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 ■ Kaip vaikelio gimimui ruošiasi ir ko-
kiomis nuotaikomis gyvena meninin-
kė Agnė Kišonaitė?                          16 p.
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 ■ Kokias  šių metų vestuvių stiliaus tendencijas nuotakoms pademonstravo šokėja ir 
tituluota gražuolė Agnė Kavaliauskaitė?  22 p.

 ■ Kokius reikalavimus televizijai kelia ir 
ką dažniausiai žiūri „Power Hit Radio“ 
laidų vedėjas Vaidas Leliuga?    40 p.

TV pliusai ir minusai  
pagal Vaidą Leliugą

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 
tel. (8 5) 212 36 26
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muzikinės naujienos
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(Pharrell Williams)
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Rūtai ir Sandž iui
vaiko auginimas - tarsi aukštasis  mokslas 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Rūtai ir Sandž iui
vaiko auginimas - tarsi aukštasis  mokslas 

Gimimo data:
n Rūtos - 1984 m. vasario 28 d. Vilniuje, Lietuvoje
n Sandžio - 1977 m. sausio 28 d. Ventspilyje, Latvijoje
Santuoka: 
n Pora  žiedus sumainė 2014 m. birželio 28 d. 
ŠeimoS paGauSėjimaS: 
n 2016-ųjų birželio 21 d. Rūta ir Sandis susilaukė sūnaus Matijo
kaRjeRa: 
n Rūta: pianistė, tarptautinių konkursų Graikijoje ir Italijoje 
laureatė. 2002 m. baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, 
2007 m. - Maskvos valstybinę P.Čaikovskio konservatoriją
n Koncertuoja kaip solistė ir atlikėja įvairiuose ansambliuose, 
festivaliuose ir muzikos forumuose visame pasaulyje
n Nuo pat muzikinės karjeros pradžios Rūta aktyviai groja duetu su 
seserimi smuikininke Saule Rinkevičiūte
n Sandis: nuo 1994 iki 2012 m. profesionaliai žaidė Latvijos, 
Turkijos, Rusijos, Lietuvos, Italijos, Lenkijos, Irano krepšinio 
klubuose
n 1998-2007 m. Sandis priklausė nacionalinei Latvijos krepšinio 
rinktinei.Yra penkis kartus Latvijos krepšinio lygos bei Lietuvos ir 
Baltijos lygos čempionas
n Nuo 2012 m. pradėjo krepšinio trenerio karjerą, šiuo metu 
dirba „Lietuvos ryto“ krepšinio komandos trenerių štabe, dublerių 
komandoje „Perlas“

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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Vasaros pradžioje bus treji metai, kai šeimą sukūrė maestro Gintaro  
Rinkevičiaus dukra pianistė  Rūta (33) ir buvęs Latvijos rinktinės 
krepšininkas SandiS BuškeVicaS (40), ir beveik metai, kai jų šeima 
sulaukė sūnaus Matijo. Rūta ir Sandis vieningai tvirtina, kad visi iki tol  
gyvenime atrodę svarbūs poreikiai ir prioritetai nublanko gimus sūnui, bet 
dabar gyvenimas tapo dar spalvingesnis ir dovanojantis smagių iššūkių.

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė
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- Praėjusią vasarą sulaukėte šeimos 
pagausėjimo, gimė sūnus Matijas. Kaip 
pasikeitė gyvenimas atsiradus vaikui?

Sandis: Kovo 21-ąją vyrukui jau bus 9 
mėnesiai. Iš tikrųjų, gyvenimas labai pasikei-
tė, pasikeitė ir prioritetai, bet mums atrodo, 
kad tai geriausia, kas gali nutikti dviem vienas 
kitą mylintiems žmonėms. Mums sūnus yra 
didžiulė laimė, lydinti kiekvieną sekundę ir 
nepalyginama su jokiu kitu jausmu. 

Rūta: Žinoma, mėginu suspėti viską, kaip 
ir seniau, bet vis tiek viskas jau yra kitaip. Su-
pratau, kad viską tenka daryti paskubomis arba 
net ir kelis darbus vienu metu. Kartais su San-
džiu juokiamės, kad dabar, norint viską sude-
rinti ir suspėti, reikia turėti dešimt rankų ir 
dešimt ausų, akių. Ir man toks gyvenimo tem-
pas yra kur kas žavesnis ir priimtinesnis nei 
sėdėjimas veltui ant sofos, neturint ką veikti. 

- Teko pratintis prie naujo režimo, 
kitaip planuoti laiką?

Rūta: Gyvename ir kitą gyvenimą, ir ki-
tu režimu, bet su viskuo susitvarkome patys. 
Tai tikrai nėra lengva, bet dabar prisitaikome 
prie naujo ritmo. Tiesa, dabar visi keliamės 
septintą valandą ryto, nes mūsų Matijas at-
sikėlęs iš karto stojasi ant kojyčių, viskuo 
domisi ir jam jau verda gyvenimas. Dabar jis 
yra mūsų rytinis žadintuvas.

Sandis: Sudėtingiausia buvo pačioje pra-
džioje, kai dar viskas nauja, keičiasi ritmas, 
turi spėti,  reaguoti į vaiko poreikius ir dar 
viską išmanyti. Laiko planavimo per daug ne-
pakeitė vaiko gimimas, mano darbo grafikas 
palankus, galiu nemažai laiko skirti šeimai. 

Rūta: Taip, sunkiausia buvo viską laiku 
išmokti ir suprasti. Juk būti mama ir tėčiu 
niekas nemokė. Ir kol dar laukiesi, viskas 
atrodo kitaip, o kai jau sūpuoji vaiką ant ran-
kų, supranti, kiek daug reikia žinoti, mokėti, 
suprasti ir kad viso to teks mokytis kaip rim-
to aukštojo mokslo dar daug daug metų.

- Bet moterys turi motinystės instink-
tą, joms daug kas natūraliai pavyksta, o 
kaip yra vyrams?

Sandis: Na, vyro vaidmuo tikrai yra kitoks. 
Mūsų prigimtis, paskirtis ir vaidmuo šeimoje 
kitoks. Moteris laukiasi vaiko, gimdo jį, o vyras 
eina dirbti, turi aprūpinti šeimą ir visokeriopai 
prisidėti. Aš galiu sūnų išmaudyti, sutvarkyti 
namus ir panašiai, bet didžiausias su vaiku su-
sijęs darbų kiekis vis tiek tenka Rūtai.

Rūta: Nežinau, kaip yra kitose šeimose, 
bet mūsų šeimoje kaip ir natūralu, kad vyras 
dirba, o aš tuo metu auginu vaiką. Bet tai ne-
reiškia, kad sėdžiu amžinai uždaryta namuose 

ir nebeturiu jokių papildomų interesų. Tiesiog 
vaikas ir viskas apie jį dabar mums yra svar-
biausia. Beje, jei Matijas tik pamato tėtį, tuojau 
nori būti paimtas ant rankų, laukia kontakto. 
Jų labai artimas ryšys, moka kažkaip vyriškai 
susibendrauti. Aš labai džiaugiuosi, kad Sandis 
daug laiko leidžia namuose, gali suderinti ir 
darbą, ir tėvystę. Jis man tiek padeda, kad 
mums net nereikia jokios pagalbos iš šalies.

- Tėvystė yra džiaugsmingas, bet ne-
lengvas reikalas. Su kokiais iššūkiais te-
ko susidurti? 

Rūta: Kai dar nebuvau mama, kažkaip vis-
kas atrodė gerokai sudėtingiau, nors nemeluo-
siu, pirmos kelios dienos buvo nelengvos jau 
vien dėl to, kad viskas nauja. O dabar gi kiek 
džiaugsmo, nuostabus jausmas, ir jis visam 
gyvenimui. Tai ir yra esmė, o visa kita nesvar-
bu. Laikini rūpesčiai. Aišku, dabar pasikeitė 
prioritetai, svarbiausias mums Matijas. Dabar 
iššūkis yra kiekviena diena, nes kaip diena, 
taip naujiena, kiekviena diena skirtinga. Bet 
tai ir yra puiku, ir kaip įdomu! Aš džiaugiuosi, 
kad galiu matyti ir dalyvauti kiekvienoje aki-
mirkoje ar įvykyje, nes kiekvienas naujas Ma-
tijo žingsnis mums didelis įvykis.

Sandis: Kai tai yra pirmas vaikas, norisi 
viską padaryti tobulai, be priekaištų. Jei rūbe-
liai, tai būtinai išskalbti ir išlyginti, jei vežimas, 
tai tikrai patikimas ir geras. Iššūkis yra mums 
susidoroti su naujienomis, vaikui tikriausiai 
lengviau. Žinote, yra toks pajuokavimas apie 
vaikų auginimą ir tėvų požiūrį: pirmam vaikui 
drabužius reikia skalbti ir lyginti, prižiūrėti, 
kad viskas būtų puiku, antram vaikui rūbelius 
reikia išskalbti, bet jau galima nuolat ir nely-
ginti, o trečias vaikas jei jau ir išsiteps kokį 
šuniuką paglostęs, nebus pasaulio pabaiga. 

- Ar tiesa, kad gimus vaikui mamos 
daugiau temų nežino ir nori kalbėti tik 
apie vaiką?

Rūta: Žinokite, aš tikrai nemaniau, kad 
taip būna, bet čia tikrai šventa tiesa. Turiu 
draugę, kuri pagimdė mėnesiu anksčiau, ir 
mes su ja galime kalbėtis apie vaikus. Nes 
mums abiem dabar tai yra aktualiausios ir 
bene vienintelės rūpimos temos, juk kas ga-
li būt svarbiau dabar nei vaikas? Tiek atsiran-
da bendrų interesų su kitomis mamomis, 
bend rų džiaugsmų ir rūpesčių, galima dalytis 
patirtimi, kalbėti ir neišsisemti. Be to, kiek-
vienas mėnuo turi savo ritmą ir naujienų - tai 
dygsta dantukai, tai Matijas pradeda ropoti ar 
stovėti, tai vėl kas nors, ir viskuo norisi pa-
sidžiaugti. Pastebėjau ir dar vieną dalyką, ku-
ris pakito gyvenime. Gimus sūnui man pra-
sidėjo ekologiškų produktų manija: kad košė-
je nebūtų to, ko nereikia, kad nebūtų alerge-
nų, kokie čia E ir t.t. Lengvas išprotėjimas, 
bet labai smagu. Ir tai yra dar viena tema, kai 
savo pastebėjimais galima pasidalyti su drau-
gėmis, kurios irgi turi vaikų.

Sandis: Aš dažnai nusistebiu, apie ką jos 
ten gali tiek laiko kalbėti. O Rūta atsisuka ir 
sako: „Tai apie ką gi dar? Juk dabar yra tik vie-
na tema.“ Moterys tikrai aptaria visas vaikų 
auginimo smulkmenas. Mums, vyrams, yra pa-
prasčiau. Mes džiaugiamės viskuo, bet kalbame 
mažai. Susitinku su kolegomis, jei paklausia, 
kaip šeima, vaikas, ar visi sveiki, parodau nuot-
rauką, pagiria, kad gerai auga mūsų vyrukas, ir 
viskas. Ko daugiau reikia? (Šypsosi.)

- Esate minėję, kad iki pat gimimo 
pernelyg nesidomėjote vaikelio lytimi. 
Norėjote staigmenos?

Rūta: Lytis mums tiesiog nebuvo labai 
svarbu. Manau, nereikia manyti, kad vaikas 
gims būtent tos lyties, kokią nustatė gydyto-
jas. Maža ką, gal suklydo. Kam į tai koncent-
ruotis? Koks skirtumas, juk svarbiausia, kad 
vaikas būtų sveikas, o vardus galima iš anks-
to apgalvoti ir sūnui, ir dukrai.

Sandis: Mes kitaip tikrinome vaikelio ly-
tį, senamadišku liaudies būdu, kurį papasa-
kojo mano mama. Reikia paimti vestuvinį žie-
dą, pervėrus per virvutę pakabinti virš besi-
laukiančios moters pilvo ir laikyti. Jei žiedas 
sukasi - bus mergaitė, jei svyruoja pirmyn ir 
atgal - bus berniukas. Mes įdomumo dėlei 
pažaidėme taip ir mums sutapo. 

- Sūnui išrinkote gana retą Lietuvoje 
vardą. Vardo rinkimas buvo smagus ir 
džiaugsmingas ar teko pasiginčyti ir pa-
kovoti, kol išrinkote geriausią variantą?

Rūta: Mes kartu išrinkome vardą. Vis 
svarstydavome, kokie vardai mums gražiai 
skamba, patinka labiausiai, o vardas Matijas 
abiem patiko. Šio vardo reikšmė - „Dievo do-
vana“. Daugiau klausimų ir nekilo, o senelių 
ar kitų giminaičių nė nesusimąstėme paklaus-
ti. Dažniausiai tokius sprendimus priimame 
kartu, dviese. O ir vardą būsimai dukrytei 
turime išrinkę, bet neišduosime. Tiesa, dar 
antro vaikelio nesilaukiame ir kol kas nesku-
bame planuoti.

Sandis: Tiesa, Latvijoje yra panašus var-
das - Matis. Tačiau Matijas labiau paplitęs 
pasaulyje, tad, manau, sūnui puikiai tinka. 
Artimiesiems tiesiog pasakėme: gimė Mati-
jas. Mes vardo rinkimų su draugais ir gimi-
nėmis iš viso neaptarinėjome.

„LaisvaLaikio“ interviu
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SandiS ir gimdyme 
dalyvavo. meS 
tikra komanda

Rūta

mano Supratimu, 
mama negali 
gaStroliuoti 
Su naujagimiu. 
todėl aš iki šiol 
tieSiog nederinu 
motinyStėS  
Su darbaiS

Rūta
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„LaisvaLaikio“ interviu

Rūta Buškevics sako, jog gimus sūnui ji tikrai neužsidarė 
namuose. Vyras Sandis mielai pabūna su sūnumi, kol mama 
tvarko reikalus mieste ar skiria laiko kavai su draugėmis
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„LaisvaLaikio“ interviu

Jeigu MatiJas bus 
kaip aš, tai Jis 
išsirinks savo 
kelią ankstyvoJe 
vaikystėJe - šešerių 
ar septynerių Metų 
aMžiaus

SandiS
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„LaisvaLaikio“ interviu

Su Sandžiu 
juokiamėS, kad 
dabar, norint 
viSką Suderinti 
ir SuSpėti, reikia 
turėti dešimt 
rankų ir dešimt 
auSų, akių

Rūta
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Rūta ir Sandis Buškevicai vieningai tikina, 
jog šeima visuomet bus svarbesnė už visus 
darbus, karjeros aukštumas ir kitus reikalus

10

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Sandi, prisipažinkite, kaip dažnai ty-
liai pasidžiaugiate ir pasvajojate, kad sūnus 
kada nors siektų karjeros krepšinio srityje? 
Ar leisite mamai ugdyti muzikantą? 

Sandis: Norėčiau, kad Matijas kuo anksčiau 
apsispręstų, kas jam patinka, ir man nesvarbu, 
ar tai bus krepšinis, futbolas, muzika ar šokiai. 
Jeigu Matijas bus kaip aš, tai jis išsirinks savo 
kelią ankstyvoje vaikystėje - šešerių ar septy-
nerių. Pamenu, mane mama vedė į šokių būre-
lį, senelis - į muzikos mokyklą, kuri man labai 
nepatiko, o aš jau tuomet žinojau, kad noriu 
tapti profesionaliu krepšininku. Ir iš tikrųjų, 
turėjau puikią karjerą. Mano atveju visos mano 
svajonės išsipildė. Jeigu Matijas pasirinks krep-
šinį, galėsiu jo daug ko išmokyti, nes krepšiny-
je pats esu nuo vaikystės. Bet, manau, sūnui 
nepakenks ir mamos muzikos pamokos. 

- O domėjotės tomis teorijomis, kad 
vaikams labai tinka klasikinė muzika?

Rūta: Žinoma, ir tai visai rimta teorija, 
teigiamai veikianti vaikų vystymąsi. Nemažai 
apie tai skaičiau. Ypač patinka Mocartas, ir 
Matijas taip pat kartais gauna pasiklausyti 
klasikos kūrinių. Bet tikrai nėra taip, kad kla-
sika skambėtų nuo ryto iki vakaro namuose. 
Svarbiausia, kad vaikas negirdėtų visų trankių 
metalų. (Šypsosi.) 

- Jūsų abiejų darbams reikia nemažai 
laiko. Ar spėjate suderinti ir tėvystę, ir 
darbus?

Rūta: Sandis spėja viską. Ir man padėti 
spėja. Aš, matyt, esu toks žmogus, kuris dė-
liojasi prioritetus. Nuo minutės, kai sužinojau, 
kad laukiuosi, man buvo svarbiausia, kad vai-
kas būtų ramus, aš būčiau rami, man nereikė-
tų niekur lakstyti, nervintis, nebūtų streso 
šaltinių. Man buvo svarbi mano ir vaiko savi-
jauta. Neįsivaizduoju, kaip kitos moterys, be-
silaukdamos vaiko, sugeba dirbti visu pajėgu-
mu, visur dalyvauti, skraidyti ir panašiai. Kiek-
viena mama pasirenka, kas jai svarbiau, aš 
kitaip negaliu. Mano supratimu, mama negali 
gastroliuoti su naujagimiu. Todėl aš iki šiol 
nederinu motinystės su darbais. Negaliu sau 
leisti kažko praleisti. Aš žiūriu į viską papras-
tai, dabar toks gyvenimo periodas - auginu 
vaiką, ir šis darbas mums su Sandžiu yra pats 
svarbiausias. Nenorėčiau, kad su mano vaiku 
sėdėtų kas nors kitas... Auklei nepalikčiau, o 
ir į darželį per anksti išleisti nenorėčiau. Aš 
dar su artimaisiais, išskyrus Sandį, vaiko pa-
likti valandai ar dviem nelabai noriu...

Sandis: Vėl galiu pasidžiaugti, kad mūsų 
su Rūta darbų grafikai yra be galo palankūs 
šeimai ir vaiko auginimui. Mes galime tam 

skirti net labai didelę laiko dalį. Ir tai yra ko-
kybiškas laikas, o ne prabėgomis. Po treni-
ruočių ir varžybų visuomet tą pačią dieną 
grįžtu namo, tad, kiek galiu, padedu Rūtai ir 
bendrauju su sūnumi.

- Jūsų šeima dvikalbė - Sandžio šak-
nys Latvijoje, jūsų, Rūta, Lietuvoje. Ko-
kį tikitės išgirsti pirmąjį sūnaus žodį? 
Galbūt vaiką kalbinate skirtingomis kal-
bomis?

Sandis:  Rūta sūnų kalbina lietuviškai, o 
aš latviškai. Tiesą sakant, nieko mes nesiti-
kime, tiesiog žinau, kad niekur jis nedings ir 
galiausiai laisvai kalbės abiem kalbomis, o kol 
kas jis kalba savo firmine kalba, kuri irgi yra 
labai žavi.

- Esate iš tų tėvų, kurie pasitiki tik 
specialistais ir rimtomis knygomis, ar 
ieškodami informacijos skaitote ir visus 
interneto tėvų forumus?

Rūta: Mes tikriausiai esame vieni tų tė-
vų, kurie griebiasi visko. Jei ta informacija, 
kurios reikia, labiau buitinė, tuomet, manau, 
tinka ir tai, ką galima rasti internete. Bet jei 
tai susiję su sveikata, tuomet esame labiau 
linkę neužsiimti eksperimentais ir pasikliau-
ti gydytojais, jie tam ir yra. O ir knygas apie 
vaiko auginimą, priežiūrą skaitome kartu, vis-
kuo kartu domimės. Sandis ir gimdyme da-
lyvavo. Mes tikra komanda. (Šypsosi.)

- Jau pasvajojate apie atostogas su 
vaiku?

Rūta: Dabar jau taip, kai Matijas gerokai 
paaugęs. Kol buvo praėję mažai laiko nuo gi-
mimo, niekur nesinorėjo važiuoti. Tačiau ar-
tėja vasara, vis pasvarstau, kad būtų smagu 
pailsėti kokioje Ispanijoje, tačiau gali būti, kad 
pirmiausia rinksimės kiek artimesnes atos-
togų kryptis, bus matyti. Pirmiausia reikia 
pasirūpinti krikštynomis, o tuomet jau galė-
sime planuoti atostogas.

- Domėjotės naujausiomis krikštynų 
madomis, tendencijomis?

Rūta: Nė kiek. Nesvarbu mums nei kas 
madinga, nei ką daro kiti. Mes norime jaukios 
šventės su artimiausiais žmonėmis, ir tiek. 
Ar svarbu tos mados? Kažkokie papuošimai? 
Tai tik blizgučiai...

Sandis: Svarbiausia yra turėti šeimą ir 
galimybę su ja kuo daugiau būti. Ir darbą dar 
svarbu turėti. 

- Ar jau pajutote tą silpnybę vaikui 
nupirkti ir suteikti viską? Juk ne veltui 
sakoma, kad pirmagimio sulaukę tėvai 
pameta galvas ir užverčia vaiką žaislais, 
begale mielų rūbelių? 

Rūta: Na taip, va ir naudojasi mūsų silpny-
bėmis, kas netingi. Žinoma, norisi viską savo 
padovanoti, nupirkti ir suteikti, kas geriausia, 

čia kartais neįmanoma susilaikyti. Taip ir buvo, 
ir yra. Tik nepasakyčiau, kad užverčiame žais-
lais. Jam ir šiaip viskas įdomu dabar, nereikia 
dėl kiekvieno pamatyto žaislo kraustytis iš 
proto ir supirkti viską... Stengiamės valdytis. 

Sandis: Kad ir be žaislų yra būdų išleisti 
pinigus. Pirmiausia vežimas, lovytė, drabu-
žiai, kitos reikmės, vėliau, Rūta patvirtins, 
prasideda ekologiškų košių ir vaikui tinka-
miausių maisto produktų pirkimas. 

- Sakoma, kad gimus vaikui namuose 
jau niekada nebūna idealios tvarkos. Ar 
iki tol buvote pedantai, kruopščiai apei-
nantys visus namų kampus?

Rūta: Visiška tiesa. Juk nėra laiko ir jėgų, 
gerai, kad vyras padeda. Iki tol irgi nebuvome 
dideli pedantai. Be abejonės, visada malonu, 
kai namuose vyrauja tvarka, tačiau dabar ne 
tas laikas. Vaikui visai nesvarbu mūsų tvarka, 
o ir mums svarbiau, kad sūnus gerai jaustųsi, 
žaistų ir judėtų.

- Sandi, ar gimus sūnui gavote dau-
giau pareigų namuose? Na, eiti į parduo-
tuvę, daryti valgyti, tvarkytis? 

Sandis: Tai žinoma, ir tai darau su malo-
numu. Rūta užsiėmusi daug įdomesniais už-
siėmimais. Aš jau pasiruošiau tokiems išban-
dymams jaunystėje - turiu profesionalaus vi-
rėjo diplomą. Tiesa,  kategoriją reikėtų pasi-
kelti norint dirbti restorane, bet gaminant 
namuose žinių pakanka. Apie firminį patie-
kalą nė neklauskite, tokio neturiu. Bet yra 
viena taisyklė: kai aš gaminu, prašom neslam-
pinėti aplinkui ir netrukdyti. (Šypsosi.)

Rūta: Štai dėl maisto gaminimo man tikrai 
pasisekė. Dabar net susimąsčiau, jis tikrai daž-
nai gamina. Kartais palepina labiau Latvijoje 
įprastais patiekalais, pavyzdžiui, žirnių sriuba 
su šonkauliukais. Man daug lengviau, kai ne-
reikia visų namų kampų laikyti pačiai. 

- Rūta, tai ir laiko sau, pasisėdėji-
mams su draugėmis lieka? 

Rūta: Laiko sau reikia skirti visada. Bū-
tinai randu kelias valandas išlėkti kažkur į 
miestą, išgerti kavos su drauge ar pasivaikš-
čioti po parduotuves. Dabar mane Sandis jau 
išleidžia geroms kelioms valandoms ir per tą 
laiką puikiai susitvarko su namų ruoša ir vai-
ko priežiūra. Pamenu tik kai pirmą kartą po 
nėštumo į grožio saloną ėjau, turėjau vos va-
landą, kol Matijas dar buvo mažas. Tai buvo 
grožio salono meistrams iššūkis, nes prašiau 
visų procedūrų vienu metu.

