,
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101,
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,
„Didžioji Kinija”
Vilnius. 15% nuolaida maistui
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620,
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424,
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,
(8 37) 202 806,
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir
gėrimams (išskyrus akcijinius
patiekalus ir dienos pietus).
Tel. (8 686) 46 322,
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės
patiekalams (iki 10 žmonių).
Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako
gaminiams nuolaida netaikoma.
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 672) 60 020,
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
kavinėje. 25% nuolaida salės
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,
15% nuolaida sąskaitai restorane,
10% pobūviams.
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė”
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai
(maistui ir gėrimams).
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras
„Šikšnosparnio lizdas”
Klaipėda. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 46) 313 412

rašykite club@respublika.net

Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt
Žalio maisto restoranas „Raw Home“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt
Restoranas FOREST: sezoniniai
patiekalai, produktai iš Lietuvos
ūkio, naujausios technologijos.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Specialūs sezono pasiūlymai.
Nuolaida netaikoma dienos pietums
ir atvežamam maistui.
Tel. (8 698) 16 728,
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(nuolaida negalioja dienos pietums).
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008
Restoranas „Basilico“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt
Picerija „Pizza to go“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam
patiekalui „Chinkali”.
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 51 300,
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt
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AstroLoginė prognozė

PASUK GALVĄ

Profesionalios astrologės
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos




Tel. 865698074
El.p. btime@elnet.lt

Teisingai išsprendę kryžiažodį
galite laimėti soliariumo
studijos „Equador“ abonementą
(30 eurų vertės).

SVEIKINA

Astrologė
Lilija BAnAitienė

Prognozė gegužės 20-26 d.
GEROS DIENOS: gegužės 23 d.

AVINUI
Asmeniniame gyvenime galite
tikėtis santykių aiškinimosi. Atminkite,
kad visą susikaupusį garą palanku
nuleisti aktyviai sportuojant. Savaitės
pradžioje  puikios dienos meno sričių
darbuotojams, galite planuoti verslo
susitikimus. Teks sunerimti dėl savo
sveikatos, gali trikti inkstų veikla.

Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 24 d.
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą,
pavardę ir miestą. Žinutės kaina
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio
laimėtoja Žydrūnė Klimaitė
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“
abonementas.

BLOGOS DIENOS: gegužės 21 d.

JAUČIUI
Asmeniniame gyvenime laukia
malonios akimirkos mylimo žmogaus
glėbyje. Romantiški pasisėdėjimai
įkvėps patikėti jausmų nuoširdumu.
Darbe būsite aktyvūs, kupini kūrybinių
idėjų. Galite tikėtis permainų profesinėje
veikloje. Būkite atsargūs kelyje.

DVYNIAMS
Nesistebėkite, kad jūsų
nuotaika ir darbingumas tiesiogiai prik
lausys nuo antrosios pusės. Jeigu turite
galimybę, išvykite trumpų atostogų ar
paprašykite kelių laisvų dienų. Daugiau
dėmesio skirkite saviugdai, pamedituo
kite gamtoje.

Aktorė, laidų vedėja
Beata Tiškevič
1989 05 20

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi
savaites.

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje,
atsakymai:
Santykių padangę gaubs pasy
vumas, tai ne apatija, tiesiog norėsis
plaukti pasroviui ir mėgautis ramybe.
Laikotarpis bus produktyvus, darbe
galimi džiuginantys rezultatai. O tiems,
kurie puoselėja viltį surasti naują darbą,
dar teks luktelėti. Dažnai plaukite rankas
ir vaisius, padidėjusi tikimybė apsikrėsti
žarnyno infekcija.

SVARSTYKLĖMS
Bendraudami su mylimu
žmogumi jausitės pažeidžiami, tačiau
nepasigailėsite atvėrę širdį. Mylimojo
atsakas maloniai nustebins. Tai gana
kūrybinga, tačiau reikalaujanti didelių
pastangų savaitė, jei norite atlikti visus
darbus. Būtų puiku, jei pavyktų išeiti
atostogų.