Gimus sūnui 
man prasidėjo 
ekoloGiškų 
produktų manija

Rūta

turiu 
profesionalaus 
virėjo diplomą

SandiS
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Nacionalinėje filharmonijoje iškilmingai atidarytas vienas svarbiausių kultūros renginių  
šalyje - 22-us metus vykstantis „Kino pavasaris“. Į atidarymo ceremoniją raudonuoju kilimu 
žengė beveik 700 aktorių, režisierių ir kiną palaikančių žmonių. Juos sveikindama festivalio  
direktorė Vida Ramaškienė sakė: „Šių metų  šūkis - „Nauji vėjai!“. Festivalis ypatingą dėmesį 
šiemet skiria naujiems kino kūrėjams iš viso pasaulio. Į kiną ateina jauna, veržli, ambicinga 
karta, pasitikime ja!“.  Festivalis tradiciškai vyksta penkiuose didžiuosiuose Lietuvos  
miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje ir tęsis iki balandžio 6 dienos. 
„Kino pavasaryje“ žiūrovų laukia daugiau kaip 200 tarptautinių filmų iš 70 šalių.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

atidarymas

Raudonuoju „Kino pavasario“ kilimu žengė 
žymūs kino mylėtojai

Aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys

 „Telia“ atstovas Mantas Goštautas, festivalio „Kino pavasaris“  
direktorė Vida Ramaškienė ir vienas festivalio vadovų Algirdas Ramaška

Televizijos laidų vedėja Violeta 
Baublienė su vyru Artūru
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atidarymas

Raudonuoju „Kino pavasario“ kilimu žengė 
žymūs kino mylėtojai

Televizijos laidų vedėja 
Liepa Rimkevičienė

Aktorius  
Mykolas Vildžiūnas

Televizijos laidų vedėja  
Eglė Kernagytė su vyru  

Vytautu Dambrausku

Atidarymo vakarą 
renginį tiesiogiai 

transliavo LRT Kultūros 
kanalas, eteryje dirbo 

žurnalistė Ugnė 
Galadauskaitė

Dainininkė  
Erika Dženings

Verslininkė 
Živilė Diavara

Aktorius bei atlikėjas 
Jokūbas Bareikis ir 
dainininkė Jurga Šeduikytė
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atidarymas

Aktorė Karina Stungytė su draugu
Aktorė Nijolė Narmontaitė 

su vyru Pauliumi Kovu
Viešųjų ryšių specialistė  

Ilma Cikanaitė su bičiuliu  
Andriumi Milinavičiumi

Aktorė Aistė Diržiūtė ir 
stilistas Marius Stanevičius

Viešųjų ryšių 
atstovė Inga Norkė

Aktorės Gabija Jaraminaitė  
ir Jovita Balčiūnaitė bei laidų  
vedėjas Richardas Jonaitis
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- Balandžio mėnesį prasidės tavo mo-
tinystės atostogos, tačiau prieš tai, ba-
landžio 6 d., Klaipėdoje atidaroma tavo 
darbų paroda „Portretai“...

- Jau seniai galvojau, kad vertėtų iš portre-
tų savininkų surinkti paveikslus ir juos ekspo-
nuoti. Šįkart išvysite ne tik moterų, bet ir vy-
rų, paauglių bei vaikų portretus. Įdomu tai, kad 
eksponuosiu apie 20 portretų, kuriuos nutapiau 
per pastaruosius penkerius metus, taigi tai bus 
savotiškas mano kūrybos ir jos kitimo atspin-
dys. Vis dėlto per penkerius metus mano dar-

bai šiek tiek keitėsi, atradau savo mėgstamą 
drobės formatą. Todėl ši paroda ir man pačiai 
bus labai įdomi. Tiesa, be mano tapytų portre-
tų, parodos lankytojai galės pamatyti ir mano 
instaliaciją „Femme“ bei iš 5348 žurnalų iškar-
pų sukurtą koliažą „Šiuolaikinė lietuvaitė“.

- Paroda balandžio 6 d. - gegužės 5 d. 
vyks uostamiesčio „Klaipėdos galerijoje“, 
tai savotiška duoklė gimtajam miestui?

- Klaipėda man labai brangus miestas, tad 
stengiuosi kai kurias parodas surengti ir ten. 

Šiemet taip nusprendžiau paminėti savo gimimo 
dieną, kuri yra balandžio 6-ąją. Per parodos ati-
darymą „Klaipėdos galerijoje“ (Herkaus Manto 
g.22) bus smagu susitikti artimuosius, draugus 
klaipėdiečius, bendraklasius, bendrakursius ir 
mano kūrybos gerbėjus. Beje, asmeninę paro  dą 
„Portretai“ rengiu tik čia, jos sostinėje ar kituo-
se miestuose nebus. Jau porą metų vasaras lei-
džiu būtent uostamiestyje. Ši vasara taip pat 
prabėgs ten. Smagu, kad galiu daugiau laiko pra-
leisti su artimaisiais ir pabūti mieste, kuris man 
toks brangus ir į kurį visuomet gera sugrįžti.

Agnė Kišonaitė:  Nėštumas - 
išties nuostabus laikas

Menininkė Agnė KišonAitė (33) šiuo metu gyvena puikiomis nuotaikomis - jau balandžio pradžioje gimtojoje 
Klaipėdoje ji surengs savo darbų parodą „Portretai“, o po to pasiners į motinystės džiaugsmus. trumpas kūrybines  
atostogas planuojanti menininkė papasakojo apie artėjančią parodą ir malonų vaikelio laukimą.
Eimantė JURŠĖNAITĖ

Veidai
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- Vasarą atsiduosi motinystei?
-  Balandį oficialiai prasideda mano motinys-

tės atostogos, o vasaros pradžioje gims vaikelis. 
Taigi darbus susidėliojau taip, kad visus juos 
spėčiau baigti iki birželio. Vasarą skirsiu kūdi-
kėliui, o rudenį galbūt jau ir vėl kursiu. Taigi 
galima sakyti, kad turėsiu kūrybines atostogas.

- Kūryba - tavo gyvenimo forma. Manai, 
visą vasarą galėsi praleisti nekurdama?

- Kūryba man išties labai svarbi, bet kol kas 
sunku prognozuoti, kaip pasikeis mano dieno-

tvarkė gimus pirmagimiui. Į kūrybinius darbus 
grįžti neskubėsiu. Dėl to bent jau dabar esu su-
planavusi pradėtus darbus užbaigti iki gimstant 
vaikeliui. Manau, kad naujas idėjas bent jau min-
tyse visuomet galėsiu kurti. Tai nuolat darau ir 
dabar, eidama pasivaikščioti ar prabudusi naktį.

- Kaip manai, ar motinystė turės įtakos 
ir tavo kūrybai? Galbūt tavo paveiksluose 
atsiras motinų gyvenimo epizodų, vaikiškos 
kasdienybės atspindžių? Galbūt ateityje at-
siras meno objektų iš vaikiškų dalykų?

- Manau, kad motinystė tikrai turės įtakos 
mano kūrybai. Nes ir dabar kuriu tai, ką paste-
biu, kuo domiuosi ar kokių patirčių turėjau. Pa-
vyzdžiui, paveiksluose perteikiu šiuolaikinės 
moters elgesį, grožio kulto ar savo įvaizdžio 
sureikšminimą. Meno objektai iš panaudotų rek-
vizitų - senų lūpų dažų ar panaudotų nagų lako 
buteliukų - irgi gimė stebint, kokie šiukšlių kal-
nai auga dėl neperdirbamų priemonių. Paskuti-
nis mano meno projektas „Diabetas“ - panau-
dotų insulino švirkštų skulptūra - gimė iš mano 
pačios patirties - diabeto ligos diagnozės. Tad 
neabejoju, kad motinystė taip pat atneš naujų 
spalvų ir vėjų į mano kūrybą.

- Kaip ruošiesi vaikelio atėjimui? Jau 
ieškai drabužėlių, lovytės ir kitų dalykų? 
O gal skaitai knygas apie vaikų augini-
mą, auklėjimą ir panašiai?

- Būtent, pradėjau nuo knygų skaitymo 
apie vaikų psichologiją ir dienotvarkę. Daug 
kalbamės su draugėmis, kurios augina mažuo-
sius. Atidariusi parodą pradėsiu ieškoti lovy-
tės, vežimėlio ir kitų reikalingų dalykų. Kol 
kas visą laiką skiriu parodos organizavimui.

- Esi iš tų moterų, kurios su jauduliu 
stengiasi apgalvoti kiekvieną smulkme-
ną, ar veikiau mėgaujiesi nėštumu ir į 
viską reaguoji ramiai?

- Kol kas į viską reaguoju labai ramiai. Tikrai 
negalvoju apie smulkmenas ar laukiančius sun-
kumus. Nėštumas mane pakeitė, impulsyvus ma-
no būdas pasidarė daug ramesnis. Mažai dėl ko 
jaudinuosi, mintis esu nukreipusi labai pozityviai, 
sumažinau darbų tempą, mėgaujuosi kiekviena 
akimirka. Nėštumas - išties nuostabus laikas. 

- Vienos moterys nėštumą apibūdina kaip 
visišką euforiją, kitos - kaip nuolatinį nuo-
vargį. Kokie jausmai ir emocijos lydi tave? 

- Aš apibūdinčiau kaip labai malonų laiką. 
Nors, kaip minėjau, tempas sulėtėjo - net ir 
vaikštau daug lėčiau, nei esu įpratusi. Tačiau 
galiu tik pasidžiaugti, nes mano nėštumas išties 
sklandus: manęs nepykino, nejaučiau nuovargio 
ar mieguistumo. Visa tai sieju su sveika mityba. 
Kaip juokauju, vienintelis minusas - kad veržia 
kelnių juosmuo ir yra sunkiau užsirišti batus.

- Ar pasikeitė tavo gyvenimas, jo rit-
mas sužinojus, kad laukiesi?

- Sužinojusi, kad laukiuosi, pirmuosius tris 
mėnesius stengiausi praleisti kuo ramiau. Dia-
betas apsunkina vaikelio atėjimą, tai žinodama 
saugojausi nuo pervargimo. Tuo metu ruošiau-
si savo personalinei parodai „33“, tad daug 
tapiau ir daug laiko ramiai leidau studijoje. Rit-
mas sulėtėjo, bet darbai nesustojo. Stengiuosi 
kasdien būti gryname ore ir nueiti 10 000 
žingsnių, nors tai darydavau ir anksčiau. Taip 
pat toliau domiuosi sveika mityba, o kadangi 
dėl diabeto esu įpratusi sveikai maitintis, tai 
galiu pasakyti, kad mažai kas pasikeitė.

Agnė Kišonaitė:  Nėštumas - 
išties nuostabus laikas

Veidai
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Sostinėje surengtas mados ir gerumo 
kupinas vakaras - drabužių „Female“ kū-
rėjos Sandra Šernė ir Ieva Grybauskienė 
drauge su papuošalų „Lush Jewelry“ kū-
rėja Viktorija Kac pristatė 2017 m. pava-
sario-vasaros kolekciją. Dauguma renginio 

metu demonstruotų gaminių padovanota 
socialiniam projektui „Trys seserys“. Vi-
sas lėšas už parduotus kolekcijos drabu-
žius ir papuošalus socialinio projekto ini-
ciatorės skirs nemokamų seminarų Lietu-
vos moterims organizavimui. Išskirtinio 

madų pristatymo metu ir podiumu žengė 
neeilinės moterys - gražuolės krepšininkų 
žmonos. 

Eimantės Juršėnaitės ir 
irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Drabužių „Female“ kūrėjos 
Ieva Grybauskienė ir Sandra 
Šernė bei papuošalų „Lush 
Jewelry“ kūrėja Viktorija Kac

podiumo deivėmis

Veidai

Žinomos kūrėjos krepšininkų žmonas pavertė
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Veidai

Krepšininko Laimono 
Kisieliaus žmona Akvilė 

Krepšininko 
Roberto Javtoko 

žmona Vilma

Podiumu žengusią Gintarę 
Songailę pasveikino vyras 

krepšininkas Darius Songaila

Buvusio krepšininko, 
prodiuserio Rolando 

Skaisgirio žmona Vaida

Krepšininko 
Kšištofo 
Lavrinovičiaus 
žmona Tatjana

Krepšininko 
Pauliaus Jankūno 

žmona Ieva
Krepšininko Mindaugo 
Katelyno žmona Ugnė
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Prancūzų dizaineris Aleksis Mabij (Alexis 

Mabille), Paryžiaus mados savaitėje  

pristatydamas kolekciją 2017-2018 metų 

rudeniui ir žiemai, ryškiai pademonstravo 

mados tendencijas ateinančiam sezonui. 

Ilgaauliai, dažnai blizgūs batai, dideli 

platūs siluetai, įvairių kirpimų drabužių 

sluoksniavimas. O kolekcijos  simboliu 

pasirinko taikos balandį.
Itin ryškios vyriškų 
marškinių variacijos

Taikos balandžio simbolis -  
aksesuaruose, audinio siuvinėjimuose

Nėriniai - subtiliam 
seksualumui
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stilius

Sezono tendencija - 
įvairių kirpimų drabužių 
sluoksniavimas
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Sezono topas - 
ilgaauliai batai
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grožio paletė

Maištingas 
kuodas
Į kuodą sukelti plaukai - viena iš mėgs-
tamiausių lietuvių nuotakų šukuosenų, 
taigi ir šiemet daug nuotakų rinksis 
būtent taip sušukuotus plaukus. Tokia 
šukuosena gerai laikosi ir nereikalauja 
didelio dėmesio. Net ir kuodas šiemet 
turėtų būti laisvas, su netvarkingomis 
sruogomis, sukuriant lengvumo įspūdį.

Šių metų nuotaka - spindinti ir valiūkiškai natūrali
Diplomuota stilistė ir vizažistė Sofio Gelašvili-Niūniavė 2017 metų nuotaką apibūdina  
taip - natūrali, gaivi ir spindinti. Nuosavam grožio salonui „Sophistique“ vadovaujanti mer-
gina drauge su savo meistrų komanda jau ruošiasi verstuvių sezonui ir pristato 5 madingus 
nuotakos įvaizdžius bei naudingų patarimų kiekvienai, besiruošiančiai savo vestuvėms.

Valiūkiškos 
garbanos
Lengvai krentančių garbanų šukuosenos vis 

dar išlaiko savo pozicijas, tačiau skirtingai nei 

praėjusiais sezonais, šiemet garbanos formuo-

jamos gana ryškios, didelės ir nerūpestingos, 

stengiamasi sudaryti kuo natūralesnį įvaizdį. 

Holivudinės garbanos šiemet užleidžia pozicijas 

bohemiško stiliaus, lyg vėjo sutaršytoms.
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grožio paletė

(Ne)įmantrūs 
pynimai
Nereikėtų aklai vadovautis vyraujančiomis 
tendencijomis. Labai svarbu atsižvelgti į nuo-
takos individualumą ir parinkti tokį įvaizdį, kuris 
labiausiai atskleis nuotakos grožį ir nepavers jos 
nepažįstama. Nors plaukų pynimai madingi jau ne 
vienus metus, šiais metais galima rinktis laisvą, lengvą 
plaukų pynimą. Kasos turi atrodyti vėjavaikiškai, net netvarkingai. Įvaizdį sustip-
rina laisvi plaukų galiukai, krentančios sruogos priekyje. Tokios kasos puikiai tiks 
romantiško stiliaus nuotakai. Labai originalus sprendimas nuotakai - aplink galvą lyg 
lankelis supinta kasa. Šukuoseną galima pagyvinti gėlėmis arba galvos aksesuarais.

Natūralumas
Ilgą laiką svarbiausiu makiažo akcentu buvo ryškūs 
antakiai, tačiau ši tendencija traukiasi iš mados. 
Geriausia palikti natūraliai ir jaunatviškai 
atrodančią antakių formą, neišploninti jų.

„Ant bangos“ - 
rožinė
Ryškų veido kontūravimą geriau pamiršti. 
Verčiau atsigręžkite į švytintį, pabrėžiantį 
natūralius veido bruožus, skaistų makiažą. 
Viena iš ryškesnių šių metų tendencijų - rožinė 
spalva. Ji vyrauja ir nuotakų makiažuose. 
Rožiniai akių šešėliai ir rožinės lūpos yra 
tendencijų viršūnėse. Siūloma derinti akių 
šešėlių, lūpų dažų ir skaistalų atspalvius. 
Pamirškite matinius lūpų dažus, šiemet ant 
mados podiumų karaliavo spindinčios ir 
gundančios lūpos. Šį sezoną būtinai įsigykite 
natūralios spalvos lūpų dažų atspalvį. Sveikos ir 
spindinčios lūpos - šių metų makiažo akcentas.

Šių metų nuotaka - spindinti ir valiūkiškai natūrali

Parengė Eimantė JUršėnaitė
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sveikatos kodas

Vitaminai lėkštėje
Mitybos specialistai sutartinai teigia, jog tam, kad būtume sveiki, turime valgyti  
visavertį maistą, ir kuo įvairesnį, tuo geriau. „Atšilus orams, ypač pavasarį, tiems,  
kurie žiemą organizmą apleido, daug stresavo, skubėjo ir savimi nesirūpino, trūksta  
vitaminų, mikroelementų. Tad pavasaris turi būti ne tik mūsų širdyse, galvose ir lauke, 
bet ir lėkštėje“, - įsitikinusi mitybos specialistė Eglė ŠinkEVičiūTė.

Į savo mitybą įtraukti kuo įvairesnes  

daržoves ir žalumynus tiesiog privalu.  

Jie lėkštėje turi užimti daugiausia vietos,  

tuomet jausitės sotūs, neapkrausite  

organizmo ir išsaugosite gražias  
kūno formas.

Ta
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Morkos
Maistinė vertė: 100 gramų morkų yra 41 kcal, 
1 g baltymų, 9 g angliavandenių ir 0 g riebalų.

Naudingos medžiagos: šviežiose morkose 
gausu C, D, E, B grupės vitaminų, mineralų, 
skaidulinių medžiagų, geležies ir karotino.

Verta žinoti: besilaikantiesiems dietos morkos yra 
nepamainoma daržovė, nes ji, turėdama mažai kalorijų, 
yra gana soti ir puikiai užpildo skrandį, suteikdama 
sotumo jausmą. Morkos laikomos grožio ir jaunystės 
šaltiniu, nes turi nemažai karotino, kuris organizme 
virsta vitaminu A (jei valgoma kartu su riebalu, pvz., 
šaukšteliu alyvuogių aliejaus arba riebesne mėsa), o 
šis būtinas gerai regai ir gražiai odai. Morkų sultys 
stiprina organizmą, padeda gerinti imuninę sistemą, 
greitina medžiagų apykaitą. Reguliariai vartojamos 
morkų sultys kepenims padeda pašalinti riebalus.

Faktas: morkų sultys valo kraują ir padeda jam 
atsinaujinti.

Agurkai
Maistinė vertė: 100 g yra 17 kcal, 1 g baltymų, 4 g angliavandenių, 0 g riebalų.

Naudingos medžiagos: agurkuose yra vitamino C, skaidulų, jodo, floro, taip pat vario, cinko.

Verta žinoti: agurkus labai rekomenduojama valgyti sergant inkstų, širdies ligomis, cukriniu diabetu, turint ants-
vorio. Agurkai padeda esant užkietėjusiems viduriams, nes turi skaidulų. Stiprina širdį ir nedirgina skrandžio.

Faktas: agurkas turi fermentų, padedančių pasisavinti gyvulinį baltymą. Tad valgant mėsos patiekalus labai 
naudinga lėkštėje turėti ir agurką ar bent salotų su agurkais. Taip pat mėsa bus ir greičiau virškinama.

Pomidorai
Maistinė vertė: 100 g pomidorų yra 22 kcal, 1 g baltymų, 4 g angliavandenių ir 0 g riebalų.
Naudingos medžiagos: pomidorai turi labai naudingos 
medžiagos likopeno, kuris padeda stiprinti vidinių organizmo sienelių struktūrą. Taip pat šioje daržovėje yra daug vitamino C.
Verta žinoti: tai yra puiki dietinė daržovė, skatinanti 
medžiagų apykaitą. Padeda regeneruoti ląsteles ir atsinaujinti jungiamajam audiniui. Naudinga daržovė norintiesiems 
pagerinti širdies raumenų darbą. Mažina cholesterolį. O 
natūralios pomidorų sultys yra puiki prevencinė priemonė 
turintiesiems mažakraujystę. 
Faktas: pomidorai skatina greitesnį žaizdų gijimą.
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Ridikėliai
Maistinė vertė: 100 gramų ridikėlių yra 

24 ki lokalorijos (kcal), 1 g baltymų, 4 g 

angliavandenių ir 0 g riebalų.

Naudingos medžiagos: ridikėliuose gausu kalcio, 

kalio, magnio, geležies, jodo, vitamino C.

Verta žinoti: labai rekomenduojama ridikėlius 

įtraukti į savo gydomąją mitybą, nes ši daržovė 

teigiamai veikia virškinamąjį traktą dėl gausaus kiekio 

gerųjų bakterijų. Neutralizuoja ir stabdo apsinuodijimą 

bei viduriavimą sukeliančius mikroorganizmus. 

Mažina cholesterolio kiekį kraujyje. Puiki prevencinė 

priemonė nuo inkstų ir šlapimo pūslės akmenų. 

Faktas: ridikėliai valo ir dezinfekuoja burnos 

ertmę, liežuvį, skrandį, žarnyną ir padeda atsikra-

tyti nemalonaus kvapo, nes kramtant šią daržovę 

išsiskiria gydomieji eteriniai aliejai.
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Prekės ženklas

Alpakos vilna - tai gamtos kūrinys, kuris ne 
tik maloniai priglunda prie jūsų odos, bet ir prisi-
taiko išlaikydama šilumą. Nepaprastai švelnus, 
šiltas ir natūralus jauniklių alpakų („Baby Alpaca“) 

vilnos prisilietimas gali sušildyti ir pripildyti har-
monijos kiekvieną dieną. Prekės ženklo „Alpacos“ 
gaminiai - dar ir puiki dovana jūsų mylimiausiems 
žmonėms, išskirtinis interjero aksesuaras ir ne-
pakeičiamas stilingas akcentas, rodantis, kad ver-
tinate kokybę, klasikinį dizainą ir komfortą. 

Juk alpakos pluoštas yra vertinamas dėl 
savo minkštumo, švelnumo, patvarumo ir ly-
ginamas su tokiais aukščiausios kokybės 
pluoštais kaip kašmyras.

alpakos vilnos privalumai
n 6 kartus šiltesnė nei avies vilna
n minkštesnė už medvilnę
n antialergiška
n tvirtesnė už moherį
n lengvesnė, šiltesnė ir stipresnė už avių vilną
n prabangesnė už kašmyrą
n spindi kaip šilkas
n kvėpuojanti daugiau už kitus termoaudinius
n nesipūkuoja ir nepalieka kamuoliukų

„alpacos“ gaminiai
n Skaros ir šalikai iš alpakos vilnos gali ne tik 
sušildyti, bet ir padėti kasdien sukurti nepakartojamą 
įvaizdį keičiant šaliko ryšėjimo būdą
n Paltai, tunikos - ieškantiems prabanga dvelkian-
čios šilumos
n Pledai puikiai tiks namuose vertinantiems klasi-
kinį dizainą  
n Mėgstančioms megzti - alpakos vilnos siūlai, 
pasižymintys plačia spalvų gama 
n Mažylių mamos jau spėjo įvertinti gaminius iš 
šios vilnos

Daugiau informacijos - www.alpacos.lt 

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Alpacos“ nuotr.

Mėgstantieji natūralumą, komfortą ir sti-
lingą aplinką seniai žino prekės ženklą „Al-
pacos“, na, o jo dar neatradusiems pravar-
tu susipažinti.

 
švelnus ir šildantis prisilietimas

:
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etiketo kodas

Fe, kaip negražu!

Ar visada žinome, kaip elgtis? Ar žinome, pavyzdžiui, kad biure išskleisti šlapią skėtį - nemandagu?  Lygiai taip pat, kaip ir svečius 
namie pasitikti su chalatu. Štai keletas etiketo taisyklių, kurios padės tinkamai elgtis įvairiausiose gyvenimo situacijose.
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etiketo kodas

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Restorane
✓ Atėję į restoraną ir pamatę ant lėkštės padėtą servetėlę, nesku-

bėkite jos tiestis ant kelių. Iš pradžių užsisakykite, ko pageidau-

jate, paskui galite gurkšnoti gėrimus, ir tik kai padavėjas paduos jums 

pirmąjį patiekalą, servetėlę sulenkite dvilinką, o paskui padėkite ją ant 

kelių sulenkimo vieta į save. Šis nedidelis audinio gabalėlis yra skirtas 

jūsų drabužiams apsaugoti nuo lašų ir trupinių, į jį galite nusivalyti 

suteptus pirštus, taip pat pasausinti lūpas prieš gurkšteldami iš taurės. 

Baigę valgyti servetėlę padėkite ant stalo, šalia lėkštės (iš kairės pu-

sės).

✓ Baigdami valgyti sriubą palenkite lėkštę nuo savęs, kad netyčia 

neišsiteptumėte ir neišteptumėte šalia sėdinčių žmonių.

✓ Jeigu valgant kažkas įstrigo dantyse, o ant stalo yra padėta 

dantų krapštukų, neskubėkite išsižioti ir krapštyti maisto iš 

dantų. Tokius dalykus reikia daryti tik tualete. Kaip, beje, ir kitokias 

procedūras - gerti tabletes, šukuotis, lašintis akių lašus, dažytis lū-

pas ir t.t.

✓ Jeigu restorane iki staliuko jus lydi metrdotelis, eiti reikia tokia 

tvarka: metrdotelis, dama, vyras. Kai administratoriaus nėra, pir-

majam į salę geriau užeiti vyrui, o jau paskui jo palydovei.

✓  Restorane daugelis moterų tiesiog negali išsiskirti su savo ranki-

ne. Atsisėdusios prie stalo deda ją ant kelių arba šalia savęs ant 

kėdės. Bet taip daryti netinka. Jeigu  moteriškas aksesuaras yra mažy-

tis, geriausia jį pasidėti tiesiog ant stalo. Didesnę rankinę dera kabinti 

ant kėdės atkaltės, pasidėti ant grindų arba specialios tam skirtos kė-

dutės.

✓ Bet kokioje maitinimo įstaigoje galioja ta pati taisyklė: arbatpini-

giai turi siekti 10 proc. užsakymo sumos. Bet padavėjui nepalie-

kamos piniginėje užsilikusios smulkios monetos, juolab suglamžyti 

banknotai - tai yra nepagarba aptarnaujančiam personalui.

Teatre, kine, 
koncerte
✓ Eiti į savo vietas teatre reikia pasisukus veidu į 

jau sėdinčius žmones. Vyras turi eiti pirmas, o 
dama - paskui jį, nes būtent vyras atsiprašo už sukel-
tus nepatogumus.

✓Jeigu vaikštinėjant arba kokioje nors viešoje vie-
toje jūsų palydovas/palydovė pasisveikino su 

jums nepažįstamu žmogumi, pasisveikinti turite ir jūs.

Namuose
✓ Chalatas, kurį namuose mėgsta vilkėti labai daug moterų, deja, nė-

ra namų drabužis tikrąja to žodžio prasme. Jis pirmiausia skirtas 
miegamajam ir vonios kambariui. Jį vilkint pasitikti svečius ar bet ką - 
neleistina.

✓ Šiandien daug kas gyvena daugiaaukščiuose, todėl mažai kas pa-
žįsta ne tik visus name gyvenančius žmones, bet kartais net laiptų 

aikštelės kaimynus. Vis dėlto pagal etiketo taisykles jūs turite sveikin-
tis su laiptinėje sutiktais kaimynais. Gatvėje to daryti neprivalote, bet 
jei pažįstate žmogų iš matymo, geriau su juo pasisveikinti.

Darbo vietoje
✓ Kai lauke lyja, purvina, įstaiga paprastai virsta 

šlapių skėčių džiovinimo vieta. Bet džiovinti savo 
aksesuarą, išskleistą darbe arba svečiuose, blogas to-
nas. Taip galima elgtis tik savo namuose. Visur kitur 
reikia naudotis specialiu stovu arba skėtį pakabinti.



Namams

Neteisūs tie, kurie tvirtina, jog įsigyjant 
„Nobilia“ virtuvės baldus tenka nemažai sumo-
kėti už žinomą prekės ženklą. Vokiškų virtuvės 
baldų „Nobilia“ kaina susideda iš aukštos ko-
kybės medžiagų ir darbo užmokesčio darbuo-
tojams. Egidijus Gesevičius sako, kad gaminant 
„Nobilia“ virtuvės baldus darbus atlieka robotai, 
dirbantys visą parą, nesergantys, neatostogau-

jantys ir nereikalaujantys atlyginimo, taip pat 
mokesčių nuo algos. Virtuvės baldų kokybę tik
rina elektronika, kuri nepraleidžia net žmogui 
nematomų defektų. „Tai reiškia, kad virtuvės 
baldų kainą sudaro 80 procentų žaliavos ir 20 
procentų pagaminimo išlaidos“,  sakė jis.

Patvarus sprendimas

Vokiškų virtuvės baldų gamintojas „Nobi-
lia“ gamina fasadus, kurių kaina skirstoma į 
10 skirtingų kategorijų. Pirkėjas gali pasirink-
ti fasadus nuo vidutinės iki aukščiausios kla-
sės. „Aukščiausios klasės fasadai yra lakuoja-
mi 8 kartus specialioje vakuuminėje patalpoje 
ir yra padengiami specialia danga, kuri apsau-
go virtuvės fasadus nuo ultravioletinių spin-
dulių ir kitų mechaninių poveikių. Didžioji da-
lis gamybos technologijų yra patentuotos ir 
saugomos paslaptyje. Virtuvės baldų karkasas 
yra apdirbamas lazeriu, tokiu būdu užtikrinant 
virtuvės baldų atsparumą drėgmei. Virtuvės 
stalčiai atlaiko iki 60 kg į vieną kvadratinį met
rą, į 90 cm pločio stalčių jūs galite įlipti ir jis 
jus išlaikys“, sakė E.Gesevičius. 

Vokiška kokybė   
lietuviškoje parduotuvėje

„Kadangi „Nobilia“ gamina didelius kie-
kius baldų (fabrikas per dieną pagamina 3000 
virtuvės komplektų), AEG ir „Siemens“ bui-
tinės technikos gamintojai išskirtinai gamina 
atskiras buitinės technikos linijas būtent „No-
bilia“ fabrikui“,  sakė Paulius Gesevičius. 
„Nobilia“ fabriko kaimynė – aukšta kokybe 
garsėjantis buitinės technikos gamintojas 
„Miele“. Daugiau informacijos apie virtuvės 
baldus bei buitinę techniką klientams gali su-
teikti baldų salono „Baldai Namams“ Kaune 
darbuotojai. Virtuvės baldus galite įsigyti iš-
simokėtinai, suteikiamos labai geros sąlygos.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Kodėl verta pirkti vokišką
 virtuvę?

Salonų tinklas „Baldai Namams“ jau dau-
giau negu 20 metų užsiima importinių 
baldų prekyba ir orientuojasi į vidutines 
bei aukštesnes pajamas gaunančius pirkė-
jus. Statistika rodo, kad vis daugiau klientų 
Lietuvoje domisi aukštesnės kokybės vir-
tuvės baldais. Klientui darosi svarbu ne tik 
virtuvės komplekto kaina, bet ir detalesnė 
informacija - iš kokių medžiagų pagamin-
ti virtuvės baldai, kokios technologijos yra 
naudojamos jų gamybai, kiek šie baldai yra 
ilgaamžiški ir iš ko susideda jų kaina.
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Ar žinote, kad jums patikusį brandų, aukš-
tą medį galite pasisodinti po savo namų lan-
gais dar šiandien? „Medeinės parkų“ specia
listai taikydami naują techniką jūsų pasirink-
tą medį  pušį, ąžuolą, riešutmedį ar bet kurį 
kitą  kruopščiai iškas ir su chirurginiu tiks-
lumu persodins į naują vietą.

„Galimybė persodinti didelius medžius, 
taikant specialią techniką, Lietuvoje atsirado 
visai neseniai, maždaug prieš 3 metus. Šis 
atradimas kardinaliai pakeitė požiūrį į land-
šafto formavimą“,  pasakoja Kęstutis Kuo-
ras, didelius medžius persodinančios į monės 
„Medeinės parkai“ įkūrėjas ir vadovas.

Tai ypač aktualu augančių miestų ir gy-
venviečių naujakuriams, kurie statosi būstus 
plynuose laukuose, kur tuščia erdvė tiesiog 
užgožia jaunus medelius.

Šalia naujo namo atvežti ir pasodinti di-
delį medį, perkelti jau augantį augalą iš vie-
nos vietos į kitą  prie planuojamo statyti 
namo, šalia pavėsinės, suformuoti gyvą už-
tvarą palei kelią, pasisodinti brandžių me-
džių parką ar sodą  „Medeinės parkai“ šias 
užduotis atlieka lengvai ir greitai, per vie-
ną dieną. Taip pat nesunkiai taiso tokias 
klaidas kaip „neišvaizdus“, „per arti sienos 
ar kito medžio“, „per didelis užaugo, kitus 
užgožė“.

Kol jauni medeliai užaugs, tektų laukti 10 
ar 20 metų, kartu pergyvenant ligas, kenkėjų 
antplūdžius, graužikų (pelių ar kiškių) atakas, 
kurios jaunam medeliui kartais net mirtinai 
pavojingos. Didesni medžiai šį „reanimacijos 
palatos“ etapą būna jau išgyvenę. Dėl saugu-
mo persodinant naudojami ekologiški prepa-
ratai, padedantys medžiui lengviau prigyti.

„Dažniausiai persodinami 56 m, kartais  
net iki 10 m aukščio medžiai. Dar didesnių 
medžių persodinimas kelia sunkumų, nes tokį 
medį būtų sunku pervežti,  pasakoja Kęstutis 
Kuoras.  Tam naudojama speciali medžių per-
sodinimo technika  iš visų pusių jį apgaubian-
tys ir įsmeigiami į žemę keturi dideli kastu-
vai  nepažeidžia persodinamo medžio šaknų 
sistemos, medį perkelia su visu gruntu ir ma-
žosiomis šaknelėmis į naują pasirinktą vietą. 
Beje, „Medeinės parkų“ veiklos istorijoje visi 
persodinti medžiai sėkmingai prigijo.“

l Medžiai sodinami bet kuriuo metų laiku. 
Tiesa, vasarą tai daryti patogiau, nes aiškiau mato-
mas visas sulapojęs medžio vainikas.

l Persodinti medį galima ne vieną kartą. 
Antrą ar trečią kartą tai daryti daug paprasčiau - jis 
jau būna prisitaikęs prie persodinimo.

l Ar tai yra brangu? Kęstučio Kuoro teigimu, 
tai labai pigu, nes vieno medžio persodinimas 
užtrunka vidutiniškai apie pusvalandį.

Kodėl verta sodinti didelius medžius
l Sodindami jaunus, 2-3 metų, medelius, kaip 
jie atrodys suaugę, galime tik įsivaizduoti. Kokios 
formos ir tankumo bus jų laja, kokio aukščio bus 
pats medelis po dešimties dvidešimties metų - 
galime tik įsivaizduoti. Komponuojant landšafte 
suaugusius ir susiformavusius medžius, visa tai 
žinoma tiksliai.

l Net ir drąsiausias landšafto idėjas galime 
įgyvendinti per vieną ar keletą dienų. Jei norime 
riešutų, suaugusį riešutmedį savo kieme galime 
turėti jau šiandien, ne po 15 metų.

l Suaugę medžiai daug atsparesni ligoms ir ken-
kėjams, vandens ir maisto medžiagų stokai negu 
jauni medeliai. Todėl ir pats sodininkavimo proce-
sas - tvaresnis, aplinkai draugiškas. Galime kurti 
tvarų, pačios gamtos natūraliai kuriamą landšaftą 
su minimaliu žmogaus įsikišimu.

l Taikant mūsų medžių persodinimo techniką, 
lengviausiai prigyja iki 30 cm skersmens kamieno 
medžiai. Kadangi kamieno skersmens ir šaknų 
santykis 1 ir 10, persodindami 20 cm skersmens 
medžio kamieną iškasame 2 m skersmens žemės 
gumulą, į kurį telpa visos - ir storosios, ir augalo 
mitybą užtikrinančios plonosios - šaknys.

l Populiariausi persodinami medžiai mūsų kraš-
te - visus metus žaliuojančios pušys, kurias galime 
įvairiai formuoti, išgauti norimą vainiko formą. 
Bet jau atsiranda susidomėjimas ir retesniais, 
egzotiniais medžiais, vaismedžiais. Beje, pasodinti 
dekoratyviniai medžiai auga ir kiekvienais metais 
tampa vis vertingesni - tai gražiai suformuoti 
riešut medžiai, šilkmedžiai, magnolijos, sakuros.

l Tvarkant - planuojant ar perplanuojant - land-
šaftą reikėtų tartis su profesionalais.

Pravartu žinoti

Sakoma, kad žmogus, kastuvu sodindamas 

medelį, tai daro ne sau, o savo vaikams ar 

anūkams. Bet jiems galbūt patiks visai kitokie 

augalai. Su „Medeinės parkų“ didelių medžių 

persodinimo technika laukimo laikas sutrum-

pėja iki vienos dienos. Pasirinktu medžiu spėja 

pasidžiaugti žmogus, kuris ir priėmė sprendimą 

dėl jo pasodinimo.

Nusprendėte pasisodinti medį? Gera žinia - jums nereikės laukti 20 metų, kad pamaty-
tumėte jį suaugusį savo namo kieme. Jei panorėsite, tai gali įvykti jau rytoj.

Padedame medžiams keliauti    

Šiandien
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Vakar

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Ar žinojote?

Mažai žinomi faktai apie Antarktidą
l Antarktidoje yra kalnų masyvas, dydžiu 

prilygstantis Alpėms. Šie kalnai vadinasi Gam-
burcevo kalnais pagal sovietų geofiziko, aka-
demiko Georgijaus Gamburcevo pavardę - jo 
vadovaujama ekspedicija 1958 m. juos ir atra-
do. Šio kalnų masyvo ilgis - 1300 km, plotis - 
nuo 200 iki 500 km. Aukščiausias taškas - 
3390 m. O dabar įdomiausia: visas šis gigantas 
yra po storiausiu ledo sluoksniu. Vidutinis le-
do dangos storis ties kalnais - 600 m, bet pa-
sitaiko plotų, kur ledo storis viršija 4 km.

l Antarktidos polediniuose ežeruose gal-
būt egzistuoja gyvybės formos, kurios milijonus 
metų evoliucionavo atskirai nuo visos Žemės. 
Iš viso Antarktidoje aptikta daugiau kaip 140 
poledinių ežerų. Žinomiausias iš jų - Vostoko 
ežeras, esantis netoli rusų mokslinės stoties 
„Vostok“, iš kurios ir kilo ežero pavadinimas. 
Ežerą dengia 4 km storio ledo sluoksnis, bet 
jis pats dėl požeminių geoterminių šaltinių ne-
užšąla. Vandens temperatūra ežero gelmėse 
yra apie 10 laipsnių Celsijaus. Mokslininkų ma-
nymu, būtent šis ledo šarvas buvo natūrali izo-
liacija, padėjusi išlikti unikaliems gyviems or-
ganizmams, kurie visus tuos milijonus metų 
vystėsi visiškai išskirtinėmis sąlygomis.

l Antarktidoje nėra laiko juostų - tai vie-

nintelis planetos žemynas, nesuskirstytas į 

laiko juostas. Kokio nors savo laiko Antarkti-

doje taip pat nėra. Visi ten gyvenantys moks-

lininkai ir ekspedicijų nariai orientuojasi arba 

pagal savo gimtosios šalies laiką, arba pagal 

jiems atsargas atgabenančių darbuotojų laiką.

l Antarktidoje yra jūra, kurios vanduo - 
švariausias Žemėje. Vedelio jūra pagrįstai lai-
koma skaidriausia pasaulyje. Bet ir čia nėra 
nieko keisto, juk Antarktidoje jos tiesiog nėra 
kam užteršti. Vedelio jūroje vanduo toks šva-
rus, kad galima įžiūrėti objektus, esančius 79 
m gylyje. Tai beveik atitinka distiliuoto van-
dens savybes.

l Antarktidoje yra 70 proc. viso planetos 
gėlo vandens atsargų, bet vis dėlto - tai sau-
siausia Žemės vieta. Paradoksas, bet nieko 
keisto čia nėra. Gėlo vandens atsargos - tai, 
aišku, ledas. O kritulių čia iškrenta vos 18 mm 
per metus. Net Sacharos dykumoje jų gerokai 
daugiau - 76 mm.

l Antarktidos ledkalniai gali būti viso 

miesto dydžio. Ir tai dar švelniai pasakyta. 

Įsivaizduokite: didžiausias atskilęs ledkalnis 

(suprantama, iš tų, kuriuos pavyko užregist-

ruoti) buvo 37 km pločio ir 295 km ilgio!

Antarktida - žemynas, esantis pačiuose Žemės 
pietuose. Atšiauri, negailestinga, beveik negyva 
ledinė dykuma. Bet šalčiausioje Žemės vietoje 
yra nemažai įdomaus ir apie tai norime jums 
papasakoti.
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BRAZILIJOS PREZIDENTAS...
BIJO VAIDUOKLIŲ

Brazilijos prezidentas Mišelis Teme-
ras (Michel Temer) paaiškino savo atsi-
sakymą gyventi oficialioje valstybės va-
dovo rezidencijoje - Alvorados rūmuose - 
negera šios vietos energija.

„Aš ten jaučiau kažką keisto. Nuo 
pat pirmosios nakties negalėjau užmigti. 
Energija buvo negera“, - cituoja prezi-
dentą leidinys.

„(Pirmoji ponia) Marsela (Marcela) 
irgi jautė tą patį. Mes net pagalvojome: 
gal čia yra vaiduoklių?“ - pareiškė Bra-
zilijos lyderis ir nusijuokė.

Apie M.Temero sprendimą negyven-
ti oficialioje valstybės vadovo rezidenci-
joje buvo sužinota kovo 2 d. Tada laik-
raštis „Globo“ pranešė, kad Brazilijos 
prezidentas laiko rūmus „pernelyg dide-
liais“ ir „nepanašiais į namų židinį“.

Oficialioje rezidencijoje Brazilijos pre-
zidentas praleido tik 12 dienų. Didžiausios 
Pietų Amerikos šalies vadovas kartu su 
šeima grįžo į Žaburu rūmus, kur jis gyve-
no, eidamas viceprezidento pareigas.

Alvorados rūmai buvo pastatyti 1958 
metais pagal garsiojo brazilų architekto 
Oskaro Nimejerio (Oscar Niemeyer) pro-
jektą. Bendras trijų aukštų pastato plo-
tas - 7 tūkstančiai kvadratinių metrų, o 
aptarnaujantį personalą sudaro apie 70 
žmonių.

DIDŽIOJI BRITANIJA: 
ĮDARBINTI KATINAI

Katinas Laris (Larry), gyvenantis 
Didžiosios Britanijos premjero rezidenci-
joje Dauningo gatvėje 10 ir turintis spręs-
ti kovos su žiurkėmis ir pelėmis prob lemą 
pastate, blogai atlieka savo pareigas. Pa-
sak neoficialių šaltinių, artimiausiu me-
tu Laris gali būti „atleistas“.

Katinas Laris oficialų Jungtinės Ka-
ralystės ministro pirmininko vyriausiojo 
peliautojo statusą gavo 2011 metais, bet 
netrukus paaiškėjo, kad jis dirba prastai. 
Kaip konstatuoja žiniasklaidos atstovai, 
katinas arba ignoruoja peles, arba žai-
džia su jomis.

O štai katinas Palmerstonas (Pal-
merston), gyvenantis pagrindiniame Už-
sienio reikalų ministerijos pastate, jau 
sugavo dešimtis pelių. Taip pat praneša-
ma, kad efektyviai darbuojasi katinas 
Gledstounas (Gladstone), kuris saugo 
nuo graužikų Didžiosios Britanijos fi-
nansų ministeriją.

Eltos inf.

 ĮDOMU

Mažai žinomi faktai apie Antarktidą

● Priešingai nei paplitęs įsitikinimas, to-
li gražu ne visa Antarktidos teritorija padeng-
ta ledu. Daugelis Antarktidą įsivaizduoja kaip 
bekraštę ledo dykumą, kurioje nėra nieko, 
išskyrus sniegą ir ledą. Didele dalimi tai, aiš-
ku, tiesa. Bet Antarktidoje yra ir nemažų slė-
nių be sniego ir net smėlio kopų. Bet nereikia 
turėti iliuzijų: sniego ten nėra ne todėl, kad 
yra šilčiau negu kitur, priešingai, sąlygos ten 
yra dar atšiauresnės. Sausuose Makmerdo 
slėniuose pučia klaikūs katabatiniai vėjai 320 
km/val. greičiu. Būtent jie išgarina drėgmę ir 
todėl čia nėra nei sniego, nei ledo. Sąlygos čia 
yra tiek panašios į esančiąsias Marse, kad 
NASA Makmerdo slėniuose net bandė nulei-
džiamuosius kosminius aparatus „Viking“.

● Antarktida turi savo domeną ir telefo-
no kodą. Nors Antarktidoje nėra nuolatinių 
gyventojų, šis žemynas turi savo domeną 
„.aq“ ir unikalų telefono kodą 672. O dar An-
tarktida turi savo, tegu ir neoficialią, valiutą - 
Antarktidos dolerį.

● Antarktidoje yra keletas veikiančių 
vulkanų. Apskritai Antarktida seisminio 
aktyvumo požiūriu yra labai rami vieta. 
Bet vis dėlto ir čia esama vulkanų, ir ne 
tik miegančių, bet ir aktyvių. Bent du iš 
jų yra išsiveržę per pastaruosius 200 me-
tų. O garsiausias Antarktidos vulkanas, 
kuris kartu yra ir aktyviausias, vadinasi 
Erebusas. Jis dar dažnai vadinamas vul-
kanu, saugančiu kelią į Pietų ašigalį.

● Antarktidoje yra didžiausias iš žinomų asteroidų paliktų kraterių. Kraterio skers-muo - apie 482 km. Mokslininkų manymu, jis susidarė maždaug prieš 250 mln. metų Permo ir Triaso periodu, kai į Žemę nukrito asteroidas, ne mažesnis kaip 48 km skers-mens. Dulkės, pakilusios jam nukritus ir as-teroidui sprogus, sukėlė kelis amžius truku-sį atšalimą ir, pagal vieną hipotezę, sunaikino didelę dalį tos epochos gyvūnijos ir augalijos. 

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EPA-Eltos nuotr.
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Iš Bodės muziejaus Berlyne pavogtas 
unikalus eksponatas - 100 kilogramų sve-
rianti aukso moneta, kurios nominalas - 
1 milijonas dolerių. Kaip pranešė Vokietijos 
sostinės policija, piktadariai įsigavo į muzie-
jų naktį į pirmadienį, pasinaudoję tik kopė-
čiomis. Ekspertų duomenimis, unikalios, bet 
tikrai nepatogios mokėjimo priemonės ver-
tė gerokai viršija nominalą. Ši aukso mone-
ta iš Kanados buvo nukalta 2007 metais Di-
džiosios Britanijos karalienės Elžbietos II gar-
bei. Jos skersmuo - 53 centimetrai, storis - 
3 centimetrai. Apytikrė eksponato kaina - iki 
4 milijonų eurų.

Vokietijos teisėsaugos institucijos kol kas 
nepraneša, kaip plėšikams pavyko įveikti mu-
ziejaus apsaugos sistemą ir ar buvo imtasi pa-
pildomų priemonių monetai apsaugoti. 

kaleidoskopas

DOVANA. Sakuros pražydo 
garsiojoje Vašingtono „Tidal 
Basin“ aikštėje, šia proga pra-
sidėjo ir Nacionalinis vyšnių 
žydėjimo festivalis. Jis ren-
giamas kasmet, prisimenant, 
kad 1912 metais Tokijo meras 
Ikijas Ozakis (Ykio Ozaki) pa-
dovanojo Vašingtonui 3000 
sakurų medelių. 

Dinozaurų  
takaisIš 
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ŽYDĖJIMAS. Žiedlapiais pasipuošusiomis sakuromis džiaugiasi ir Pekino gyventojai bei miesto svečiai, klaidžiojantys po mieste 
esantį „YuYuantan“ parką. Ir vietinių, ir turistų pamėgtame parke yra 199 500 augalų, 2000 iš jų - 20-ies skirtingų rūšių sakuros.  

Dinozaurų  
takais

Parengta pagal Eltos inf.

Atokiame Vakarų Australijos Kimberlio regione, mokslininkų pramintame „Australišku juros periodo parku“, aptikta net 21 rūšies dinozaurų pėdsakų. Tarp rastų pėdsakų yra ir stegozauro pėdos įspaudas, kuris yra vienintelis įrodymas, kad Australijoje gyveno šios rū-šies dinozaurų. 25 kilometrus besidriekiančioje pakrantės teritorijoje buvo rasti ir didžiausi kada nors užfiksuoti, net 1,75 m ilgio, dinozauro pėdsakai. Tokių radinių galėjo ir nebūti - Vakarų Australijos vyriausybė 2008 metais buvo parinkusi šį rajoną didžiulei suskystintų gamtinių dujų gamyklai. 



36 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  3 1

Scena

„NETIKĖTI 
PRISILIETIMAI“

Martynas Kuliavas ir draugai koncerte 

Martynas Kuliavas and friends in the concert
 „UNDISCOVERED SENSATIONS“

BALANDŽIO 5 D. 18 VAL. ŠEDUVOJE, kultūros ir amatų centre
BALANDŽIO 6 D. 19 VAL. VILNIUJE, Šv. Kotrynos bažnyčioje
BALANDŽIO 7 D. 18 VAL. MARIJAMPOLĖJE, kultūros centre
BALANDŽIO 8 D. 18 VAL. KLAIPĖDOJE, koncertų salėje
BALANDŽIO 9 D. 17 VAL. KAUNE, valstybinėje fi lharmonijoje

Sutartinių giedotojų ansamblis 
„ŪTARA“ (Lietuva)

MARTYNAS 
KULIAVAS 
(Lietuva)

AURELIJUS ŠČIUKA 
(Lietuva/Didžioji Britanija)

MIKE HORNE 
(Pietų Afrika/Didžioji Britanija)

LAKIS ECONOMOU
(Graikija/Didžioji Britanija) 

PRISTATO:

BILIETUS PLATINA

PARTNERIAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE! 

Vasario mėnesį Kinijoje koncertinį turą surengusi atlikėja 
Jurga ŠeduiKytė gerbėjams pristato naujausią savo kūrinį 
„Bro“. Balandžio mėnesį albumą išleisianti dainininkė dainą 
sukūrė savo vyresniajam broliui.

„Daina „Bro“ dedikuota mano artimiesiems. Paradoksalu, kad 
ilgą laiką su savo broliais, seserimis nejaučiau stipraus ryšio, tačiau 
dabar suprantu, kokie jie man svarbūs ir reikalingi. Dainos pagrin-
dinė žinutė ir yra ta, kad mes turime branginti šalia esančius žmo-
nes. Visi esame tarsi gentis, kurioje užkoduoti tarpusavio santykiai, 
ir tik nuo mūsų priklausys, kokie jie bus“, - pasakojo Jurga.

Balandžio 20 d. koncertų salėje „Compensa“ pristatomame 
albume su daina „Bro“ skambės dar 10 naujausių Jurgos kūrinių. 
„Šiame albume atsispindės visos mano ir visuomenės netobulu-
mo spalvos. Galbūt susirinkę žiūrovai nustebs pamatę ne vieną 
Jurgos asmenybę, tačiau viduje tikiu, kad laikas tai parodyti“, - 
kalbėjo dainininkė. Albumą „Not Perfect“ ji pristatys ne tik Lie-
tuvos, bet ir kinų publikai. „Šiuo metu deramasi dėl mano sugrį-
žimo į Kinijos sceną. Noriu, kad „Not Perfect“ albume užkoduo-
ta stiprybė ir jėga kirstų Lietuvos sienas“, - pasakojo Jurga.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Jurga Šeduikytė ruošiasi 
albumo pristatymui
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Pavasaris atnešė šviežio oro gūsį į „Queens 
of Roses“ kūrybinę stovyklą. Merginos 
pristato naujausią dainą „Tik tada“ ir tvir
tina, kad beklausant šio kūrinio ir saulė 
ryškiau pradeda šviesti, ir šypsenos kaip
mat veidą papuošia. Puikia nuotaika mer
ginos jau užsikrėtė, o ir savo klausytojus 
ragina džiaugtis kiekviena diena. 