OŽIARAGIUI
Asmeninis gyvenimas bus
kupinas pokyčių, vieniši suras savo
antrą pusę. Geras laikas naujų darbų
pradžiai,ypač seksis, jeigu dirbate
pramogų versle. Palanku pasirašyti
sutartis, užmegzti naudingus ryšius,
ieškoti rėmėjų. Stiprinkite savo imuninę
sistemą ilgais pasivaikščiojimais
gamtoje.
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LIŪTUI
Asmeniniame gyvenime vyks
rimtos permainos, jums gali pasipiršti
arba netrukus sutiksite sau skirtąjį.
Šios savaitės pradžioje įvykę verslo
susitikimai gali duoti gerų rezultatų
ateityje. Antroje savaitės pusėje apri
bokite kontaktus. Daugiau laiko skirkite
įsiklausymui į situaciją, savęs tobulini
mui. Jeigu nusprendėte keisti savo
gyvenimo būdą, pats laikas pradėti.

SKORPIONUI
Fortūna šypsosis meilės
reikaluose. Vieniši suras antrą pusę.
Tai laikas, kai darbas teiks ne tik
pasitikėjimą, bet ir finansinį saugumą.
Rodos, geriau ir negali būti. O jums
šiuos abu dalykus puikiai seksis gauti
iš vieno šaltinio  savo veiklos. Pats
laikas apsilankyti pas gydytoją ir atlikti
profilaktinį sveikatos patikrinimą.

MERGELEI
Atėjo laikas rimtam pokalbiui
su mylimu žmogumi. Nebijokite atsiverti,
pasikalbėti iš širdies. Racionaliosios
Mergelės šią savaitę bus kūrybingos.
Geras laikas pasirašyti rimtas sutartis.
Palankus periodas pažinti svetimus
kraštus ir kultūrą, planuoti tolimas kelio
nes ar į jas vykti.

Vertikaliai: Polemistas. Žaibas.
Apkabinti. To. Onutė. Raudona. Olon.
Gena. Vardynos. Lora. Marija. Turas.
Tošis. Moja. Vyras. Gini. Dina. Kanai.
Vaikis. JA. Ailas. Vernas. Asbestas.
Kelnės. Alkas. Talkas. VN. Plikas.
Kaukas. Kad. Omas. Sraigės. Liza.
„Katės“. Kraipė. Išimas.
Horizontaliai: Monogamija.
Neronas. LOT. Petunija. Baimė. Taja.
Elkas. Mikė. Askas. Kitas. Tara. Valas.
Sr. Papartynas. Ra. Skuduras. Kai.
Adyrai. Taip. Bonas. Kaugė. Žinos.
Velkė. Janas. Velkasi. It. Arnas.
Biologinės. Li. Lošikas. Kim. Istorinis.
Vaza. Onasis. Indas.
Pažymėtuose langeliuose:
KinKinys.

Atlikėja
Baiba Skurstenė-Serdiukė
1984 05 22

ŠAULIUI
Asmeniniame gyvenime laikas
pravėdinti senus patalus ir pasidairyti
naujų. Šią savaitę vėl pajusite tvirtą
pagrindą po kojomis. Mokslas, darbas,
visuomeniniai reikalai pakryps gera
linkme, viskas vyks daug sklandžiau.
Savaitės antroje pusėje bent trumpam
pakeiskite aplinką, aplankykite gimines
ar seniai matytus draugus. Saugokitės
peršalimo ligų.

VANDENIUI

ŽUVIMS

Puikus kūrybingas laikas,
galite pradėti naujus darbus, ypač bus
sėkmingi projektai, susiję su menu,
žiniasklaida, informacinėmis technologi
jomis. Savaitgalį nepamirškite šeimos,
draugų ir mylimojo, nes jie gali pasijusti
nuskriausti.Vertėtų sumažinti darbų
apimtį ir daugiau ilsėtis.

Bendraujant su savo antra puse
pagelbės atvirumas. Ši savaitė  svarbių
sprendimų metas jūsų darbe, galite
planuoti verslo keliones. Jeigu jaučiatės
prastai, būtinai kreipkitės į gydytojus,
pasirūpinkite savo emocine ir fizine
sveikata.

Laidų, renginių vedėjas
Rolandas Mackevičius
1984 05 24

Laidų vedėja
Živilė Vaškytė-Lubienė
1981 05 25
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SUDOKU

VĖŽIUI
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beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.

inis laivas „Harmony of
DIDŽIAUSIAS. Įspūdingas didžiausias pasaulyje kruiz
nę iš Sen Nazero miesto,
the Seas“ sekmadienį išplaukė į savo pirmąją kelio
tą Sautamptoną, o iš ten
Prancūzijoje. Laivas iškeliavo į Pietų Anglijos mies
ą po Viduržemio jūrą.
gegužės 22 d. vyks į Barseloną, iš kur išplauks į kruiz
nors pastatytas laivas.
66 metrų pločio kruizinis laivas yra plačiausias kada
t. keleivių ir per 2000 įgulos
Jo ilgis siekia 362 metrus. Laivas talpina iki 6,4 tūks
. Laivo statybos pradėtos
narių. Laivo vandens talpa siekia 227,5 tūkst. tonų
ardą eurų.
2013 m. rugsėjį, jį pastatyti kainavo beveik milij

aNEkDOTai
l
Jaunuolis sako savo motinai:
- Mama, šiandien manęs aplankyti ateis
trys merginos, o vieną iš jų aš vesiu. Tu pabandyk atspėti, kuri iš jų bus mano žmona.
Kai merginos išėjo, sūnus klausia:
- Na, kuri, kaip tu galvoji?
- Čia ir taip viskas aišku - ta, kuri sėdėjo viduryje.
- Oho! Ir kaip tu supratai?
- Oi, intuicija - ji jau dabar mane erzina.
l
- Kodėl vakar namo grįžai penktą valandą ryto?
- O tai kur dar šiame mieste galima nueiti penktą valandą ryto?
l
Vyras žmonai:
- Brangioji, šiandien einu į naktinę žvejybą.
- Žinau, viena lydeka jau du kartus
skambino.
l
Žmona, žiūrėdama meksikietišką serialą, sako vyrui:
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- Žiūrėk, kaip jis ją myli...
- O ar tu žinai, kiek jam už tai moka?
l
Žmona priekaištauja paryčiais grįžusiam girtam vyrui:
- Ir kur tave velniai nešiojo!
- Tai ir tu juos matei?
l
Girtuoklis išsvirduliuoja iš baro, apsidairo, prieina prie kito girtuoklio ir klausia:
- Kas ten šviečia danguje? Saulė ar Mėnulis?
- Oi, nežinau, aš ir pats ne vietinis.
l
Meteorologai prognozuoja karštą ir saulėtą vasarą. Būtų gerai kažkaip nepraleisti
tos dienos...
l
- Kaip reikalai?
- Kaip šokoladinis saldainis! O pas tave?
- Na, spalva ta pati...
l
Vyras perpykęs rėkia ant parduotuvės
direktoriaus:
- Jūs apgavikai! Melagiai!
Tas nesupratęs:

- Dėl Dievo meilės, paaiškinkite, kas atsitiko?
- Vyras:
- Nusipirkau skalbimo miltelių, kur ant
pakuotės parašyta: „+100 gramų nemokamai“. Grįžtu namo, atplėšiu pakelį...o ten tik milteliai“.
l
Liūdna man, norėtųsi kompanijos. Nedidelės. Geriausiai - naftos.
l
Vyras, pamatęs, kad žmona iš parduotuvės grįžo vilkdama sunkius krepšius, pareiškė:
- Gana, visa tai reikia baigti. Tavo amžiaus moteris neturėtų nešioti tokių sunkių
naštų.
- O ką tu patarsi?
- Geriau nueik du kartus.
l
- Kodėl moterys išteka?
- Todėl, kad trūksta gyvenimo patirties.
- O tuomet kodėl jos skiriasi?
- Todėl, kad trūksta kantrybės.
- Tai kodėl jos paskui vėl išteka?
- Todėl, kad turi prastą atmintį.
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