„Turbūt dabar išgyvename labai pozityvų 
laikotarpį, kai nebenorime kurti lėtų, liūdnų 
dainų. O gal tiesiog labai pasiilgome vasaros! 
Naujus metus pradėjome su smagiąja „Fis-
herman“ daina, pajautėme, kad gera nuotai-
ka užkrečiama, taigi kaip šiuo metu jaučia-
mės, tokia muzika ir norime dalintis su savo 
klausytojais. Kokie vaizdai iškyla klausant 
dainos? Tikra vasara... Šokinėji per bangas, 
įsimyli, čiuoži su mylimu žmogumi smėliu 
nuo kopų, šoki iki paryčių ir, svarbiausia, 
džiaugiesi, aplink matai laimingus žmo-
nes!“  - su šypsena kalbėjo „Queens of Ro-
ses“ merginos.

Atlikėjos negaili pagyrų ir savo dainos 
autoriams Kasparui Meginiui ir Edgarui Žal-
tauskui, kurie yra jaunosios kartos kūrėjai, 
turintys puikų skonį ir geros muzikos pojūtį. 
Merginos mano, kad su jomis dirbti nėra 
leng va, nes visos yra perfekcionistės ir turi 
tvirtas nuomones, tačiau šį kartą visiškai pa-
sitikėjo savo naująja komanda ir nuo pradžių 
tikėjo bendru rezultatu. „Su vyrukais net 
nedrįstame ginčytis, nes esame tikros, kad 
jie žino geriau. O tai retas reiškinys. Ilgai 
ieškojome, kokia muzikos kryptis yra mums 
tinkama, kas galėtų atspindėti ne tik balsų 

galimybes, bet ir mūsų būdą. Ne paslaptis, 
kad galime gražiai padainuoti lyriškas, stip-
rias dainas, bet taip pat esame jaunos, sma-
gios ir kartais lengvai išprotėjusios“, - 

šmaikštavo atlikėjos. Dainos tekstą parašęs 
Vilius Popendikis puikiai sudėjo pozityvią 
dainos nuotaiką į žodžius.

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Pavasariškos „Queens of Roses“ naujienos
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Farelas Viljamsas (Pharrell Williams) su žmona Helen 
Lasičan (Helen Lasichanh) augina keturis vaikus

EPA-Eltos nuotr.

Dainininkas, dainų ir filmų garso takelių autorius bei prodiuseris Farelas Viljamsas 
(Pharrell Williams), rodos, gyvena taip, tarsi kiekviena diena būtų šventė, ir niekuomet 
nestokoja pozityvaus požiūrio į gyvenimą. Šie metai jam prasidėjo ypač smagiai, jis su 
žmona susilaukė trynukų, balandžio 5-ąją švęs 44 metų gimtadienį ir toliau suksis tarp 
trijų daugiausia vietos jo gyvenime užimančių dalykų: muzikos, meilės ir mados.

Faktai apie Farelą viljamsą

l Farelas gimė 1973-iųjų balandžio 5 d. 
Virdžinijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

l Dainininkas turi du brolius - Psolomo-
ną (Psolomon) ir Katą (Cato). Farelas už Ka-
tą vyresnis dešimčia, o už Psolomoną - dvi-
dešimčia metų.

l Turi savo vardinę drabužių liniją BBC 
(„Bilionare Boys Club“), taip pat batų ir marš-
kinėlių liniją pavadinimu „Ice-Cream“.

l 2005-aisiais „Esquire“ žurnalas paskel-
bė Farelą stilingiausiu ir geriausiai besiren-
giančiu pasaulio vyru.

l Drauge su prancūzų mados namais 
„Louis Vuitton“ sukūrė autorinę papuošalų 
liniją.

l Turi sukūręs savo kvepalų liniją.
l 2012 metais susižadėjo, o po metų su-

situokė su modeliu ir mados dizainere, ilga-
mete drauge Helen Lasičan (Helen Lasi-
chanh). Pora jau turi keturis vaikus - sūnų 
Roketą (Rocket), o 2017-ųjų sausį porai gimė 
trynukai, tačiau jų vardų pora atskleisti ne-
skuba.

l Farelas užsiima ir labdaringa veikla - sa-
vo gimtajame mieste finansavo jaunimo užim-
tumo centro po pamokų statymą. Centrą gali 
lankyti vaikai ir jaunimas nuo 7 iki 20 metų.

l Laisvu laiku Farelas labiausiai mėgsta 
važinėti riedlente, kurti muziką ir drabužius.

l Mėgstamiausias desertas - ledai.
l Viena geriausių skaitytų knygų - Paulo 

Koeljo (Paulo Coelho) „Alchemikas“.
l Du kartus buvo nominuotas „Oskaro“ 

ir vieną - „Auksinio gaublio“ apdovanoji-
mams, laimėjęs tris „Grammy“ statulėles.

l 2014-aisiais gavo žvaigždę Holivudo 
šlovės alėjoje.

l Prastas įprotis - keliaujant visuomet 
susikrauti per daug bagažo ir daiktų, kurių 
neprireikia.

l Viešbučiuose mėgsta užsisakyti su-
muštinių su riešutų sviestu ir drebučiais.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Tarp trijų M: muzikos, meilės ir mados
n Kurti drabužius ir mados linijas pradėjau 
dėl to, kad neradau to, kas man patinka ir tinka 
parduotuvėse... O juk esi tai, ką dėvi. Bet aš nieko neišmanau apie stiliaus klaidas
n Aš esu ambicingas ir siekiu to, kas man atrodo pasiekiama ir įveikiama
n Mėgstu saldumynus ir keliones su šeima
n Myliu savo šeimą ir savo darbą
n Muzikai mane įkvepia paprasti žmonės ir 
kasdienybė

Farelas trumpai apie save
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Plačiau apie „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimus skaitykite 41 p.

Šokėjų Airidos ir Lauryno 
ŽAkevičių triumfas

2017 m. kovo 31 - balandžio 6 d.
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Esu... SAVAITGALIO  televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 4,4%
TV6 2,9%
TV1 2,8%
TV8 2,8%
Info TV 2,4%

NTV Mir Lietuva 2,3%
PBK 2%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,1%
TV1 3,3%
Info TV 2,8%
TV6 2,8%
TV8 2,5%

NTV Mir Lietuva 2,4%
PBK 2%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,2%

LNK 16,1%

TV3 14,4%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,6%

LNK 19,5%

TV3 16,6%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 NUO...IKI LNK 11,5

2 KK2 LNK 11,3

3 VALANDA SU RŪTA LNK 11,0

4 MES VIENO KRAUJO LNK 10,5

5 TV3 ŽINIOS TV3 9,8

6 LIETUVOS TALENTAI TV3 9,0

7 LNK ŽINIOS LNK 8,3

8 ŠVIESOFORAS TV3 8,2

9 MUZIKINIS IŠŠŪKIS BTV 8,1

10 PAKARTOK TV3 7,7

Duomenys: TNS LT, 2017 m. kovo 20-26 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,2%BTV 6,5%

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,2%

LRT Televizija 
9,3%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
8,5%

Kiti  
kanalai 23,4%

Kiti  
kanalai 19,9%

Radijo stoties „Power Hit Radio“ laidų vedėjas VAIDAS 
LELIUgA (21) tikina, jog labiausiai jo dėmesį prie televizi-
jos ekrano patraukia laidos apie keliones ir užsienio šalis 
arba sporto varžybos. Tiesa, net ir tam vaikinas laiko ran-
da tik savaitgaliais, grįžęs aplankyti tėvų. 

✔ Dažniausiai televizijai  skiriu laiko...
kai grįžtu į Kauną, pas tėvus. Tada ryte geriu kavą, valgau 

bandeles ir žiūriu televizorių. Seniau mano visi vakarai buvo 
leidžiami prie TV ekrano, mokėjau mintinai visas reklamas ir 
siužetus, tačiau jau keleri metai neberandu tiek daug laiko, 
kad galėčiau nuolat sėdėti ir žiūrėti, kas rodoma.

✔ Mėgstu žiūrėti...
sporto varžybas arba viską, kas susiję su kelionėmis ir 

užsienio šalimis. O kartais televizorius tiesiog tarnauja kaip 
fonas. 

✔ televizijai labiausiai trūksta...
aukso viduriuko, kurio paieškos yra tikras galvos skaus-

mas televizijos laidų prodiuseriams. Visi nori kažko naujo, o 
kai tą naują gauna, sako, kad tai nesąmonė. Apskritai - Lietu-
vos žiūrovas yra labai išpuikęs.  

✔ jei būtų galiMybė kurti ir vesti autorinę televizijos 
      laiDą, ji būtų...

apie keliones! Ši mintis kilo man dar prieš kelis metus, 
kai neatsitraukdavau nuo televizoriaus ir  nepraleisdavau nė 
vienos kolegos Edvardo Žičkaus laidos apie įvairias šalis, 
viešbučius, restoranus ir pan. Vis tik, manau, man tiktų ir 
patiktų darbuotis ir kokioje nors pramoginėje laidoje.

✔ televizijoje Man svarbu...
laidų turinys, o ne jų vedėjai. Tiesa, man svarbu, kad ve-

dėjas būtų gražaus balso savininkas. Pasakysiu atvirai - kad 
ir koks gali būti filmas geras ir aš jo laukčiau visą savaitę, bet 
jei įsijungus jį man nepatiks įgarsinimas, įgarsintojų balsai, 
aš to filmo nė už ką nežiūrėsiu.

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė Irm
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Į sceną lipę laureatai sveikino kolegas ir 
žiūrovus Teatro dienos proga, dėkojo už pa-
laikymą ir supratimą. Visi jie prisipažino, kad 
tokią dieną jaudinasi kaip niekada, o daugelio 
akyse tvenkėsi ašaros. Šis vakaras tapo itin 
sėkmingu šokėjų duetui - Airidai Gudaitei-
Žakevičienei ir Laurynui Žakevičiui, kurie 
atsiėmė net 2 apdovanojimus. Jiems atiteko 
tradicija tapęs apdovanojimas - Boriso Dau-
guviečio auskaras, skiriamas už originalią ir 

novatorišką kūrybą. Nominacijoje „Už šokio 
meną“ nugalėjo vizualaus šokio spektaklio 
„Žaidimas baigtas“ kūrybinė grupė, o tiksliau 
urbanistinio šokio teatro „Low Air“ kolekty-
vas, kuriam vadovauja L.Žakevičius. Šokėjų 
duetas 2014 m. jau buvo apdovanoti „Auksi-
niu scenos kryžiumi“ kaip geriausi choreo-
grafai. Šiandien jiedu džiaugiasi savo šokio 
mokykla „Low Air“ ir „Low Air“ urbanistiniu 
šokio teatru. 

41

TELEVIZIJAuž kadro

n Padėkos premija už viso gyvenimo kūrybą 
skirta iškiliam teatro ir kino aktoriui Regimantui 
Adomaičiui, sukūrusiam daugiau kaip 50 vaidmenų 
teatre ir tiek pat kine
n Geriausias sezono režisierius - Giunteris 
Kremeris (Gunter Kramer)
n Geriausia sezono pagrindinio vaidmens dramos 
aktorė - Jevgenija Gladij
n Geriausias sezono pagrindinio vaidmens dramos 
aktorius - Darius Meškauskas 
n Geriausia sezono nepagrindinio vaidmens aktorė - 
Karolina Kontenytė
n Geriausias sezono nepagrindinio vaidmens akto-
rius - Arūnas Sakalauskas 
n Geriausias scenografas - Herbertas Šeferis 
(Herbert Schafer, Vokietija)
n Šviesų dailininkas/vaizdo projekcijų kūrėjas - 
Rimas Sakalauskas
n Geriausia sezono muzikos spektakliui kūrėja - 
Rita Mačiliūnaitė 
n Nominacijoje „Operos menas“ nepralenkiama 
buvo operos solistė Eglė Šidlauskaitė
n Nominacijoje „Baleto menas“ apdovanota 
Kristina Gudžiūnaitė 
n Nominacijoje „Už šokio meną“ nugalėjo vizualaus 
šokio spektaklio „Žaidimas baigtas“ kūrybinė 
grupė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“) 
n Geriausia sezono šokėja - Goda Laurinavičiūtė
n Už teatrą vaikams - spektaklio „Kaulinis senis 
ant geležinio kalno“ kūrybinė grupė
n „Teatras +“ grupėje įvertinta spektaklio-žaidimo 
„Kodas: Hamlet“ kūrybinė grupė
n Debiutas - aktorė Greta Petrovskytė
n Prizas „Metų aistra“, skirtas teatro kritikams, 
įteiktas Audronei Girdzijauskaitei

„AuksiniAi scenos kryžiAi“  
įteikti 17-kAi lAureAtų

Išdalinti „Auksiniai scenos kryžiai“

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Tarptautinę teatro dieną Klaipėdos dramos teatre surengtoje šventėje už geriausius  
sezono darbus buvo pagerbti ir apdovanoti teatro menininkai. 
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Nominacijoje „Baleto menas“ 
apdovanota Kristina Gudžiūnaitė

Egidijaus Jankausko nuotr.

Geriausia sezono operos 
solistė Eglė Šidlauskaitė

Geriausias sezono nepagrindinio 
vaidmens aktorius - Arūnas Sakalauskas

Metų debiuto nominacijoje 
laimėjusi Greta Petrovskytė
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 15.55   „Tokia tarnyba“  20.30  Auksinė daina 16.10  „Seserys“ 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Namai“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 „Šunyčiai patru-
liai“. 9.00 Ką pasakė Kakė Makė? 9.15 Senoji 
animacija. 10.00 Komedija „Tikras mačo“ (N-7).
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 „Tu -
mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žiedai“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „P.S. Myliu tave“
(N-7). 23.25 „Meilės žiedai“ (N-7). 1.20 „Tik-
rosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
2.15 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Nibelungų kodas“ (N-7).
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.10 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tyrimo paslaptys“. 
14.15 Kontrolinis pirkinys. 15.00 Kartu su visais. 
16.00, 3.45 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/
Moteriška. 18.00 Lauk manęs. 18.55 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 
Balsas. Vaikai. 22.55 Vakaras su Urgantu. 23.35 
„Kinas apie Aleksejevą“. 1.40 „Bumbarašas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 17.40 
Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
Petrosiano šou. 23.10 „Drugelio tango“. 1.00 
„Šuns širdis“. 3.20 „Aleksandra“. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 6.55 Labas rytas! 7.35 Kvies-
tinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.10 Mums net nesisap-
navo. 13.55 Pati naudingiausia programa. 15.40 
„Kitas 3“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
Mums net nesisapnavo. 0.25 „Kitas 3“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 
18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susiti-
kimo vieta“. 16.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
17.30 Kalbame ir rodome. 19.50 „Vienišas vilkas“. 
23.35 Jegoro Kolvanovo filmas „Rusiška Amerika. 
Atsisveikinimas su kontinentu“. 1.10 „Dembeliai: 
istorijos iš karių gyvenimo“. 2.15 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 7.55 
A.Gargas tyrimas. 8.30 Naminukai. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbiai. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Defektas“. 16.40 
Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidimas. 17.55, 2.15 
Naminukai. 18.30 TV ekspresas. 18.50 Mazovija - 
gamtai draugiška kelionė. 19.25 Buvo, nepraėjo. 
20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.20 „Yra proga“. 1.25 Bliuzo 
liga. 1.55 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
8.20 „Pano labirintas“. 10.45 „Pėdsakai“. 13.05 
„Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 15.15 „Di-
vergentė“. 18.00 „Vėl septyniolikos“. 20.10 „Di-
delės akys“. 22.10 „Hičas - meilės specialistas“. 
0.25 „Drugio efektas“. 2.30 „Jaunystės pažadas“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Aukso 
karštinė. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nuogi ir 
išsigandę. 21.00, 2.50 Būsto gelbėjimo operacija. 
22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 4.30 Aliaska. 
Paskutinė riba. 24.00 Jukono vyrai. 1.00 Pavojin-
giausio darbo interviu. 1.55 Nuodų medžiotojai. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Parsivesk mane namo. 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma eks-
pedicija. 16.00, 22.00, 3.00 Statybos Aliaskoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 23.00, 4.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

„Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

11.00 Farai (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas 

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

„Itališka meilė“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Namai“ (N-7).
21.15 Nuotykių drama 

„Pi gyvenimas“ 
(N-7).

23.50 Komedija 
„Aš, tu ir Diupri“ 
(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra

(N-7).
12.40 Nuo... Iki.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Nuotykių f. 

„10 000 metų  
prieš Kristų“  
(N-7).

23.05 Trileris „Užkratas“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo trileris 
„Žmogus  
be praeities“  
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai 2“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Drama 

„Boksininkas“ 
(N-14).

0.35 Gamtos inspektoriai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Tikras teisingumas. 
Brolija“ (N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Juodasis tinklas“ 
(N-14).

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

1.55 „Dalasas“ (N-7).
2.40 Veiksmo f. 

„Tikras teisingumas. 
Brolija“ (N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 Melodrama

„Laiptai į dangų“  
(1) (N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Mistinis trileris 

„Blogio pinklės“ 
(N-14).

1.05 Trileris 
„Pilietis gangsteris“ 
(N-14).

3.00 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros 

akademija.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Bliuzas. 

Muzikinės kelionės“.
13.50 Gimtoji žemė.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“ (N-7).
19.05 Romantikai - roman-

tikams. Sauliaus 
Lipčiaus 70-mečiui 
ir kūrybinės veiklos 
50-mečiui.

20.45 Šoka Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos.

21.00 „Kino pavasaryje 2017“.
21.30 Karinis trileris 

„Žalioji zona“ (N-7).
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros 

akademija.
1.35 Misija. Vilnija.

 19.05   Saulius Lipčius
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kovo 31 d.

 23.45   Peter Gabriel 
              koncertas

 22.30   Eurolygos 
              rungtynės

 22.55   „Keturiasdešimt 
             antrasis“

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

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

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.50 „Midsomerio 

žmogžudystės V. 
Žmogžudystės birža“ 
(N-7).

21.00 „Prieblanda. Aistrų 
ratilai“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Biografinė drama 
„Keturiasdešimt 
antrasis“ (N-14).

1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.45 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.25 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

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

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Milano „AE7 
Emporio Armani“. 
Vaizdo įrašas.

0.30 Veiksmo f. 
„Paskutinė riba“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Blogiau nebūna“.
11.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
12.00 Romantinė 

komedija  
„Auklės  
dienoraštis“.

13.50 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.00 Pinigai iš nieko.
16.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.00 „Apokalipsė. 

Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Mega virtuvės“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
21.30 Pagaliau 

penktadienis! 
„Merlino mokinys“ 
(N-7).

23.15 Balticum TV 
žinios.

23.45 Peter Gabriel 
koncertas  
„Back to Front -  
live in London“. 
2013 m.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Orangutanų sala. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Gyvatė 
Šeila. 17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Raganosis mano 
namuose! 18.20, 22.00 Plėšrūnai iš arti. 

 SPort1
7.00 „Penktasis kėlinys“. 8.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Barselonos 
„Barcelona“. 9.40 „NBA Action“.  10.10 Rusi-
jos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - 
Maskvos „Lokomotiv“. 12.10 Kovinis sportas. 
„M1 Iššūkis“. Benelux - Bulgarija. 13.10 „Penk-
tasis kėlinys“. 14.10 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Portlando „Trail Blazers“. 15.20 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės „Ibero-
star“ - Valensijos „Valencija“. 17.00 „Penktasis 
kėlinys“. 18.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
20.00 „NBA Action“. 20.30 „Road to glory“. 21.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Talinas. 2 dalis. 
23.20 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - San 
Antonio „Spurs“. 1.30 NBA krepšinio lyga. NBA. 
Milvokio „Bucks“ - Čikagos „Bulls“. 3.40 Rusi-
jos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - 
Mask vos „Lokomotiv“. 5.40 „Penktasis kėlinys“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Premier lyga. Kardifas. 
10.00 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ -
„Olympiacos“. 11.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Brose“ - „Darussafaka“. 13.40 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos finalas. „Ak Bars“ - 
„Metallurg“. 15.40 Krepšinis. BBL atkrintamo-
sios varžybos. 17.30 Boksas. 18.15 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 18.45 Krep-
šinis. Eurolygos dokumentika. „Limitless“ - 
filmas apie V.Spanoulį. 19.45 Krepšinis. Euro-
lyga. „Žalgiris“ - „Emporio Armani“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ -
„Fenerbahce“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencija. 2.00 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 2.30 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Emporio Armani“. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencija. 

 euroSPort
6.00, 9.00, 15.30, 23.15, 3.30 Angliškasis bi-
liardas. Kinija. 7.00, 19.00, 1.30, 5.00 Dailusis 
čiuožimas. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
8.00, 13.30 Dviračių sportas. De Panne, Belgija. 
23.10, 0.55 Sporto naujienos. 1.00 Automo-
bilių sportas. FIA Europos ralio čempionatas. 
Portugalija. 

„Pi GYVenimAS“
Nuotykių drama. JAV. 2012.
Režisierius: Ang Lee.
Vaidina: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain.

Garbaus amžiaus sulaukęs Pi Patelis pasakoja savo gyvenimo istoriją vie-
nam rašytojui ir grįžta į savo paauglystę. Gimęs Indijoje, Pi turėjo ją palikti, 
kai valdžia nutraukė finansavimą jo tėvo valdomam zoologijos sodui. Su 
visais gyvūnais jie išsiruošė į Kanadą, tikėdamiesi susikurti geresnį gyve-
nimą. Deja, juos gabenantis Japonijos laivas patenka į audrą ir sudūžta.

tV3
21.15

rekomenduoja

„P.S. mYliu tAVe“
romaNtiNė drama. JAV. 2007.
Režisierius: Richard LaGravenese.
Vaidina: Hilary Swank,
Gerard Butler, Lisa Kudrow.

Holės gyvenimą sukrečia vyro Gario 
mirtis. Atsigauti po tokio sukrėtimo 
nepadeda niekas. 30-ojo gimtadie-
nio proga Holė sulaukia dovanos - 
torto ir vaizdajuostės, kurioje jos vy-
ras ragina pradėti naują gyvenimą.

„uŽKrAtAS“
trileris. JAV, Jungtiniai Arabų 
Emyratai. 2011.
Režisierius: Steven Soderbergh.
Vaidina: Matt Damon, 
Laurence Fishburne, Jude Law.

Tik grįžusi iš verslo kelionės į Hon-
kongą, Betė Emhof ir jos sūnelis 
miršta nuo į gripą panašios ar kažko-
kios kitos infekcijos. Mirtina infekcija 
pradeda sklisti. Kyla visuotinė baimė. 
Ar pavyks pažaboti mįslingą ligą?

„10 000 metŲ PrieŠ KriStŲ“
Nuotykių filmas. JAV, 
Pietų Afrika. 2008.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Camilla Belle, 
Steven Strait, Marco Khan.

Jaunas medžiotojas su savo kariais 
nusprendžia perkirsti dykumą. Jau-
nuoliui teks susigrumti su pavojin-
giausiais plėšrūnais, atrasti dingusią 
civilizaciją ir išgelbėti mylimąją...

tV8
21.00

lnK
21.00

lnK
23.05
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Kaip pagauti Laimės 

paukštę“ (N-7).
12.25 Nuotykių f. 

„Beždžionėlė šnipė“.
14.00 Komedija 

„Daktaras Dolitlis“ 
(N-7).

15.40 Nuotykių f. 
„Pasivaikščiojimas 
su dinozaurais“ (N-7).

17.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Auksiniai svogūnai. 

2017. apdovanojimų 
ceremonija. Tiesiogi-
nė transliacija (N-7).

22.00 Veiksmo komedija 
„Vienas šūvis. Dvi 
kulkos“ (N-14).

0.20 Animacinis f. 
„Ronalas Barbaras“ 
(N-14).

2.00 Komedija 
„Aš, tu ir Diupri“ 
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“ (1).

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 Animacinis f. 

„Nykštuko Tomo ir 
Coliukės nuotykiai“.

11.35 Nuotykių komedija 
„Troškimų akmuo“.

13.25 Drama „Trumano 
šou“ (N-7).

15.35 Komedija 
„Mažasis plaukikas“.

17.30  Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Nuotykių f. 

„Užburtoji Ela“.
21.20 Nuotykių f. 

„Sachara“ (N-7).
23.45 Komedija 

„Operacija  
„Baltosios pupytės“ 
(N-7).

1.45 Nuotykių f. 
„10 000 metų  
prieš Kristų“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Tobotai 1“.
7.40 „Šervudo padauža 

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

„Tundra. Ledinė 
dykuma“.

13.05 „Saulės superaudros“.
14.05 „Džesika Flečer“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Mes nugalėjom.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos televizijos ju -

biliejui. „60 akimirkų“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Keliamieji metai“ 
(N-7).

0.25 Trumposios žinios.

 19.40   Stilius 14.00   „Daktaras Dolitlis“

ŠeŠtadienis

„VIENAS ŠŪVIS. DVI KULKOS“
Veiksmo komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Paul Feig.
Vaidina: Sandra Bullock, Michael McDonald, Melissa McCarthy.

Karjeristė FTB agentė Sara Ešburn yra itin ambicinga ir arogantiška 
moteris, nesutarianti su savo kolegomis. Jai paskiriama užduotis vykti į 
Bostoną ir atskleisti, kas slypi po mįslingojo narkotikų mafijos vadeivos - 
Pono Larkino - kauke. Bostone agentė gauna partnerę - jokių taisyklių 
nepaisančią pareigūnę Mulins. Dirbti nebus lengva.

rekomenduoja

„SACHARA“
Nuotykių filmas. Didžioji Britanija,
Ispanija, Vokietija, JAV. 2005.
Režisierius: Breck Eisner.
Vaidina: Jude Akuwidike, 
Mark Aspinall, Rakie Ayola.

Šiaurės Afrikoje pasklinda naujas 
pragaištingas virusas. Jis stumia 
vietos gyventojus į beprotybę 
ir kanibalizmą. Ištirti siaubingo 
viruso pasiunčiama daktarė Eva 
Rochas. Tyrimai parodo, kad šios 
ligos priežastis yra didelio masto 
ekologinis užterštumas.

„KARO MENAS“
Veiksmo ir Nuotykių filmas. JAV, 
Kanada. 2000.
Režisierius: Christian Duguay.
Vaidina: Wesley Snipes, 
Anne Archer, Maury Chaykin.

Šnipas, ilgą laiką įrodinėjęs pasau-
liui, kad jo nėra, dabar turi įrodyti 
savo buvimą, norėdamas išgelbėti 
tūkstančius gyvybių. Derybų įkarš-
tyje nužudomas Kinijos ambasa-
dorius prie Jungtinių Tautų. FTB 
agentas Nilas Šo gauna užduotį 
surasti jo žudiką...

 „PENKTOJI VALDŽIA“
BiografiNė drama. JAV. 2013.
Režisierius: Bill Condon.
Vaidina: Benedict Cumberbatch,
Daniel Bruhl, Carice van Houten.

Iš pirmo žvilgsnio paprasta inter-
neto svetainė ne tik supurtė galin-
giausių vadovų kėdes, bet ir pakeitė 
pasaulį. Tai tikrais faktais paremta 
istorija apie „WikiLeaks“ įkūrėjo Džu-
liano Asandžo informacinį projektą, 
kuris atskleidė didžiausias vyriausy-
bių paslaptis ir nusikaltimus.

LNK
21.20

TV6
22.30

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 Kempas ir 
draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji anima-
cija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kulinariniai 
triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 12.30 
Svajonių sodai. 13.30 Namų dekoravimas (N-7).
14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš 
Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 
17.00 Lietuvos talentai (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komedija 
„Moterų širdys“ (N-14). 23.00 Romantinė ko-
medija „P.S. Myliu tave“ (N-7). 1.20 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f.
„Nibelungų kodas“ (N-7). 20.30 Nuo... Iki. 
21.30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta. 22.00 
Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.55 Bus visko. 3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 3.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.05 
Naujienos. 6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.30 
„Vrumizas“. 7.55 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Gany-
tojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.10 „Vrumizas“. 
10.30 „Maša ir Lokys“. 11.25 Užkalbėjimo teorija. 
12.25 „Mata Hari. Špionė, kurią išdavė“. 13.30 „Apie 
juoką“. 16.25 Šlovės minutė. 18.25, 20.20 Pasverti ir 
laimingi 5. 20.00 Laikas. 21.50 Prožektorparishilton. 
22.25 „Jumorina. Sočis“. 23.25 Komedija „Viena 
kaire“. 0.55 Komedija „Trufaldinas iš Bergamo“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.10, 8.20 Tyrimą atlieka žinovai. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Žinios. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
„Penki vienam“. 11.40 Anšlagas ir Kompanija. 
14.20 „Didelio miesto šeimininkė“. 18.00 Šešta-
dienio vakaras. 21.00 „Raktai“. 0.45 „Monologas“. 

 REN
6.40 „Kareiviai“. 8.20-12.05 Kviestinė vakarienė. 
13.00 „Kiekvienam po katinėlį“. 14.00 „Mintran-
sas“. 14.45 Sąžiningas remontas. 15.25 Pati nau-
dingiausia programa. 16.25 Jaunystės eliksyras. 
17.20 „Pėdsekiai“. 19.20 Prajuokink komiką. 20.00 
„Moteris bėdoje 2“. 23.35 „Sensacinga byla. Sniego 
žmogus. Nerastas žmogus“. 1.15 Žiūrėti visiems! 

BTV
21.30

 17.30    Bus visko

TV3
22.00
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(1) (N-7).

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Mano 

siaubūnėlis“ (1).
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Serbija.  
2016 m.

12.05 Detektyvas 
„Foilo karas.  
Erelio diena“ (N-7).

14.10 „Žiniuonis“ 
(1) (N-7).

15.15 „Džuna“.
16.20 Kas žudikas?

(N-7).
17.25 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.30 „Paskutinis faras“ 

(N-7).
19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo ir 

nuotykių f.  
„Karo menas“ 
(N-14).

23.50 Siaubo f. 
„Pražūtingas rūkas“ 
(N-14).

2.05 TV serialas 
„Dalasas“  
(N-7).

3.35 Muzikinis iššūkis.
5.05 TV serialas 

„Mano siaubūnėlis“ 
(1).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
8.30 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

9.00 Skinsiu 
raudoną rožę“.

9.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Tobulas meniu 

Velykoms.
17.00 Dokumentinis f. 

„Sumaniausi  
gyvūnai“.

18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).

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

kitaip.
11.00 Teatralizuotas kon-

certas visai šeimai.
12.00 Poetas Marcelijus 

Martinaitis.
12.30 „Šokių akademija 3“.
13.30 „Dvyliktoji naktis“.
16.30 Šventės ir tradicijos. 
17.00 Vyganto Kazlausko 

koncertas. 2014 m.
18.05 J.Bramsas. Trio.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Laidos svečias -  
violončelės virtuozas 
Ivan Monighetti.

21.00 „Kino pavasaryje 2017“.
21.30 „Amelija Erhart“.
23.50 Dabar pasaulyje.
0.20 „Šokių akademija 3“.
0.45 ARTS21.
1.15 „Ševaljė“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti 

augintiniai“.
7.20 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

10.00 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Kasdien virtuvėje 

su Reičele Alen.
12.30 Sostinės keksiukai.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
15.05 „Akloji“.
16.05 „Būrėja“.
17.15 „Senjora“ (N-7).
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 5. Šeima“ 
(N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

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

1.40 Biografinė drama 
„Keturiasdešimt 
antrasis“  
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

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

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

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

pasaulyje (N-7).
15.00 Pragaro kelias 

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

lygos rungtynės. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“ - 
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė trans-
liacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Biografinė drama 

„Penktoji valdžia“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo trileris 
„Pabėgimo planas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mega virtuvės“.
10.30 Pinigai 

iš nieko.
11.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
12.30 „Siaubingi 

namai“.
13.30 Komedija 

„Prancūzai  
Niujorke“  
(N-7).

15.20 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

16.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

17.30 „Blogiau 
nebūna“.

18.30 Šeimos vakaras. 
„Olseno gaujos  
nuotykiai“.

20.00 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

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

22.55 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

23.25 Romantinė 
karo drama 
„Tranzitas“  
(N-14).

 12.30   „Šokių 
    akademija 3“

 18.25  Kitoks pokalbis 15.15   „Džuna“  21.00   „Aerosmith“
    koncertas

 17.00    Lietuvos krepšinio  
     lygos rungtynės

 18.50    „Didingasis amžius.
      Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMAbalandžio 1 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 
8.55 Gaminame su A.Zyminu. 9.25 Protingas 
namas. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir 
negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Dvigubi standartai. 14.05 Šefų mūšis. 15.00 
„Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.20 Kartą... 
17.00 Milijono verta paslaptis. 19.00 Centrinė 
televizija. 20.00 Tu - šaunuolis! 22.30 Tu nepa-
tikėsi! 23.30 „Kova su šešėliu: revanšas“. 2.20 
Tarptautinė pjūklorama su Tigranu Koesanovu. 
3.15 „Vaikučiai“. 4.10 „Angelo vaikymasis“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okrasa laužo taisyk-
les. 16.30 Ateities namai. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.55, 
6.15 Draugas specialiosioms užduotims. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Teisuoliai“. 22.45 
„Mano Nikiforas“. 0.30 Koncertas „Moteris 
turi ne vieną vardą“. 1.50 „M, kaip meilė“. 4.40 
Myliu tave, Lenkija! 

 TV1000
10.20 „Eva. Dirbtinis intelektas“. 12.05 „Didelės 
akys“. 14.05 „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįži-
mas“. 17.45 „Jaunystės pažadas“. 20.10 „Sensaci-
ja“. 22.10 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 0.10 
„Londono bulvaras“. 2.15 „Pražūtingas rūkas“.

 DiscoVery 
10.05 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.55 Da-
laso automobilių rykliai. 11.50 Paskui klasikinius 
automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Upių 
pabaisos. 14.30 Mirtinas laimikis. 15.25 Edas Sta-
fordas. Į nežinomybę. 16.20 Aukso karštinė. 18.10 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 19.05 Vyro nuoty-
kiai Sibire. 20.00 Megatraukiniai. 21.00, 2.50 Greiti 
ir triukšmingi. 22.00, 3.40 Automobilių perparda-
vinėtojai. 23.00, 4.30 Plieniniai žirgai. 24.00, 5.20 
Robotų kovos. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
9.00, 17.00 Ar galėčiau ten gyventi? 10.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 
18.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 16.00 Gyveni-
me ne vien žiedai. 19.00 Žvaigždė automobilyje. 
20.00 Garsenybių klubas. 21.00 Ledo viešbučiai. 
22.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 Dženi ir 
Oli nuotykiai. 24.00 Įkaušęs keliautojas.

 aNiMal PlaNeT
9.10, 20.10 Jankių džiunglės. 10.05 Begemotai. 
11.00 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 0.45 Gyvatė Šeila. 
18.20, 22.00 Kaimo veterinaras. 21.05 Šuns gel-
bėjimo misija. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.30 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - Niujorko 
„Knicks“. 8.40 NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės 
momentai. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 10.00 „Čempionai LT. Grapplingas“. 10.30 
„NBA Action“. 11.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 25 turas. 12.00 
Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv 
Kuban“- Sankt Peterburgo „Zenit“. 13.40 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius. 1 d. 16.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionato finalas. 17.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 17.30 Rusijos „Premier“ futbo-
lo lyga. Permės „Amkar“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 
19.30 „Penktasis kėlinys“. 20.45 Tiesiogiai. Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno PSV - Roter-
damo „Sparta“. 22.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 23.30 „NBA Action“. 23.55 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“ - Čikagos 
„Bulls“. 2.40 NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - 
Portlando „Trail Blazers“. 4.50 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Eindhoveno PSV - Kerkradės „Roda“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Emporio 
Armani“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Fener-
bahce“. 10.40 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferen-
cija. 12.40 Boksas. 13.25 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos žurnalas. 13.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos apžvalga. 14.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Everton“. Tiesioginė translia-
cija. 16.25 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 16.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Crys-
tal Palace“. Tiesioginė transliacija. 18.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Southampton“ - „Bourne-
mouth“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos finalas. 23.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Everton“. 
1.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ -
„Crystal Palace“. 3.10 Premier lygos apžvalga. 4.55 
Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 

 eurosPorT
6.00, 9.00, 16.00, 23.00, 3.30 Angliškasis bi-
liardas. Kinija. 7.00, 19.00, 1.30, 5.00 Dailusis 
čiuožimas. Pasaulio čempionatas. Suomija. 
13.30 Sporto linksmybės. 14.30, 22.15 Mo-
tosportas. Pasaulio čempionatas. 22.10, 0.55 
Sporto naujienos. 1.00 Automobilių sportas. 
FIA Europos ralio čempionatas. Portugalija. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 18.30  „Paskutinis faras“  0.30  „Šokių 
  akademija 3“

 14.30  „Šeimos 
  savaitgalis“

 15.00  „Flika 3“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Filmas šeimai „Gibė“ 

(N-7).
12.50 Nuotykių komedija 

„Netikra vienuolė 2“ 
(N-7).

15.00 Filmas šeimai „Flika 3“.
16.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai 

(N-7).
22.30 Kriminalinė mistinė 

drama „Vaikštant tarp 
antkapių“ (N-14).

0.55 Romantinė komedija 
„Bagažo atsiėmimas“ 
(N-7).

2.40 „Barbara ir Verneris. 
Gražiausios  
akimirkos“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji 

detektyvai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Animacinis f. 

„Saugokis meškinų“.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Operacija 
„Saugi kaimynystė“.

11.50 Veiksmo f. 
„Paskutinis veiksmo 
filmų herojus“ (N-7).

14.30 Komedija „Šeimos 
savaitgalis“ (N-7).

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

žudyti“ (N-14).
0.05 Kriminalinis trileris 

„Paslaptingas lan-
gas“ (N-7).

1.55 Komedija „Operacija 
„Baltosios pupytės“ 
(N-7).

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

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

Kelmickaite.
9.00 „Tobotai 1“.
9.25 „Džiunglių knyga 2“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Dulkės ir dryžiai“.
12.55 „Indo slėnio lobiai“. 
13.45 TV serialas „Puaro“. 
15.20 Gamtos inspektoriai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Stasys Šilingas“.

17.15 Auksinis protas.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 TV serialas „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Drama „Moters kva-

pas“ (N-14).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Amelija Erhart“.

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Serbija.  
2016 m.

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

visus“ (N-7).
9.35 TV serialas „Mano 

siaubūnėlis“.
10.35 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

12.35 Gyvenimiškos 
istorijos.

13.35 Pramoginis 
sveikinimų koncertas.

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

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

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

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.40 Drama „Forestas 
Gampas“ (N-7).

0.20 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

2.25 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Karo menas“ 
(N-14).

4.15 TV serialas „Džuna“.
5.05 TV serialas „Mano 

siaubūnėlis“.

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

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Tobulas meniu 

Velykoms.
10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
15.40 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Gaujos“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ (N-7).
0.50 Auksinė daina.
2.35 „Gaujos“ (N-7).
4.20 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
6.00 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
6.15 24/7.

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

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 XV tarptautinis muzikos 

festivalis „Sugrįžimai“. 
Evelina Puzaitė.

12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 V.A.Mocartas. Opera 

„Figaro vedybos“. 
16.35 Durys atsidaro. 
16.50 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“.
17.40 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Patrisas Šero. Kino 

pamoka“.
21.45 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
22.10 Nes man tai rūpi.
22.55 Kelias į namus.
23.30 Atspindžiai.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 TV serialas „Šokių 

akademija 3“.

 13.40  „Moterų daktaras“

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano maža-
sis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji anima-
cija. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pasaulis 
pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Namų dekoravimas (N-7). 14.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 „Švieso-
foras“ (N-7). 19.00 Sveikatos medis. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Pūga pavasarį“ (N-7). 22.55 Komedija 
„Moterų širdys“ (N-14). 0.50 „Kurt Sejitas ir 
Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Brydės. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 (N-7). 10.30 
Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.30 Bus 
visko. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės 
kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 
Pasienio sargyba (N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 
23.30 „Alfa“ savaitė. 24.00 Dabar pasaulyje. Sa-
vaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.10 Dviračio šou. 

 PBK
5.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.35 Sargybinis. 7.05 „Juokingi kamuoliukai. Pin-
kodas“. 7.20, 10.00 „Vrumizas“. 7.35 Kontrolinis 
pirkinys. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.15 
„Maša ir Lokys“. 10.25 Fazenda. 11.25 Linksmųjų 
ir išradingųjų klubas. 14.15 „Pokrovskio vartai“. 
17.15 „TiliTeleTesto“ su Larisa Guzejeva. 18.50 
Kas nori tapti milijonieriumi? 19.45 Visų geriau-
sias! 21.25 Šiandien vakare. 23.00 Kas? Kur? 
Kada? 0.10 Laikas. 1.35 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. 
Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 11.20 „Tėvai 
ir seneliai“. 13.10 „Šeimos albumas“. 14.20 
„Tigrų tramdytoja“. 16.15 „Didžioji virtuvė“. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
24.00 „Šalies budėtojas“. 0.55 „Numirti laiku“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.10 Pažink mūsiškius. 7.55 
Rusiškas vairavimas. 8.45 „V ir M“. 9.45 Kie-
kvienam po katinėlį. 10.15 Prajuokink komiką. 
10.55 „Izmailovo parkas“. 12.40-20.20 „Kurti-
nys“. 24.00 A.Čapman paslaptys. 1.40 „Druska“. 

 nTV MIR
7.40 Dalykiškas rytas. Asmeninis verslas. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kū-
dikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji 
pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodinin-
kų atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Va-
žiuosime, pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas 
pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 Tyrimą 
atliko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 19.00 
Savaitės apžvalga. 20.20 „Ledlaužis“. 22.45 „Su-
žeistojo atostogos“. 2.25 J.Stepanenko koncertas 
„Ir juokas, ir ašaros ir meilė“. 

 TV PolonIa
6.55, 15.40 „Bus geriau“. 8.35 Giminės saga. 9.05 
„Kalvarijos kardinolas“. 9.35 Laida iš Amerikos. 
9.55 Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25 Lenkija su 
Miodeku. 10.20 Grūdas. 10.50 Žodžių žaidimas. 
11.15 Petersburskio muzikinis šou. 11.50 „Į penk-
tąjį pasaulio kraštą“. 12.40 Turistinė kelionė. 12.55 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišios. 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „M, kaip meilė“. 19.50 Akis į akį. 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Blondinė“. 
22.45 Myliu tave, Lenkija! 0.20 „Besišypsantis 
šventasis“. 1.05 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
8.15 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 10.10 
„Londono bulvaras“. 12.05 „Sensacija“. 13.55 „Be-
laukiant amžinybės“. 15.45 „Pražūtingas rūkas“. 
18.10 „Atkirtis“. 20.10 „Naktinis traukinys į Lisabo-
ną“. 22.20 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 

DIscoVeRy 
6.10, 10.05 Megatraukiniai. 7.00 Kaip tai veikia? 
7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukšmingi. 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.55, 
22.00 Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Paskui klasikinius automobilius. 
16.20 Miestas. 17.15 Akropolio istorija. 18.10 Sva-
jonių automobiliai. 20.00 B.Grilsas. 21.00 Aliaska. 
23.00 Išlikimo žaidimai. 24.00 Amerikos Tarzanai. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00 Ar galėčiau ten gyventi? 10.00, 19.00 
Viešbučių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 
20.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
13.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Statybos ato-
kioje Montanoje. 16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 
17.00 Pamiršta ir palaidota. 18.00 Aliaska. 21.00 
Muziejų paslaptys. 22.00 Sunki kelionė traukiniais.  

 9.35  „Auklė Mun“
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balandžio 2 d.

 17.55  „Viskas 
  įmanoma“

 6.30  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis 

 21.00  „Bekas 5. 
  Invazija“ 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Neįprasti augintiniai“.
7.20 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

9.30 „Neįprasti augintiniai“.
10.00 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
10.30 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 Sostinės keksiukai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.50 Nemarus kinas. 

Komedija  
„Rožinės panteros  
prakeikimas“ (N-7).

21.00 „Bekas 5. Invazija“ 
(N-14).

22.50 Kriminalinis trileris 
„Tamsos pakraštys“ 
(N-14).

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

2.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.35 „Bekas 5. Šeima“ 
(N-14).

5.05 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Skausmas ir šlovė 

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

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

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kauno.

19.00 Komedija „Kelionė 
po koledžus“ (N-7).

19.40 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Nuodėmių daktaras“ 

(N-14).
23.30 Kvailiausi pasaulio 

nutrūktgalviai (N-14).

9.00 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

9.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Dokumentinis f. 
„Dingę  
Hitlerio turtai“.

12.30 „Blogiau 
nebūna“.

13.30 „Užkariaujant 
dangų“.

14.30 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

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

17.55 Drama 
„Viskas  
įmanoma“ (N-7).

19.30 „Karališkos 
paslaptys“.

20.00 „Mega virtuvės“.
21.00 VIP seansas. 

„Džekas Hanteris ir 
Dangaus žvaigždė“ 
(N-7).

22.50 Dokumentinis f. 
„Dingę  
Hitlerio turtai“.

23.50 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.50 Pinigai iš 
nieko.

„PASLAPTINGAS LANGAS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2004.
Režisierius: David Koepp.
Vaidina: Maria Bello, Johnny Depp, John Turturro.

Pasakojimas apie rašytoją Mortą Reinį, kurio gyvenimas staiga sugriuvo. 
Mortas turi bėdų dėl svaigalų ir rūkalų. Negana to, jį palieka žmona. Pra-
sidėjus bylinėjimuisi dėl turto, Mortą pradeda terorizuoti keistuolis, kalti-
nantis rašytoją pasisavinus gerą idėją naujam romanui. Žmona spaudžia 
Mortą užbaigti skyrybas, o persekiotojas pamažu griauna jo gyvenimą.

LNK
0.05

rekomenduoja

„FORESTAS GAMPAS“
Drama. JAV. 1994.
Režisierius: Robert Zemeckis.
Vaidina: Tom Hanks, 
Robin Wright, Sally Field.

Filmo herojus - romantiškas keistuo-
lis. Nuo vaikystės neįgalus. Tačiau atsi-
kračius protezų paaiškėja, kad jis gali 
greitai bėgioti ir gerai žaisti amerikie-
čių futbolą. Jis tampa milijardieriumi, 
nors išlieka geraširdis naivuolis. 

„TAMSOS PAKRAŠTYS“
Kriminalinis trileris. 
Didžioji Britanija, JAV. 2010.
Režisierius: Martin Campbell.
Vaidina: Mel Gibson, 
Danny Huston, Ray Winstone.

Tomas Kreivenas - Bostono policijos 
žmogžudysčių skyriaus veteranas. Be 
darbo, jo gyvenimui prasmės sutei-
kia tik dukra Ema, tačiau ji retai atva-
žiuoja aplankyti tėvo. Tad netikėtas 
jos vizitas nepaprastai pradžiugina...

„VAIKŠTANT TARP ANTKAPIŲ“
Kriminalinė mistinė Drama. 
JAV. 2014.
Režisierius: Scott Frank.
Vaidina: Liam Neeson, 
Dan Stevens, David Harbour.

Metas - buvęs pareigūnas, dabar 
privatus detektyvas. Jis policininko 
darbą metė po kelių skaudžių atsiti-
kimų, vos neprasigėrė, bet suradęs 
naują nišą ėmė kabintis į gyvenimą. 

BTV
21.40

TV3
22.30

TV1
22.50

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15 Begemotai. Nusikal-
tėlių pasaulio žudikai. 9.10 Gyvenimas Veterinari-
jos universitete. 10.05 Kova su brakonieriais. 11.00 
Raganosis mano namuose! 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50, 17.25 0.45, Tarp lokių. 13.15, 
17.50, 1.10 Orangutanų sala. 18.20, 22.00 Plėš-
rūnai iš arti. 19.15 Kaimo veterinaras. 20.10 Šuns 
gelbėjimo misija. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
7.50 Naujo sezono belaukiant. Pasaulio rali-kro-
so čempionato finalas. 10.00 „Road to glory“. 
Laida apie kovos sportą. 2017-03-31. 10.30 NBA 
krepšinio lyga. NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos 
„Hawks“ - Čikagos „Bulls“. Vakar. 12.40 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 27 etapas. 
13.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Bilbao „Basket“ - Valensijos „Valencia“. 
15.15 Tiesiogiai. Naujas sezonas. Rali krosas. 
Ispanija. 17.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Eindhoveno PSV - Roterdamo „Sparta“. Vakar. 
19.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Fuenlabrados „Baloncesto“ - Madrido 
„Real“. 21.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 27 etapas. 22.30 Tiesiogiai. NBA krepši-
nio lyga. Utah „Jazz“ - San Antonio „Spurs“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Bournemouth“. 8.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Everton“. 
10.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Crystal Palace“. 12.25 Ledo ritulys. KHL. 
Rytų konferencijos finalas. 14.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Swansea“ - „Middlesbrough“. Tiesioginė 
transliacija. 17.25 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Arsenal“ - „Manchester City“. Tie-
sioginė transliacija. 20.00 Motosportas. Mobil 1 
The Grid lenktynės. 20.30 Motosportas. Nascar 
500 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. 3.00 Premier lygos apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 

 EuROSPORT
6.00, 9.00, 19.45 Angliškasis biliardas. Kinija. 
7.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas. 
Suomija. 13.00, 19.00 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. 14.15 Sporto linksmybės. 14.30 
Automobilių lenktynės. „Blancpain Sprint“ se-
rija. 15.45 Dviračių sportas. Belgija. 21.00, 
22.00 Sunkioji atletika. Europos čempionatas. 
Kroatija. 21.55, 0.55 Sporto naujienos. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuo

tykių metas“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas „Hubertas 

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

sūkuryje“ (N7).
10.00 Ekstrasensai detekty

vai (N7).
11.05 Animacinis f. „Namai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

„Šviesoforas“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Fantastinis trileris 

„Įvykis“ (N14).
0.15 TV serialas 

„Imperija“ (N14).
1.15 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N14).
2.05 TV serialas 

„Vikingai“ (N14).
3.00 „Tereza ir Moricas. 

Gražiausios akimir
kos“ (1) (N7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris II“.

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

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.40 24 valandos (N7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

Orai.
22.15 Trileris 

„Raudonkepuraitė“ 
(N14).

0.20 TV serialas 
„Kultas“ (N14).

1.15 TV serialas „Strėlė“ 
(N7).

2.05 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
10.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.20 Keliai. Mašinos. 

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

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 „Neapykantos kariai. 

Salafitų šaukimas į 
džihadą“ (subtitruota).

23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N7).
0.10 Savaitė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.

 23.10  „Valdžios tvirtovė“ 13.30  „Simpsonai“  14.30  „Amžina meilė“

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Pūga pavasarį“ (N7). 12.00 „Tu  mano liki
mas“ (N7). 13.00 „Meilės žiedai“ (N7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir 
skoninga. 17.00 „Tu  mano likimas“ (N7). 
18.00 „Meilės žiedai“ (N7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! Ro
mantinė drama „Paulos svajonė“ (N7). 22.55 
„Meilės žiedai“ (N7). 0.55 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N7). 1.45 Ekstrema
lūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai 
(N7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ 
savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N7). 14.10 Pasienio sargyba (N7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.50 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Jumorina. 
13.15 Visų geriausias! 15.05 Kartu su visais. 
16.05 Mados nuosprendis. 17.05 Vyriška/Mo
teriška. 18.05 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 Euro
logija. Baltijos kelias. 21.20 „Tyrimo paslaptys“. 
23.05 „Vilko saulė“. 1.00 Vakaras su Urgantu. 
1.25 Nakties naujienos. 1.40 EURONEWS.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 17.40 Tie
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Gimimo 
liudijimas“. 23.15 Specialusis korespondentas. 

 Ren
6.55 „Fiksikai“. 7.00 „Viengungiai“. 7.45 Labas 
rytas! 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos 
dramos“. 11.20 Mums net nesisapnavo. 14.10 
„Pėdsekiai“. 15.40 „Kitas 3“. 17.30 Tinkama 
priemonė. 18.30 „Šeimos dramos“. 20.25 Kvies
tinė vakarienė. 21.25 Humoristinis koncertas. 
23.20 Detektyvinė komedija „Moteris bėdoje 2“. 

„ĮVYKIS“
Fantastinis trileris. JAV, Indija. 2008.
Režisierius: M.Night Shyamalan.
Vaidina: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Elijotas Moras su mokiniais aptaria pa-
slaptingą bičių populiacijų išnykimą, kai tuo metu jo kolegos mokytojai 
įspėjami apie nepaaiškinamus reiškinius, vykstančius Niujorke. Elijotas 
kartu su žmona Alma sėda į traukinį, išvežantį likusius gyvus amerikie-
čius į tariamai saugią zoną. Deja, traukinys pusiaukelėje sustoja.

TV3
22.30

„KIjeVo oPeRaTYVInĖ 
GRUPĖ“
tV serialas. Ukraina. 2015. 
Režisieriai: Valerij Rožko, 
Oleg Turanskij. 
Vaidina: Sergej Strelnikov, 
Jakov Kučerevskij, Viktoria 
Litvinenko-Jasinovskaja. 

Podolsko skyriuje pasirodė naujas 
milicijos vadas - pulkininkas Bezliud-
nas. Jis nusprendė sukurti specialią 
grupę, kurioje dirbtų vien profesio-
nalai. Bet kiekvienas šių žmonių turi 
savų metodų. Vienas laikosi įstaty-
mų, o kitam į tai nusispjauti. 

„PaUloS SVajonĖ“
romantinė drama. Vokietija, 
Austrija. 2009.
Režisierius: Holger Barthel.
Vaidina: Eva Herzig, 
Hardy Kruger Jr., Enzi Fuchs.

Gabi konditerė Paula nekantrau-
dama iš Niujorko grįžta į Vokieti-
ją. Čia ji ketina įkvėpti naujų jėgų 
velionio dėdės gardėsių parduo-
tuvei. Pagalbos ji sulaukia ir iš ža-
vingo laivų statytojo Luko. Tačiau 
yra toks verslininkas Ferdinandas 
Haleris, visokiais būdais ketinantis 
perimti jos paveldėtą verslą. 

„RaUDonKePURaITĖ“
trileris. JAV, Kanada. 2011. 
Režisierė: Catherine Hardwicke. 
Vaidina: Amanda Seyfried, 
Gary Oldman, Billy Burke.

Valerė - jauna mergina. Merginos 
tėvai pažadėjo jos ranką kaimo 
turtuoliui Henriui. Tačiau mergina 
visą gyvenimą mylėjo vargšą med-
kirtį Piterį. Bijodami netekti vienas 
kito, jaunuoliai nusprendžia kartu 
pabėgti. Bet jų planui sutrukdo 
žinia apie eilinį vilkolakio išpuolį. 

BTV
18.30

lnK
22.15

rekomenduoja

TV8
21.00
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6.40 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

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

12.15 TV serialas „Kijevo 
operatyvinė grupė“.

13.20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas 

„Voratinklis. Deimantų 
dulkės“ (N-7).

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo drama 

„Rekrūtas“ (N-14).
23.50 Drama „Forestas 

Gampas“ (N-7).
2.25 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Vantos lapas.
7.50 Kaimo akademija.
8.20 Moterų balsas.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Gvardija“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Gluchariovas“ (N-7).
4.20 „Laiptai į dangų“ (1) 

(N-7).
5.15 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.00 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 Pranciškonų kelias 

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

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Laiko ženklai. 
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
21.30 Romantinė komedija 

„Keliamieji metai“.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Vyganto Kazlausko 

koncertas.
1.05 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

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

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

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės V. Kirminas 
pumpure“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Iš paskutiniųjų“ (N-7).

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

(N-7).
1.25 „Auklė“.
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.05 „Bekas 5. Invazija“ 

(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7).
12.30 Pragaro 

kelias (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

(N-7).
16.00 „Kastlas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša 

Raša“ (N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Siaubo drama 

„Tikrasis  
Amitivilio  
siaubas“ (S).

0.45 „Kobra 11“ (N-7).
1.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 „Mega virtuvės“.
10.30 Dokumentinis f. 

„Dingę  
Hitlerio turtai“.

11.30 Pinigai iš 
nieko.

12.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

13.30 Animacinis 
nuotykių f.  
„Zarafa“.

14.55 „Karališkos 
paslaptys“.

15.25 „Užkariaujant 
dangų“.

16.25 Fantastinis 
veiksmo  
trileris  
„Metalinis  
tornadas“ (N-7).

18.00 „Blogiau 
nebūna“.

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.30 Kino akademija. 
„Pina“.

23.25 Balticum TV 
žinios.

23.55 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

 21.30  „Keliamieji metai“ 23.45  „Detektyvas 
  Linlis“

 11.05  „Prokurorų 
  patikrinimas

 23.55  „Merlino 
  mokinys“

 21.30  „Baradač’ius“ 21.00  „Nebylus 
  liudijimas“

TV PROGRAMAbalandžio 3 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. 10.20 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 
18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.50 „Še-
šėlio vaikymasis“. 21.50 „Šiugždesys“. 23.55 
Dienos apžvalga. 0.20 Pozniakovas. 0.35 
„Meškos kampas“. 2.35 „Susitikimo vieta“.. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.05, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 8.15 Knygų kandys. 8.30, 
17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.45 Panorama. 12.00 „Lovičo 
kunigaikštienė“. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis 
į akį. 15.50 Reportažas. 16.40, 6.50 Medicina ir 
tu. 16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 
19.55 „Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.50 Polonija 24. 23.10 Polonijos 
pokalbis. 23.25 Sveika, Polonija. 0.15 „Pasku-
tinis toks paribio gyventojas“. 

 TV1000
8.05 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 
9.55 „Prarasta upė“. 11.45 „Naktinis traukinys 
į Lisaboną“. 13.50 „Pano labirintas“. 16.10 
„Pėdsakai“. 18.15 „Mano stora, amžinai bjauri 
draugė“. 20.10 „Išprotėjęs profesorius“. 22.10 
„Joe“. 0.25 „Pasimatymas“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15, 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 
23.00 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 14.30, 24.00 Nemėgin-
kite pakartoti. 21.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
22.00 Aliaska. 1.00 Sunkvežimių vairuotojai.  

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 23.00, 1.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Ra-
ganosis mano namuose! 9.10, 14.40 Orangutanų 
sala. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30, 23.50 Veterinaro pagalba. 
17.25, 21.05 Kaimo veterinaras. 18.20, 22.00 Tei-
singumas Teksaso valstijoje. 20.10 Milžinė panda. 

 sPorT1
7.50, 21.30 NBA krepšinio lyga. Jutos „Jazz“ - 
San Antonio „Spurs“. Vakar. 10.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Fuenlabrados „Balon-
cesto“ - Madrido „Real“. Vakar. 11.40 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Basket“ -  
Valensijos „Valencia“. Vakar. 13.20 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos  
apžvalga. 26 turas. 14.10, 2.30 NBA krepšinio 
lyga. Vašingtono „Wizards“ - Klyvlendo „Caval-
liers“. 16.20 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Ispanija. Barselona. Vakar. 18.20 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lygos apžvalga. 27 turas. 19.20 
NBA krepšinio lyga. Gražiausi savaitės momen-
tai. 19.30 Tiesiogiai. Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Maskvos „Spartak“- FC „Orenburg“. 23.40 
Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Rusija - Vokietija. 
0.40 KOK World Series. Bušido kovos. Alytus. 
4.40 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenkty-
nės. 11.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Swansea“ - „Middlesbrough“. 13.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Manchester 
City“. 15.10 Boksas. 15.55 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 16.55 Ledo ritulys. KHL. Va-
karų konferencijos finalas. 18.55 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos finalas. Tiesioginė 
transliacija. 21.30 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgi-
ris“ - „Emporio Armani“. 23.20 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Real“ - „Fenerbahce“. 1.10 Smiginis. 
Premier lyga. Kardifas. 

 eurosPorT
6.30, 1.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
7.30, 18.30, 21.00, 2.30 Sunkioji atletika. Eu-
ropos čempionatas. Kroatija. 9.30 Automobilių 
sportas. FIA Europos ralio čempionatas. 10.00 
Angliškasis biliardas. Kinija. 11.30, 15.00 Dvi-
račių sportas. Belgija. 12.55 Žiemos sporto 
apžvalga. 13.00, 5.00 Dailusis čiuožimas. Pa-
saulio čempionatas. Suomija. 16.00 Dviračių 
sportas. 16.30, 4.00 Dviračių sportas. Lenktynės 
Baskų krašto turas. 20.50, 23.55 Sporto naujie-
nos. 23.00 Jojimas. FEI Pasaulio taurė. JAV. 
0.05 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
0.30 FIFA futbolas. 2.00 Sporto linksmybės.

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  3 1 49



50 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  3 1

TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  23.45  Moterų balsas  21.30  „Moters kvapas“ 19.30  Emigrantai 1.50  „Kortų namelis“ 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
Romantinė drama „Paulos svajonė“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės žie-
dai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Premjera! Romantinė drama 
„Įsimylėti nepažįstamąjį“ (N-7). 22.50 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio 
šou. 15.10 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30 Info diena.
 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45 Nau-
jienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tyrimo paslaptys“. 
14.15 Pasivaikščiojimai su skėčiu. 15.00 Kartu su 
visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vyriška/
Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Už kadro. 
21.15 „Tyrimo paslaptys“. 22.55 „Vilko saulė“. 0.50 
Vakaras su Urgantu. 1.20 „Salam Maskva“. 2.10 
Nakties naujienos. 2.25 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Gimimo 
liudijimas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.45 „Fiksikai“. 6.50 „Viengungiai“. 7.30 Labas 
rytas! 8.15 Tinkama priemonė. 9.10 „Šeimos dra-
mos“. 11.00 Mums net nesisapnavo. 13.55 Humo-
ristinis koncertas „Izmailovo parkas“. 15.50 „Kitas 
3“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias 
šefas. 0.20 Žiūrėti visiems! 1.10 „Kitas 3“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susi-
tikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šešėlio vaikymasis“. 
21.50 „Šiugždesys“. 23.55 Dienos apžvalga. 0.25 
„Meškos kampas“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.55 Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 17.55, 2.15 Pasakų 
šalyje. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 Pa-
norama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 
5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Teisuoliai“. 15.25 „Paskutinis toks 
paribio gyventojas“. 16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 
1.15 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 Se-
kmadienis su.. 19.40 Prie Tatrų. 19.55 „Laimės 
spalvos“. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Tėvas Mateušas“. 0.15 Reportažas. 0.45 Kažkas 
matė, kažkas žino. 4.45 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
6.10 „Didelės akys“. 8.15 „Joe“. 10.30 „Pasi-
matymas“. 12.10 „Išprotėjęs profesorius“. 14.05 
„Hičas - meilės specialistas“. 16.20 „Eva. Dirb-
tinis intelektas“. 18.10 „Didelės akys“. 20.10 
„Išprotėjęs profesorius 2. Klampų šeimynėlė“. 
22.20 „Brangusis Džonai“. 0.30 „Susišaudymas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05, 21.00 Aukso 
karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Senienų medžiotojai. 16.20 Mega-
traukiniai. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Žmogus 
ir Everestas. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Gyvenime 
ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Alias-
koje. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 
Įkaušęs keliautojas. 23.00 Dženi ir Oli nuotykiai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuo-

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

„Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 Pakartok! (N-7).
12.00 Aš - superhitas (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Kriminalinis trile-

ris „Linkėjimai iš 
Paryžiaus“ (N-14).

0.15 TV serialas „Imperija“ 
(N-14).

1.20 TV serialas 
„Rouzvudas“ (N-14).

2.10 TV serialas „Vikingai“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris II“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Kriminalinis trileris 

„Baltasis dramblys“ 
(N-14).

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

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

1.50 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Seserys“.
11.00 Stilius.
11.45 „Neapykantos kariai. 

Salafitų šaukimas į 
džihadą“ (subtitruota).

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“.
0.10 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Stasys Šilingas“.

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.

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

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

„Voratinklis“ (N-7).
9.05 TV serialas „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
12.15 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
13.20 „Diagnozė - žmogžu-

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

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

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

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

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Kijevo 

operatyvinė grupė“.
19.30 „Voratinklis. Deimantų 

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Kriminalinė komedija 

„Kvailių apsauga“.
23.25 Veiksmo drama 

„Rekrūtas“ (N-14).
1.40 TV serialas „Džeikas, 

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

karai“ (N-14).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Gvardija“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Moterų balsas.
0.45 Vantos lapas.
1.15 Skinsiu raudoną 

rožę.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Gluchariovas“ (N-7).
4.20 „Laiptai į dangų“ (N-7).
5.15 „Neišsižadėk“ (N-7).
6.00 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

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

daiktai 7“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017.
13.50 Dokumentinis f. 

„Patrisas Šero. Kino 
pamoka“.

15.35 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda d

aiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.20 „Amerika kaip ant 

delno“. 1 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
21.30 Drama „Moters 

kvapas“ (N-14).
24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
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balandžio 4 d.

 0.30  „Prakeiktas metas“ 9.00  Tavo augintinis 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Tei-
singumas Teksaso valstijoje. 9.10, 14.40, 20.10 
Milžinė panda. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Veterinaro pagalba. 17.25, 21.05 Kova su brako-
nieriais. 18.20, 22.00 Šuns gelbėjimo misija. 

 SPort1
9.00 NBA krepšinio lyga. Jutos „Jazz“ - San Antonio 
„Spurs“. 11.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 12.00 Kovinis sportas. „M1 Iššūkis“. Ru-
sija - Vokietija. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Eindhoveno PSV - Arnheimo „Vitesse“. 15.00 
Lietkabelio žygis Europoje. Europos taurė. Panevė-
žio „Lietkabelis“ - MZT. 17.10 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga „Spartak“ - „Oren-
burg“. 20.00 Čempionai Lt. Grapplingas. Pakruojis. 
20.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 21 
turas. Premjera. 21.00 „Hunt the Wolf 2017“. Ap-
žvalginė laida apie keturračių varžybas. 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Čikagos „Bulls“. 
23.20 „Hunt the Wolf 2017“. Apžvalginė laida apie 
keturračių varžybas. 23.30 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. Suomija - JAV. 0.30 NBA krepšinio lyga. 
Detroito „Pistons“ - Fynikso „Suns“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 8.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Everton“. 9.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Crystal Palace“. 11.40 
Krepšinis. BBL. „Kalev/Cramo“ - „University of 
Tartu“. 13.30 Krepšinis. BBL. „Vytautas“ - „Pieno 
žvaigždės“. 15.20 Ledo ritulys. KHL. Rytų konfe-
rencijos finalas. 17.25 Krepšinis. Eurolygos do-
kumentika. „Limitless“ - filmas apie V.Spanoulį. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. 20.25 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
20.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 21.55 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Manchester City“. 

 euroSPort
7.30, 13.05, 18.30, 21.00 Sunkioji atletika. Eu-
ropos čempionatas. Kroatija. 9.30 Fechtavimas. 
„Grand Prix“ serija’. Pietų Korėja. 10.30 Dviračių 
sportas. 11.00, 15.30 Dviračių sportas. Lenktynės 
Baskų krašto turas. 12.00 Sporto linksmybės. 
13.00 Žiemos sporto apžvalga. 15.05 Motospor-
tas. Pasaulio čempionatas. 20.55, 0.55 Sporto 
naujienos. 23.00 Jojimas. 23.35 Automobilių 
sportas. „Formula-E“ čempionatas. Meksika. 0.30 
Automobilių lenktynės. „Blancpain Sprint“ serija. 

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

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

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

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žudystės V. Mirties 
varpas“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Gili kaltė“ (N-7).

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

(N-7).
1.25 „Auklė“.
1.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
3.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
4.05 „Nebylus liudijimas. 

Iš paskutiniųjų“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos 

(N-7).
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

10.30 „Dvi merginos be 
cento“ (N-7).

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

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ (N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Trileris „Paliktieji“ 

(N-14).
0.20 „Kobra 11“ 

(N-7).
1.20 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

13.15 Drama 
„Viskas įmanoma“ 
(N-7).

14.50 „Mega virtuvės“.
15.50 Skaniausias 

gatvės maistas.
16.50 Romantinė 

komedija  
„Geras patarimas“ 
(N-7).

18.30 Pinigai iš 
nieko.

19.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

20.00 Balticum TV
 žinios.

20.30 „Užkariaujant 
dangų“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Blogiau 
nebūna“.

24.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

0.30 „Prakeiktas 
metas“ (N-14).

„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 spe-
cialiajame 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.

tV3
22.30

„PAliKtieJi“
trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Vic Armstrong.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Lea Thompson, Cassi Thomson.

Pilotas Reifordas pateko į baisią 
situaciją. Vieno Reifordo skrydžio 
metu dingsta keletas žmonių ir 
visi vaikai. Atrodo, kad jie tiesiog 
pranyko. Likę keleiviai panikuoja 
ir prašo piloto atsakymų. tV6

22.00

„BAltASiS DrAmBlYS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2011. 
Režisierius: Prachya Pinkaew. 
Vaidina: Djimon Hounsou, 
Kevin Bacon, Jirantanin 
Pitakporntrakul.

Vieno žmogaus kova prieš mirtinai 
pavojingą Tailando sekso vergių 
prekeivių mafiją sukelia žūtbūtinį 
karą tarp dviejų žinomiausių šalies 
grupuočių. lnK

22.15

„ProKurorŲ PAtiKrinimAS“
tV serialas. Rusija. 2011. 
Režisierius: Igor Romaščenka. 
Vaidina: Pavel Iljin, Dmitrij 
Belonogov, Michail Kondratjev.

Jeigu byla nepagrįstai nutraukta, 
nuteistas nekaltas, ir tam yra ne-
paneigiamų faktų, o tikrasis nusi-
kaltėlis lieka laisvėje; parodymai 
buvo išgauti spaudimu ar nebuvo 
surinkti visi įkalčiai - visa tai suteikia 
dingstį imtis prokurorų patikrinimo. BtV

16.50

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
11.00 Prieš srovę (N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Šviesoforas“ 

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

„Taksi 4“  
(N-7).

0.15 „Imperija“ (N-14).
1.15 „Rouzvudas“

(N-14).
2.10 „Vikingai“ 

(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Stebuklingi vaikai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 „Amžina meilė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra 

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

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

„Gatvių kovotojas“ 
(N-14).

0.15 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.10 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

2.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Seserys“ (N-7).
10.55 Emigrantai.
11.45 Lietuvos kolumbai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.10 „Seserys“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija 

„Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

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

„Gžimekas“  
(N-7).

0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

 20.30  Panorama 21.00  „Šviesoforas“  7.55   „Volkeris, 
  Teksaso reindžeris“

trečiadienis

„IŠLIKĘS GYVAS“
Veiksmo drama. JAV. 2013.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch.

Afganistano kalnų šlaituose išlaipinami keturi profesionalūs kariai. Jų 
misija aiški ir pradžioje atrodo ne itin sudėtinga. Tačiau kai grupė, tu-
rėjusi likti nepastebėta, susiduria su talibų piemenimis, ganančiais avis, 
įvykiai netrunka pakrypti nepalankia linkme. Pasirinkimai tik du - nužu-
dyti piemenis, dar visai vaikus, ar paleisti.

rekomenduoja

TV6
22.00

„GATVIŲ KOVOTOJAS“
Veiksmo filmas. JAV, Japonija. 
1994. 
Režisierius: Steven E.de Souza. 
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Raul Julia, Kylie Minogue. 

Teroristų organizacijai vadovauja 
žiaurusis generolas Baisonas. Jis laiko 
paėmęs įkaitais niekuo dėtų civilių ir 
reikalauja iš vyriausybės 20 milijar-
dų dolerių. Į pagalbą nukentėjusie-
siems atskuba karininkas Viljamas 
Gailas. Net kai vyriausybė sutinka 
įvykdyti visus teroristų reikalavimus, 
karininkas nepaskelbia taikos.

 „BE KALTĖS KALTA“
TV serialas. Turkija. 2012. 
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, Engin 
Akyurek, Firat Celik. 

Fatmagiul yra mergina, kartu su 
savo broliu gyvenanti kaime ant 
Egėjo jūros kranto. Jos brolis valdo 
pieninę. Ji po kelių mėnesių ruo-
šiasi ištekėti už žvejo, vardu Mus-
tafa, ir svajoja pabėgti nuo savo 
priekabiaujančios įseserės, kuri jos 
nekenčia. Fatmagiul ateina susitikti 
su Mustafa prieš kitą jo išplaukimą 
į jūrą, ir čia nutinka kai kas baisaus.

„TAKSI 4“
Veiksmo komedija. Prancūzija. 2007.
Režisierius: Gerard Krawczyk.
Vaidina: Samy Naceri, Frederic
Diefenthal, Bernard Farcy.

Prieš išduodant belgų nusikaltė-
lį Afrikos teisėsaugai, jis 24-ioms 
valandoms pristatomas į Marselio 
policijos departamentą. Čia gudrus 
nusikaltėlis įtikina apykvailį polici-
ninką Emiljeną, kad iš tikrųjų yra nuo 
apsukraus nusikaltėlio nukentėjęs 
Belgijos ambasados darbuotojas...

LNK
22.15

TV1
23.10

TV3
22.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Ro-
mantinė drama „Įsimylėti nepažįstamąjį“ (N-7). 
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Mei-
lės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 17.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Visos upės teka“ (N-7). 23.15 
„Meilės žiedai“ (N-7). 1.10 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 2.10 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Do-
kumentinis f. „Nibelungų kodas“ (N-7). 12.10 
Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 
24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 14.45 
Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 14.45, 
2.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tyrimo 
paslaptys“. 14.15 Pasivaikščiojimai su skėčiu. 
Latvija. 15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 22.40 
„Vilko saulė“. 0.40 Vakaras su Urgantu. 1.10 
„Salam Maskva“. 2.45 „Ivano vaikystė“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Gimimo 
liudijimas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu.  

 REN
7.05 „Viengungiai“. 7.40 Labas rytas! 8.30 Tinkama 
priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.20 Mums net 
nesisapnavo. 14.05 Pati naudingiausia programa. 
15.00 Žiūrėti visiems! 15.35 „Kitas 3“. 17.25 Tin-
kama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų mūšis. 
23.25 Žiūrėti visiems! 0.20 „Kitas 3“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis
ir šuo“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Deimantų dulkės“ 
(N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.30 Kriminalinis veiksmo f.

„Javos karštis“ 
(N-14).

23.35 Kriminalinė komedija 
„Kvailių apsauga“ 
(N-7).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Mikropasauliai“ 

(N-7).
7.20 Auksinė daina.
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ 

(N-7).
13.35 „Gvardija“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ 

(N-7).
16.00 Žinios. 
16.50 „Laiptai į dangų“ 

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

(N-7).
20.30 „Kulinaras“ 

(N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai 

(N-7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Amerika kaip ant 

delno“. 1 d. „Maisto 
pramonė“.

13.05 Septynios Kauno 
dienos.

13.35 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

14.05 Mažesnieji broliai. 
14.35 V.Kazlausko koncertas.
15.40 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 Muzikos istorijos.
18.00 Dainuoja Gražina 

Apanavičiūtė.
18.15 „Luji Teru. Pasikei-

tusios smegenys“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 „Šimtas reginių seno -

viniame mieste“. 6 d.
20.10 Būties erdvė. 

Krzysztof Zanussi.
21.00 Kino pavasaryje 2017.
21.30 Elito kinas. Trileris 

„Įtūžis“ (N-14).
23.25 DW naujienos rusų k.
23.35 Dabar pasaulyje.
0.05 „Bliuzas. Muzikinės 

kelionės“.

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

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

(N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus 

ir Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.50 „Midsomerio 

žmogžudystės V. 
Žmogžudystė  
mokykloje“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Metas sveikti“ (N-7).

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

(N-7).
1.25 „Auklė“.
1.50 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos

(N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
11.30 „Kastlas“ 

(N-7).
12.30 „Pėdsakai“ 

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo drama 

„Išlikęs gyvas“ 
(N-14).

0.30 „Kobra 11“
(N-7).

1.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Užkariaujant 
dangų“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Nuotykių f. 
„Beilio nuotykiai: 
Naktis Kautaune“.

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

14.45 „Blogiau nebūna“.
15.45 „Mokytojai“ 

(N-7).
16.45 „Merlino mokinys“ 

(N-7).
18.30 „Karališkos 

paslaptys“.
19.00 Dokumentinis f. 

„Dingę Hitlerio  
turtai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

0.30 „Mokytojai“ 
(N-7).

 21.00    Kino pavasa-
    ryje 2017

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

 21.00  Pinigai iš nieko 17.00    „Kobra 11“ 17.55    „Širdele mano“

TV PROGRAMAbalandžio 5 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 „Susi-
tikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 19.50 „Šešėlio vaikymasis“. 
21.50 „Šiugždesys“. 23.55 Dienos apžvalga. 
0.25 „Meškos kampas“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05 „Yra proga“. 8.05 Ekumeninė laida. 8.30, 
2.15 ABC viską žino. 8.40, 18.05, 2.25 Mano 
žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 
Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 
5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trum-
pa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 „Tai-
kos ambasadorius“. 16.40 Miškas arčiau mūsų. 
16.55 Ateities namai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 
Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Zaolzė. 
19.25, 1.10 Rytų studija. 19.55 „Laimės spalvos“. 
20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Artistai“. 0.15 „Taikos ambasadorius“.

 TV1000
10.20 „Susišaudymas“. 12.10 „Išprotėjęs pro-
fesorius 2. Klampų šeimynėlė“. 14.15 „Mer-
gišiaus praeities vaiduokliai“. 16.15 „Londono 
bulvaras“. 18.15 „Sensacija“. 20.10 „Patriotas“. 
23.20 „Tolimas kraštas“. 2.10 „Prarasta upė“. 

 DiscoVery 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 
22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Ke-
lionė traukiniu Australijoje. 14.30 Nesėkmių 
garažas. 21.00, 2.50 Dyzelinio pasaulio broliai. 
23.00, 4.30 Supervilkikai. 24.00 Nemėginkite 
pakartoti. 1.55 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Dženi ir Oli nuotykiai. 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Žvaigždė 
automobilyje. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Milžinė panda. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 
Namibijos dykumose. 17.25, 21.05, 1.40 Jankių 
džiunglės. 18.20, 22.00, 5.49 Baseinų meistras. 

 sPorT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Čikagos 
„Bulls“. 10.10 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Mask-
vos „Spartak“ - FC „Orenburg“. 12.10 Kovinis spor-
tas. „M1 Iššūkis“. Suomija - JAV. 13.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Iberostar - Valensijos „Va-
lencia“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. Europos 
taurė. Zagrebo „Cedevita“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 
17.20 „NBA Action“. 17.50 „Hunt the Wolf 2017“. 
18.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindho-
veno PSV - Roterdamo „Sparta“. 20.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 21.00 „Hunt the 
Wolf 2017“. 21.10 „Penktasis kėlinys“. I21.45 Tiesio-
giai. Olandų „Eredevisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Alkmaro „AZ Aklamaar“. 23.50 „M1 Iššūkis“. 
Turkija - Pasaulio komanda. 0.50 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos „CSKA“. 
2.50 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - Čika-
gos „Bulls“. 5.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Barselonos „Barcelona“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 BBL. „Vytautas“ - „Pieno žvaigždės“. 8.50 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Everton“. 10.40 Smiginis. Premier lyga. Kardi-
fas. 13.45 Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -
„Everton“. 15.35 „Formulė-1“. Australijos GP 
lenktynių apžvalga. 16.35 Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „Everton“. 18.25 Krepši-
nis. BBL. „Pieno žvaigždės“ - „Vytautas“. Tiesio-
ginė transliacija. 20.55 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.55 Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Manchester City“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Krepšinis. BBL. „Pieno žvaigždės“ - „Vy-
tautas“. 1.50 KHL. Vakarų konferencijos finalas. 
3.50 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 4.45 KHL. 

 eurosPorT
6.30, 11.00, 15.35, 23.00, 1.30, 4.00 Dviračių 
sportas. Lenktynės Baskų krašto turas. 7.30, 13.00, 
18.30, 21.00, 2.30, 5.00 Sunkioji atletika. Europos 
čempionatas. Kroatija. 9.30 Automobilių sportas. 
FIA Europos ralio čempionatas. 10.00 Automo-
bilių sportas. „Formula-E“ čempionatas. Meksika. 
12.00 Automobilių lenktynės. FIA „World Touring 
Car“ čempionatas. 12.30 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. 15.00 Sporto linksmybės. 15.30 
Žiemos sporto apžvalga. 20.50, 23.55 Sporto nau-
jienos. 0.05 Dviračių sportas. Europos turas. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 13.20   „Diagnozė -
    žmogžudystė“

 23.45   Nuoga tiesa  20.45   „Amžinai stilingos“ 21.30   Lietuvos patriotai 16.30  Labas vakaras, 
    Lietuva

 19.30   „Rezidentai“

 TV8
6.35 TV Pagalba (N-7). 8.15 „Šunyčiai patru-
liai“. 8.50 Senoji animacija. 9.50 „Visos upės 
teka“ (N-7). 12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Ir skanu, ir skoninga. 
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7). 18.00 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Filmas šeimai „Gerosios raganos stebuk-
las“ (N-7). 22.50 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 1.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Dokumentinis f. „Nibelungų kodas“ (N-7). 
14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2 (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 2.10, 
14.45 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Tyrimo paslap-
tys“. 14.05 Pasivaikščiojimai su skėčiu. Latvija. 
15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 Brangi laida. 21.15 „Tyrimo paslaptys“. 22.55 
„Vilko saulė“. 0.50 Vakaras su Urgantu. 1.20 „Salam 
Maskva“. 2.55 „Scenos iš šeimyninio gyvenimo“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15 Žinios. 11.55 
„Sklifosovskis“. 14.55 „Lednikovas“. 17.40 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 „Gimimo 
liudijimas“. 23.15 „Dvikova“. 1.35 „Laukinukė“.

 Ren
7.40 Labas rytas! 8.25 Tinkama priemonė. 9.20 
„Šeimos dramos“. 11.15 Sąžiningas remontas. 
11.55 Pati naudingiausia programa. 12.50 Ekstra-
sensų mūšis. 14.55 Žiūrėti visiems! 15.40 „Kitas 
3“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstrasensų 
mūšis. 23.35 Rusiškas vairavimas. 0.30 „Kitas 3“. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 10.20 
„Liejyklos gatvė“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.25, 18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 
„Susitikimo vieta“. 16.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 17.30 Kalbame ir rodome. 19.50 
„Šešėlio vaikymasis“. 21.50 „Šiugždesys“. 23.55 
Dienos apžvalga. 0.25 „Meškos kampas“.

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.35, 2.20 Miško bičiuliai. 
8.45, 18.10 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Panorama. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos pokal-
bis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Vaiduoklis į namus“. 16.15 Nepaprastų 
vietų keliais. Istorijos paminklai. 16.40 Vilnoteka. 
16.55 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
18.00 Miško bičiuliai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.
pl“. 19.20 Kelionės su istorija. 19.55 „Laimės 
spalvos“. 20.25, 6.40 Laida iš salų. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Žmogžudysčių komisija“. 
0.10 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
8.20 „Tolimas kraštas“. 11.05 „Patriotas“. 14.15 
„Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 16.10 „Pra-
rasta upė“. 18.00 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 
20.10 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 22.30 „Trolių medžio-
tojai“. 0.30 „Kelias į žvaigždes“. 2.30 „Pasimatymas“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Kelionė traukiniu Australijoje. 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 1.55, 5.20 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 14.30 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 22.00, 3.40 Likviduotojas. 24.00 Nemė-
ginkite pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Dženi ir Oli nuotykiai. 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Sunkios ke-
lionės. Indija. 23.00, 4.00 Sunki kelionė traukiniais. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ 

(1) (N-7).
11.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
12.00 Aš - superhitas 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris 

„Išpirka (N-14).
0.20 TV serialas 

„Imperija“  
(N-14).

1.20 „Rouzvudas“ 
(N-14).

2.10 „Vikingai“ 
(N-14).

6.35 „Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Džiumandži“.
7.30 „Mažieji Tomas 

ir Džeris II“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 „Amžina meilė“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Kriminalinė drama 

„Gran Torino“ 
(N-14).

0.35 „Kultas“ (N-14).
1.30 „Taikinys“ 

(1) (N-7).
2.20 Sveikatos ABC 

televitrina.
2.45 Alchemija.
3.15 Kultūrinė 

dokumentika.  
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

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

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių  
turnyras.

22.45 Trumposios žinios.
22.50 Veiksmo trileris 

„Greiti ir įsiutę“ 
(N-14).

0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

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

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

(N-7).
10.05 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

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

patikrinimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Deimantų dulkės“ 
(N-7).

20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinė veiksmo 

drama „Žydrasis 
griaustinis“ (N-14).

23.45 Kriminalinis veiksmo f.
„Javos karštis“ 
(N-14).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

7.20 Patriotai (N-7).
8.20 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
9.20 „Delta“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Kulinaras“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“ 

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

(1) (N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“ 

(N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“

(N-7).
3.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Pavojingi jausmai“.
8.00 Istorijos detektyvai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Luji Teru. pasikeitu-

sios smegenys“.
13.10 Skrendam.
13.45 „Vilnius Jazz 2016“. 

„Atomic“ (Švedija, 
Norvegija).

14.55 Šventės ir tradicijos. 
Valstybinės šventės.

15.25 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

16.25 „Kaip atsiranda 
daiktai 7“.

16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.15 Legendos.
19.00 Labanaktukas. 
19.30 Festivalio „Kino 

pavasaris“ uždarymas. 
Tiesioginė transliacija.

20.45 „Amžinai stilingos“.
22.00 Atspindžiai.
22.30 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.25 Dabar pasaulyje.
23.55 Koncertas, skirtas 

Vilniaus mokytojų 
namų 70-mečiui.
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 20.30    Skaniausias
    gatvės maistas

 24.00  Eurolygos 
    rungtynės

 15.35  „Rožinė pantera“

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

(N-7).
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
13.15 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

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

21.00 „Geriausi Švedijos 
detektyvai. 
Prieblanda“ (N-7).

23.20 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.30 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.10 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 72 valandos 

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

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

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

(N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 72 valandos 

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

(N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Pėdsakai“ 

(N-7).
20.00 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„Laiko policininkas“ 
(N-14).

24.00 Eurolygos rungtynės. 
Vitorijos „Baskonia“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

2.00 „Kobra 11“ (N-7).
2.55 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Karališkos 

paslaptys“.
11.00 Komedija 

„Prancūzai Niujorke“ 
(N-7).

12.45 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

13.45 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.15 „Užkariaujant 
dangų“.

15.15 Muzikinis 
dokumentinis f.  
„Gali būti triukšmo!“

17.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

18.00 „Mokytojai“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias
gatvės maistas.

21.30 „Blogiau 
nebūna“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

24.00 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

 AnimAl PlAnet
9.10, 14.40, 20.10 Milžinė panda. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 
Liūno broliai. 17.25, 21.05 Katės gelbėjimas. 18.20, 
22.00, 1.40 Gyvenimas Veterinarijos universitete.

 SPort1
8.00, 18.00 Olandų „Eredevisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Alkmaro „AZ Aklamaar“. 10.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Basket“ - Valensijos 
„Valencia“. 11.40 „M1 Iššūkis“. Turkija - Pasaulio 
komanda. 12.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Eindhoveno PSV - Roterdamo „Sparta“. 14.40 „Hunt 
the Wolf 2017“. 15.00 Lietkabelio žygis Europoje. 
Europos taurė. Novgorodo „Nyzhny“ - Panevėžio „Liet-
kabelis“. 17.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 
21.00 „Hunt the Wolf 2017“. 21.10 Olandijos „Eredi-
visie“ futbolo lygos apžvalga. 21.45 Tiesiogiai. Olandų 
„Eredevisie“ futbolo lyga. Enshedės „Twente“ - Eidho-
veno PSV. 22.50 „M1 Iššūkis“. Brazilija - Pietų Korėja. 
23.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės 
„Iberostar“ - Valensijos „Valencija“. 1.30 Lietkabelio 
žygis Europoje. Europos taurė. Novgorodo „Nyzhny“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“. 3.30 Rusijos „Premier“ lygos 
apžvalga. 21 turas. 4.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“.

 ViASAt SPort BAltic
6.45 Krepšinis. BBL. „Pieno žvaigždės“ - „Vytautas“. 
8.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.35 Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 10.05 Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Manchester City“. 11.55 Eurolyga. 
„Anadolu Efes“ - „Olympiacos“. 13.45 Eurolyga. 
„Brose“ - „Darussafaka“. 15.35 Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Manchester City“. 17.25 Premier 
lygos apžvalga. 18.25 Eurolygos dokumentika. „Li-
mitless“ - filmas apie V.Spanoulį. 18.55 Krepšinis. 
BBL. „University of Tartu“ - „Kalev/Cramo“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.10 Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 21.45 Eurolyga. „Baskonia“ - „Žalgiris“. Tie-
sioginė transliacija. 24.00 Eurolyga. „Fenerbahce“ -
„Barcelona“. 1.50 Krepšinis. BBL. „University of 
Tartu“ - „Kalev/Cramo“. 3.40 Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 4.55 „Formulė-1“. Kinijos GP treniruotė 1. 

 euroSPort
6.30, 11.00, 15.30, 23.00, 1.30, 4.00 Dviračių sportas. 
Lenktynės Baskų krašto turas. 7.30, 13.00, 18.30, 
21.00, 2.30, 5.00 Sunkioji atletika. Europos čempiona-
tas. Kroatija. 9.35 Sporto linksmybės. 10.00 Dviračių 
sportas. Europos turas. Belgija. 12.00 Automobilių 
sportas. „Formula-E“ čempionatas. Meksika. 15.00 
Automobilių lenktynės. FIA „World Touring Car“ čem-
pionatas. 20.55, 23.55 Sporto naujienos. 0.05 Žiemos 
sporto apžvalga. 0.10 Dailusis čiuožimas. 

 

„iŠPirKA“
Trileris. Kanada, Jungtinė Karalystė. 2007.
Režisierius: Mike Barker.
Vaidina: Pierce Brosnan, Maria Bello, Gerard Butler.

Neilas ir Ebė Rendalai džiaugiasi gražiu gyvenimu ir laiminga santuoka. 
Tačiau vieną dieną idilė baigiasi - pagrobiama Rendalų dukra Sofija. Vy-
ras ir žmona tampa visiškai priklausomi nuo pagrobėjo Rajeno. Košma-
ras pasiekia apogėjų, kai Rajenas Rendalams meta paskutinį siaubingą 
iššūkį - norėdami susigrąžinti dukrą, jie turi nužudyti nekaltą žmogų.

tV3
22.30

rekomenduoja

„GeroSioS rAGAnoS 
SteBuKlAS“
Filmas šeimai. JAV. 2014.
Režisierius: Craig Pryce.
Vaidina: Catherine Bell, 
Chris Potter, Catherine Disher.

Ypatingų galių turinti geroji raga-
na Keisė Naitingeil turi labai mažai 
laiko, kad suruoštų savo posūnio 
Brendono ir jo išrinktosios Taros 
vestuves...

„GrAn torino“
Kriminalinė drama. JAV, 
Vokietija. 2008. 
Režisierius: Clint Eastwood. 
Vaidina: Clint Eastwood, 
Christopher Carley, 
Geraldine Hughes.

Voltas Kovalskis - atsiskyrėlis, buvęs 
Korėjos karo veteranas. Jis didžiuo-
jasi gerai išlaikytu kolekciniu 1972 m. 
automobiliu „Gran Torino“, prie kurio 
niekam neleidžiama nė prisiartinti.

„lAiKo PolicininKAS“
VeiKsmo Trileris. JAV, Japonija.
1994.
Režisierius: Peter Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van 
Damme, Mia Sara, Ron Silver.

2004 metai. Kelionės laiku tapo įpras-
ta realybe. Ateities nusikaltėliai sten-
giasi nukeliauti į praeitį ir įgyvendinti 
savo žiaurius planus. Su jais kovoja ju-
dėjimus laike stebinti elitinė tarnyba.tV6

22.00

lnK
22.15

tV8
21.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.30, 12.40, 
14.50, 17, 18.40 val.
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 31-6 d. 11.10, 13.20, 
15.30 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 31-6 d. 13.40, 15.10, 17.40, 20.30,  
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis f., JAV, N-16) - 
5 d. 19 val. (POWER HIT RADIO premjera).
KinO PAVAsARis 2017 - 31-6 d.
„Greiti ir įsiutę“ (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-13) - 
13 d. 19 val. (KINO startas su LNK).
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 31-6 d. 11.20, 13.50, 16.10, 
19.10, 21.35, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 31-1 d.).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 
15.20, 19 val. (5 d. 19 val. seansas nevyks).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 
31-6 d. 11, 12.50, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 
31-1 d.).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
31-6 d. 15.20, 18.20 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 31-6 d. 20.40, 23 val. (23 val. seansas vyks 1 d.).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31-6 d. 15.40, 18.30, 23.25 val. (23.35 val. 
seansas vyks 31-1 d.).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 31-6 d. 12.40, 21 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 31-6 d. 10.50, 
13 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-6 d. 10.10, 18.10 val.

„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
31-6 d. 16.20 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 31-6 d. 20.50, 
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 31-1 d.).
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 31-6 d. 21.10, 23.50 val. (23.50 val. seansas  
vyks 31-1 d.).
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
31-6 d. 21.20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-2 d. 10.40 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 31-6 d. 13.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 11, 13.10, 16.30, 
18 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 31-6 d. 20.10 val.
KinO PAVAsARis 2017 - 31-6 d.
„Greiti ir įsiutę“ (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-13) - 
13 d. 19.30 val. (KINO startas su LNK).
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 31, 2, 4, 6 d. 21.20 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 31-6 d. 
13.40 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31, 2, 4, 6 d. 15.20 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-6 d. 11, 18.40 val. (18.40 val. seansas vyks  
31, 2, 4, 6 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
1, 3, 5 d. 15.20 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 1, 3, 5 d. 18.40 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 1, 3, 5 d. 
21.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Vertikali būsena“ (drama, Prancūzija) - 31 d. 
14.30 val.
„Holivudas pasiūlė per mažai“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 31 d. 17 val.
„Trešnių skonis“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 
31 d. 18.30 val.
„sieranevada“ (drama, Rumunija, Prancūzija, 
Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Makedonija) -  
31 d. 20.45 val.
„Moliūgėlio gyvenimas“ (drama, Šveicarija, 
Prancūzija) - 1 d. 11 val.
„Raudonas vėžlys“ (animacinis f., Prancūzija, Belgija, 
Japonija) - 1 d. 12.45 val. 6 d. 15 val.
„Peilis skaidriame vandenyje“ (drama, Kinija) - 1 d. 
14.30 val.
„Portas“ (drama, Portugalija, Jungtinės Valstijos, 
Prancūzija, Lenkija) - 1 d. 16.30 val.
„Gilzė“ (drama, Filipinai, Kataras) - 1 d. 18.15 val.
„Šlovė“ (drama, Bulgarija, Graikija) - 1 d. 20.45 val.
„Palaukit mūsų!“ (drama, Vokietija) - 2 d. 11 val.
„Dešimt“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 2 d. 13.15 val.
„sarajevo sielvarto dainos“ (drama, Bosnija ir 
Hercegovina, Vokietija) - 2 d. 15.30 val.
„Malholando kelias“ (drama, Prancūzija, Jungtinės 
Valstijos) - 2 d. 18.15 val.
„Baigiamieji egzaminai“ (drama, Rumunija, 
Prancūzija, Belgija) - 2 d. 21.15 val. 5 d. 14 val.
„Tai tik pasaulio pabaiga“ (drama, Kanada, 
Prancūzija) - 3 d. 14.30 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
3 d. 16.45 val.
„Auterlitz“ (dokumentinis f., Vokietija) - 3 d. 
18.30 val.
„Te vėjas mus nuneš“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 
3 d. 21 val.
„Tobuli melagiai“ (drama, Italija) - 4 d. 14 val.
„Dangus dreba, Žemė bijo, o dvi akys - ne 
seserys“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 4 d. 16.15 val.

„Galingieji 
reindžeriai“ 

„Power Rangers“ 

Kimberli, Trini, Džeisonas, Bilis ir Zakas - 
penki paprasti vieno miestelio paaugliai, net-
gi nepažįstantys vienas kito. Tačiau vieną die-
ną keisti atsitiktinumai juos suveda - visi pen-
ki vienu metu atsiduria paslaptingame apleis-
tos šachtos tunelyje, kur vyksta protu nesu-
vokiami dalykai. Kad ir kaip atrodytų neįma-
noma patikėti, penki jaunuoliai netrukus pa-
stebi įgiję supergalių: antžmogišką jėgą, grei-
tį, minties aštrumą. Taip gimsta legendinis 

penketukas - „Galingieji reindžeriai“: Raudo-
nasis reindžeris - Džeisonas, Juodasis rein-
džeris - Zakas, Geltonoji reindžerė - Trini, 
Mėlynasis reindžeris Bilis ir Rausvoji rein-
džerė - Kimberli. Tačiau ši transformacija - tik 
nuotykių pradžia, nes kartu pabunda ir 65 

milijonus metų snaudę blogio jėgos, kurių 
galutinis tikslas - žmonijos sunaikinimas. Vie-
nintelis šansas išgelbėti mūsų civilizaciją - 
šiems naujiesiems superherojams susivieny-
ti ir kartu stoti į lemiamą kovą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo kovo 31 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Dean Israelite

n Vaidina: Elizabeth Banks, Bill Hader, 

Bryan Cranston, Naomi Scott, Becky G., Dacre 

Montgomery, Ludi Lin, RJ Cyler  ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Giminaičiai“ (dokumentinis f., Vokietija, Latvija, Estija, 
Ukraina) - 4 d. 18.30 val.
„Tvin Pyksas: ugnie, sek paskui mane“ (drama, 
Jungtinės Valstijos, Prancūzija) - 4 d. 21.15 val.
„Neturėjau kur eiti“ (drama, Vokietija) - 5 d. 16.45 val.
„Trintukagalvis“ (drama, Jungtinės Valstijos) - 
5 d. 19 val.
„Patvirtinta kopija“ (drama, Prancūzija, Italija, Iranas, 
Belgija) - 5 d. 21 val.
„Tvin Pyksas: pradingę epizodai“ (drama, Jungtinės 
Valstijos, Prancūzija) - 6 d. 17 val.
„Manifestas“ (videoinstaliacija, Vokietija, Australija, 
Honkongas) - 6 d. 19 val.
„Ji“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija) - 6 d. 21.15 val.

MULTIKINO OZAS
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 31 d. 11, 13.15,  
17.45 val. 1 d. 10.45, 13.15, 17.45 val. 2-4 d. 13.15,  
17.45 val. 5 d. 10, 12.15, 17.45 val. 6 d. 12.45 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31 d. 10.15,12.15, 14.15, 
15.30, 16.30, 18.45 val. 1 d. 10, 12, 14.15, 15.30, 16.30, 
18.45 val. 2 d. 10, 11, 12, 14.15, 15.30, 16.30, 18.45 val. 
3-4 d. 10, 11, 12, 14.15, 15.30, 16.30, 19.15 val.  
5 d. 11.15, 14.15, 15.15, 16.30, 19.15 val. 6 d. 10.30, 14, 
15, 17.15, 18.45 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Kanada, N-13) - 31, 2-4 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 
21.45 val. 1, 5 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. 6 d. 19, 
21.45 val.
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 31-2 d. 14.30, 16.45, 
19.15, 21 val. 3-5 d. 14.30, 16.45, 18.45, 21 val. 6 d. 
18.45, 21 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 31-5 d. 
19.45, 22 val. 6 d. 19.30, 22 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 31-3, 5 d. 
10, 11.15, 12.45, 17 val. 4 d. 11.15, 14, 17 val. 6 d. 11.15, 
16.45 val.

„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 31-3, 5 d. 15.45, 20.30 val. 4 d. 15.30, 20.30 val. 
6 d. 20.30 val.
„Laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
31-4 d. 18.15, 22.15 val. 5-6 d. 18.15 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 31-5 d. 10.30, 
12.30 val. 6 d. 10 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 31-6 d. 18.45 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31-5 d. 21.30 val. 6 d. 21.45 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 31-2 d. 
21.45 val. 3-5 d. 21.30 val. 6 d. 21.15 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-3, 5 d. 14, 19.50 val. 4 d. 15.45, 19.50 val. 5 d. 14,  
20 val. 6 d. 14.15, 19.30, 21.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
31-3, 5 d. 11.30, 13.45, 16 val. 4 d. 11.15, 13.30 val.  
6 d. 11.50, 16 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.40, 12.50, 
14.50, 15.40, 16.20, 17.50 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 31-6 d. 10.10, 15.20, 20 val.
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis f., JAV, N-16) - 5 d. 
18 val. (POWER HIT RADIO premjera).
KINO PAVASARIS 2017 - 31-6 d.
„Greiti ir įsiutę“ (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-13) - 
13 d. 19 val. (KINO startas su LNK).

„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 31-6 d. 12.20, 17,  
19.30, 20.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas  
vyks 31-1 d.).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 
22.45 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 31-6 d. 13, 
15, 18.30 val. (15 val. seansas vyks 3-6 d.).
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 31, 2, 4, 6 d. 21.50 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31-6 d. 12.40, 21.20 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) -  
31-6 d. 10.20 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-6 d. 10.50, 13, 18 val. (1-2 d. 13 val. seansas nevyks;  
5 d. 18 val. seansas nevyks).
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.25 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
31-6 d. 13 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 31, 2, 4, 6 d. 
22.55 val. 2 d. 0.30 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 1, 3, 5 d. 
22.55 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 31-6 d. 10.30, 15.30, 21.50 val.  
(1-2 d. 10.30, 15.30 val. seansai nevyks;  
21.50 val. seansas vyks 1, 3, 5 d.).

CINAMON
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 31-6 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30 val.
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada) - 31-6 d. 14, 19 val.

„Smurfs: The Lost Village“ 

Vaikų numylėtiniai Smurfai sugrįžta 
naujoje pilnai animacinėje juostoje „Smur-
fai: pamirštas kaimelis“. Gal bus sunku pa-
tikėti, bet Smurfai kitais metais švęs jau 
60-ąjį gimtadienį! Belgijoje gimę maži mė-
lyni žmogeliukai, jaukiai gyvenantys iš gry-
bų pasidarytuose nameliuose, jau seniai 
užkariavo viso pasaulio vaikų širdis. Dabar 
į kino ekranus atkeliauja nauja uždrausta-
jame miške gyvenančių simpatiškųjų Smur-
fų nuotykių dalis. 

Magijos apsaugotame savo kaimelyje 
gyvenantys Smurfai niekad pernelyg nesi-
veržė ieškoti nuotykių. Žinoma, kai kurie 
iš jų yra girdėję legendą apie pamirštąjį kai-
melį, tačiau didelės reikšmės šiam pasako-
jimui niekada neteikė. Tačiau vieną dieną 
Smurfytei į rankas pakliūva paslaptingas 
žemėlapis, kuriame pažymėtas ir pamirš-
tasis kaimelis. Tėtė Smurfas kažkodėl labai 
nenoriai kalba šia tema, tad Smurfytė nu-

taria pati išsiaiškinti, ar žemėlapis teisin-
gas. Kartu su ištikimiausiais bičiuliais - Pro-
tinguoliu, Neranguoliu ir Stipruoliu - Smur-
fytė išsiruošia į žygį. Bėda tik, kad apie tai 
sužino ir piktasis burtininkas Gargamelis. 

Smurfytei ir jos draugams teks paskubėti, 
jei nori atskleisti pamirštojo kaimelio pa-
slaptį anksčiau už Gargamelį. Vis tik net ir 
jie nesitikėjo TOKIOS paslapties...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Smurfai: pamirštas kaimelis“
Kino teatruose nuo kovo 31 d.

n Animacinis filmas, JAV, 2017

n Režisierius: Kelly Asbury

Skirtingos šio filmo versijos bus rodomos dubliuo-

tos lietuviškai 3D, 2D formatu, originalo kalba  

ir be lietuviškų subtitrų 
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 31-6 d. 
19.30, 21.45 val.
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 
19.50, 22.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 31-6 d. 12, 
14.45 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 31-6 d. 
18.30 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 31-6 d. 21.30 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31-6 d. 16.30 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 31-6 d. 21.15 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 31-6 d. 10.20, 
12.15 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 31-6 d. 17.15 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 
31-6 d. 22 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-6 d. 12.50, 15.15, 20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
31-6 d. 10.45, 17.45 val.

KLaiPėDa

FORUM CiNEMaS
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.20, 12.30, 
14.40, 16.50 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 31-6 d. 10.50,  
13, 19 val.

„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 31-6 d. 11, 15.50, 18.40, 21.20 val.  
(1-2 d. 11 val. seansas nevyks).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis f., JAV, N-16) - 5 d. 
18.50 val. (POWER HIT RADIO premjera).
KiNO PaVaSaRiS 2017 - 31-6 d.
„Greiti ir įsiutę“ (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-13) - 
13 d. 19 val. (KINO startas su LNK).
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 
Kanada, Australija, JAV, N-13) - 31-6 d. 10.20,  
15.30, 18.30, 21.40 val. (1-2 d. 10.20 val.  
seansas nevyks).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 
18.50, 21.10 val. (5 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 31-6 d. 
10.10, 15.40 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
31-6 d. 13 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 31-6 d. 21 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31-6 d. 16, 20.40 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) -  
31-6 d. 13.50 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-6 d. 10.30, 15.10, 18 val. (1-2 d. 15.10 val. seansas 
nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 1-2 d. 10.20 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 11.20, 13.10 val. (11.20 val. 
seansas vyks 1-2 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
31-6 d. 12.50 val.

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 31-6 d. 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40, 19.20 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 31-6 d. 10.50, 
13.45 val. (10.50 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Galingieji reindžeriai“ (fantastinis veiksmo f., JAV, 
Kanada, N-13) - 31-6 d. 10.50, 16.20, 18.50, 21.30 val. 
(1-2 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Dvasia šarvuose“ (fantastinis f., JAV, N-16) - 5 d. 
19.10 val. (POWER HIT RADIO premjera).
KiNO PaVaSaRiS 2017 - 31-6 d.
„Greiti ir įsiutę“ (veiksmo f., JAV, Vokietija, N-13) - 
13 d. 19 val. (KINO startas su LNK).
„Gyvybė“ (trileris, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kanada, 
Australija, JAV, N-13) - 31-6 d. 13.50, 16.35, 18.50,  
21.40 val. (1-2 d. 13.50 val. seansas nevyks).
„Patruliai“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 31-6 d. 21.50 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 31-6 d. 
10.30, 13.30, 16 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 1, 3, 5 d. 21.10 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 31, 2, 4, 6 d. 21.10 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Belgija, 
Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 31-6 d. 10.20, 14.40 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
31-6 d. 11, 19.10 val. (5 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 31-6 d. 12.30 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
1-2 d. 13.50 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Niujorkietė Kerė - protinga ir žavi mer-
gina, kuriai sunkiai sekasi pritapti šiuolai-
kiniame pasaulyje. Ji mieliau liktų lovoje, 
nei keltų koją iš namų, kad gatvėje susitik-
tų su, pasak jos, amoraliais ir savanaudžiais 
veidmainiais, užvaldžiusiais jos gimtąjį 
miestą. Tad dienų dienas ji leidžia namuose 
ir stengiasi niekur neiti ir su niekuo 
nebend rauti. Kerė nenori būti tokia pat, 
kaip tūkstančiai kitų. Ji tokia ir nėra. Vis 
dėlto, patarta savo terapeuto, mergina ryž-
tasi pokyčiams ir sutinka gyvenime išban-
dyti penkis naujus dalykus: 

1.  Sudaryti dešimtuką dalykų, kurie jai 
patinka ir visus juos išbandyti;

2.  Įstoti į kokį nors klubą ir jame bend-
rauti su žmonėmis;

3.  Nueiti į pasimatymą su žmogumi, 
kuris išties patinka;

4.  Su kuo nors iš širdies pasikalbėti (te-
rapeutas nesiskaito!);

5.  Ir sutikti Naujuosius metus su nepa-
žįstamaisiais.

Pradėjusi vykdyti šiuos įsipareigoji-
mus, Kerė staiga supranta, kad gyvenimas 
ne toks jau ir blogas. Tačiau ar ji tikrai no-

ri pakeisti savo gyvenimą? Režisierės Su-
san Johnson filmas sukurtas pagal ameri-
kiečių rašytojos Caren Lissner to paties 
pavadinimo bestselerį, 2003 metais tapusį 
kone Biblija daugybei jaunų merginų visa-
me pasaulyje. 

„Forum Cinemas“ inf. 

Kino teatruose nuo balandžio 7 d.

n Komedija, drama, JAV,  2017 

n Režisierius: Susan Johnson 

n Vaidina: Bel Powley, Hailee Steinfeld, Bel 

Powley, Nathan Lane, Gabriel Byrne, Jason Ritter, 

William Moseley ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Mergina su principais. Kerė Pilbė“
„Carrie Pilby“

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas/Koncertai/parodos

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ  
FilHARMOniJA

1 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras, solistai. Trio „Kaskados“, 
L.Gubaidulina (sopranas), I.Prudnikovaitė (mecosopranas), 
E.Davidovičius (tenoras). Dir. M.Pitrėnas.
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai. 
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 
simfoninis orkestras. Dir. M.Barkauskas.

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
4 d. 18 val. - D.Berezin (violončelė), V.Gursatis (fleita), 
A.Kashpurin (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
3 d. 19 val. - Monika Linkytė su styginiu kvintetu 
„Muzika Sielai“ Atlikėjai: Monika Linkytė (vokalas). 
Styginių kvintetas.
6 d. 19 val. - Martynas Kuliavas ir draugai koncerte 
„Netikėti prisilietimai“. Atlikėjai: M.Kuliavas (gitara), 
A.Ščiuka (fortepijonas), E.Oikonomou (boso gitara, 
Graikija), M.Horne (perkusija, Pietų Afrikos Respublika), 
sutartinių giedotojų ansamblis „Ūtara“.

ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
3 d. 18 val. - Povilas Syrrist-Gelgota (altas), Toril 
Syrrist-Gelgota (violončelė). Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras. Vadovas ir dir. D.Katkus.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ  
MuZiEJus

6 d. 19 val. - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sim-
foninio orkestro koncertas. Vadovas Martynas  
Staškus. Renginio vedėja Justė Jankauskaitė. Įėjimas - 
nemokamas.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
31 d. 15 ir 18 val.; 1 d. 17 val. - XXVI Tarptautinis 
jaunųjų muzikų festivalis „Kaunas 2017“.
5 d. 18 val. Mažojoje salėje - „Operų puslapiai“. Atlikėjai: 
I.Laurinaitienė (sopranas), J.Stankevičiūtė (mecosopranas). 
Dainius Kepežinskas (fortepijonas).
6 d. 18 val. - VI Tarptautinio kamerinės muzikos festi-
valio „Avanti“ koncertas. Atlikėjai: VDU kamerinis orkestras 
(vyr. dir. J.Janulevičius). Solistai: J.Daunytė (arfa), 
G.Gelgotas (fleita). Dir. J.Janulevičius.

KlAipĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

Kovo 31 - balandžio 6 d. XLII festivalis „Klaipėdos 
muzikos pavasaris“
31 d. 18.30 val. - „Garsų kaskados“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. 
dir. M.Pitrėnas). Solistai: L.Gubaidulina (sopranas), 
I.Prudnikovaitė (mecosopranas), E.Davidovičius (tenoras). 
Fortepijoninis trio „Kaskados“.
5 d. 18.30 val. - „Vandens spalva“. Orkestras „Sinfonietta 
Riga“ (Latvija). Dir. N.Šne (Latvija). Solistas A.Kazlauskas.

Vakarai
Vilnius

MOKYTOJŲ nAMAi
4 d. 17 val. VMN Didžiojoje salėje - Rusų romansų 
mylėtojų klube „Melos“ vakaras. Koncertuoja 
Vladimiras Prudnikovas ir jo klasės studentai. N.Ralytė 
(koncertmeisterė).
4 d. 18 val. - Vakaras iš ciklo „Viešnagėn pas Vilniaus 
dzūkulius“. Dzūkiškai su Rugiaveidi.

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

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

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
senasis arsenalas

lDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Eksponatai. 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos 
vertybės“

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Ksenijos Nikolskajos fotografijų paroda „Dulkės: užmirštoji 
Egipto architektūra“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Paroda „Kūnas ir tamsa“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Valdo Antano Gurskio tapybos paroda „Mano laikas“
Irinos Amosovos-Novikovos tapybos paroda „Vaizdiniai“
Arvydo Baltrūno tapybos paroda „Sidabriniai+“
Tarptautinė paroda „Tapybos dialogas 2017“

„Dvasia 
šarvuose“

„Ghost in the shell“
Ateities Japonijoje kompanija „Hanka 

Robotic“ pirmauja kiborgų technologijų ty-
rimuose ir gamyboje. Kompanijos pasidi-
džiavimas - Majorė (kurią vaidina Scarlett 
Johansson), vadovaujanti ypatingam specia-
liųjų pajėgų padaliniui - Devintajam Skyriui. 
Kažkada buvusi žmogumi, o dabar - tech-
nologijos stebuklas, kuriam nėra lygių, Ma-
jorė ir jos padalinys kovoja prieš lygiai taip 
pat nuolat tobulėjančius kibernetinius nu-
sikaltėlius, hakerius, pavojingiausius eks-
tremistus ir psichopatus.

Vieną dieną Devintajam Skyriui iššūkį 
meta paslaptingas priešas, siekiantis sunai-
kinti kompaniją „Hanka Robotic“ ir jos vyk-
domą dirbtinio intelekto tobulinimo progra-
mą. Dabar grėsmė iškyla ne tik miesto ar 
šalies tvarkai, bet ir pačios Majorės gyvy-
bei. Sekdama priešo pėdsakais, Majorė su-
žino vis daugiau detalių apie savo pačios 
žmogiškąją praeitį.

„Forum Cinemas“ inf. 

Kino teatruose nuo balandžio 7 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 2017 

n Režisierius: Rupert Sanders 

n Vaidina: Scarlett Johansson, Michael Pitt, 

Juliette Binoche ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Šiemet nusprendėme, kad fotografijos 
šventė turi tęstis ilgiau, nes ji vyksta taip 
retai. Todėl tiek pradedantiems, tiek pažen-
gusiems skirsime po visą dieną, kurioje 
prog rama bus subalansuota jų poreikiams“, - 
sako Tomas Kauneckas, SNAP festivalio 
įkūrėjas ir žinomas fotografas.

Šūkis „Susirask kadrą“ atskleidžia, kad 
fotografuoti gali kiekvienas - ir tik svajo-
jantis apie tai, ir jau pavertęs šį hobį pra-
gyvenimo šaltiniu. Nesvarbu, ar fotografuo-
ji telefonu, ar esi padaręs gerų kadrų ir ne-
drąsiai juos keli į „Instagram“, ar esi pa-
žengęs, bet nori toliau tobulėti - SNAP yra 
kiekvienam.

„Šiandien, kai komunikacija vyksta žai-
bišku greičiu, užtenka vienos paros ir į tiks-
lingą vietą internete įkeltos nuotraukos ga-
li apskrieti net viso pasaulio žiniasklaidą. O 
technikos galimybės - aukščiausio lygio. To-
dėl viskas, ko reikia šiandieniniam fotogra-
fui, - rasti gerą turinį ar turėti idėją, kuria 
užkariaus širdis. Rasti tą „savo“ kadrą“, - 
teigia T.Kauneckas.

Fotografija žaliems

Svarbiausia - nebijoti. Net jei dar nesate 
laikę fotoaparato rankose, galite apsilankyti 
abiejose festivalio dienose. Žinoma, prade-
dantiesiems ir mėgėjams daugiau dėmesio 
bus skiriama pirmąją renginio dieną, kuri 
įvardyta „Fotografija žaliems“, tačiau antrą-
ją - „Fotografija pažengusiems“ - taip pat 
verta pasisemti aktualios bei naudingos in-
formacijos, kuria galbūt pasinaudosite jau 
netolimoje ateityje.

Pirmąją SNAP festivalio dieną bus suteik-
tas visas paketas žinių, nuo ko reikia pradėti: 
nuo elementariausio fotoaparato pažinimo iki 
apšvietimo schemų, portretų fotografavimo 
pradmenų ir diskusijų, kaip savo nuotrauko-
mis sudominti žiūrovus. Pasak T.Kaunecko, 
šioje dienoje jį ypač džiugina tokie veidai, kaip 
Algirdas Bakas, Andrius Burba ir kiti jaunie-
ji fotografai, prie kurių tobulėjimo prisidėjo 
SNAP, ir tie, kurie šiandien jau atradę savo 
fotografavimo sritis, dirba jose užtikrintai ir 
sulaukia pasaulinio dėmesio.

„Pirmąją festivalio dieną tikimės pamatyti 
ne tik žalius ir pradedančiuosius. Dar nefoto-
grafuojantiems tai puiki proga susipažinti su, 
galbūt, nauju hobiu. Daugelis SNAP lektorių 
fotografiją atrado vėliau, bandydami gyvenime 
įsitvirtinti kitose srityse, pavyzdžiui, Lina Ai-
dukė buvo architektė, Artūras Bulota dirbo kū-
rybininku reklamos agentūroje. O buvusi „Vers-
lo žinių“ rinkodarininkė Aušra Barysienė foto-
grafiją atrado tik po 40 metų“, - vardija festiva-
lio SNAP įkūrėjas, tikintis, kad ši kūrybinga ir 
maloni saviraiškos sritis pavergs naujų širdžių.

Fotografijos asmenybės

Tuos, kuriuos jau pagavo ir nepaleidžia 
džiaugsmas fotografuoti, SNAP festivalis 
kviečia nesustoti tobulėti - antrąją dieną, ba-
landžio 23-ią, laukia žinių tobulinimas su 
ryškiomis fotografijos asmenybėmis iš Lie-
tuvos ir iš užsienio.

„Pats labai laukiu ir tikiu, kad bus ypač 
įdomu paklausyti Izabelės Hatink (Isabelle 
Hattink) iš Olandijos, kuri yra pasaulyje 
aukštai reitinguojama vestuvių fotografė. 
Taip pat mados fotosesijas „kiečiausiai“ Bal-
tarusijoje atliekančios Tanios Kezha. Kie-
kvienoje rinkoje yra vis kitų niuansų - visa-
da verta žinoti, kas vyksta aplinkui, ir pasi-
semti patirties“, - mano T.Kauneckas.

Fotofestivalyje „SNAP’17“ susirask kadrą!
Aštuntą kartą organizuojamas fotofestivalis SNAP sugrįžta! Bendraminčiai - prade-
dantieji, mėgėjai bei profesionalai vėl susitiks tam, kad pasidalytų, išmoktų ir per-
prastų fotografijos pasaulį. Balandžio 22-23 dienomis „Radisson Blu, Lietuva“ (Vil-
niuje) fotografijos šventė pirmą kartą truks net dvi dienas!

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 
TEATRAs

31 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Don Kichotas“. 
3 v. baletas. Choreogr. V.Medvedev (Rusija).  
Dir. M.Staškus.
1 d. 18.30 val. P.Čaikovskis „Eugenijus Oneginas“. 
3 v. opera rusų k. Dir. R.Šervenikas.
2 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.
6 d. 18.30 val. - „Skrajojantis olandas“. 3 v. opera. 
Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
31 d. 19 val. Mažojoje salėje - A.Rutkeviča „Gyvūnas 
(Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
1 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovas 
„Trys seserys“. Rež. Y.Ross.
1 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Viskas arba nieko“. 
Rež. C.Graužinis.
2 d. 14 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant geleži-
nio kalno“. Rež. J.Tertelis.
2 d. 16 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontov 
„Maskaradas“. Rež. R.Tuminas.
4 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
5 d. 19 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis prin-
cas“. Rež. P.Makauskas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
31 d. 12 ir 14 val. - Teatralizuota ekskursija po Vilniaus 
mažąjį teatrą.
31 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
1 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

6 d. 18 val. - M.Andersson „Bėgikas“. Rež. O.Lapina.
salė 99

2 d. 12 val. - Vytautas V.Landsbergis „Arklio Dominyko 
meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
31 d. 18.30 val. - N.Gandževi „Septynios gražuolės“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
1 d. 11 ir 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ 
(rusų k.). Rež. O.Lapina.
1 d. 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ (lietuvių k.). 
Rež. O.Lapina.
1 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Dostojevskio angelai“ 
(F.Dostojevskio kūrinių motyvais). Rež. B.Mar.
1 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ 
(su lietuviškais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.
2 d. 12 val. - A.Puškin „Pasaka apie carą Saltaną“. 
Rež. P.Vasiljev.
2 d. 18.30 val. - L.Tolstoj „Ana Karenina“. Rež. E.Mitnickij.

RAGAniuKĖs TEATRAs
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Mapetai“.
1 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Laimė“.

2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Princesė ir Varlius“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
2 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Skraidantys meškučiai“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

1 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.
2 d. 12 val. - „Tiktaktika“. Rež. M.Žukauskas.

Mažoji salė
1 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
2 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
31 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
1 d. 15 ir 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Žaidimas 
nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
5 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. Rež. 
O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
31 d. 19 val. Stiklinėje salėje - ATVIRA ERDVĖ’11: 
„Ribos“ (N-16). Rež. T.Montrimas.
31 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: „Drąsi 
šalis“ (N-13). Rež. C.Graužinis.
1 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Premjera! STALO 
TEATRAS: „Dangaus virėja“. Kūrybinė grupė: S.Degutytė, 
G.Žilys, K.Maurusevičiūtė.
2 d. 13 val. - STALO TEATRAS: „Sekretai iš būtųjų 
laikų“. Rež. S.Degutytė.
2 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRA ERDVĖ’16: 
„Neišmoktos pamokos“. Rež. ir pjesės autorius A.Špilevoj.
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Dar viena naujovė: SNAP festivalis šie-
met suteikia daugiau galimybių pasirinkti, 
kurioje naudingoje dalyje apsilankyti: galima 
įsigyti pigiausius, iki kelių eurų kainuojan-
čius bilietus į bendrą technikos parodos, 
atvirų paskaitų ir atvirų kūrybinių dirbtuvių 
zoną ar atskirus bilietus pirkti tik į pasirink-
tas kūrybines dirbtuves, arba - į uždaras 
paskaitas. Norintiems iš festivalio išsinešti 
daugiausiai žinių suformuoti specialūs VIP 
bilietai, suteikiantys galimybę pabendrauti 
su dėstytojais užkulisiuose, vaišintis kava, 
nemokėti už automobilio stovėjimo vietą ir 
kitas privilegijas.

Tad praktiškos ir įkvepiančios informa-
cijos bus apstu, nes visą savaitgalį vyks atvi-
ros ir uždaros kūrybinės dirbtuvės, paskai-
tos, galima bus pasisemti įkvepiančios pa-
tirties iš Lietuvos ir užsienio žvaigždžių, 
sužinoti fototechnikos naujienas, kurias ga-
lėsite ir išbandyti, ir įsigyti.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Fotofestivalyje „SNAP’17“ susirask kadrą!

n Bilietus rasite www.snap.lt, daugiau informacijos 

„Facebook“ puslapyje snap.fotokonferencijos.

n 8-asis SNAP fotofestivalis - 

balandžio 22-23 d. viešbutyje  

„Radisson Blu, Lietuva“!

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
31 d. 19 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.
2 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
5 d. 10 ir 12 val. - E.Tyschuk „Princas ir pabaisa“ (rusų k.). 
Rež. M.Lashitsky (Naujas dramos teatras, Minskas).

KEISTUOLIŲ TEATRAS
31, 1 d. 19 val. - Zenonas 2017 - „Zenonas triuškina 
kataklizmas“.
2 d. 15 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. 
Rež. A.Giniotis.

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
31 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
6 d. 19 val. - S.Beckett „Paskutinė Krepo juosta“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Maištas“ (N-16). 
Rež. A.Jankevičius.
31 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
1 d. 19 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę nubu-
sim“. Rež. M.Klimaitė.
4 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
5, 6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.Labanauskaitė 
Diena „Žalgirės“. Rež. V.Bareikis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
31, 1 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
2 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.
2 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
31 d. 18 val. - „Alksniškės“. Rež. G.Padegimas.
1 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14).  
Rež. A.Veverskis.
2 d. 18 val. - Ž.Petan „Atranka“.
3 d. 18 val. - G.Sibleyras „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
4 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.Padegimas.
5 d. 18 val. - Premjera! KNYGOS TEATRAS: „Pakalnučių 
metai“. Rež. V.Kuklytė.
6 d. 18 val. - T.Wilder „Upės po žeme“. Rež. G.Padegimas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
2 d. 12 val. - „Mano svajonių katinas“. Rež. A.Lebeliūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
1 d. 12 val. - „Tikroji Pelenės istorija“. Rež. O.Žiugžda.
2 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KLAIpĖDA

KLAIpĖDOS DRAMOS TEATRAS
2 d. 12 val. - S.Maršak „Katės namai“. Rež. D.Rabašauskas.
2 d. 17 val. - A.Juozaitis „Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
5 d. 18.30 val. - „Akmuo vanduo geluonis“. Rež. 
K.Žernytė (Klaipėdos jaunimo teatras).

KLAIpĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
31 d. 18.30 val. - J.Stein, J.Bock, S.Harnick 
„Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Rež. J.Szurmiej 
(Lenkija). Dir. S.Domarkas.
1 d. 18.30 val. - D.Goggin „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė 
komedija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.
2 d. 12 val. - „Verpalų pasakos“. 1 v. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.

KLAIpĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
1 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. K.Jurkštaitė.
2 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - vandenynas“. 
Rež. D.Savickis.

KONCERTŲ SALĖ
2 d. 18 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.

ŽVEJŲ RŪMAI
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Mėlyna rožė“. 
Rež. A.Marinas (Teleteatr).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

naujiena  
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 

„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com

Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

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

„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
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
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

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis  
laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378,  
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

kiTOs PRaMOGOs 

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTOs PaslauGOsGROžiO PaslauGOs 

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 

Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt

Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sPORTas iR PRaMOGOs

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NauJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt

Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333,  
www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTOs PRekės

 
   

„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt

„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

MOkyMO kuRsai

sveikaTiNGuMO PaslauGOs
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SVEIKINA

             

Geriau seksis su senais nei 
su naujais pažįstamais. Turintiesiems 
antrąją pusę puikus periodas gilintis į 
santykius su mylimuoju. Darbe nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, tačiau jeigu 
pasistengsite, turėtumėte ilgam pamiršti 
sunkumus. Jūsų sėkmė labiausiai pri-
klausys nuo jūsų gebėjimo bendrauti. 
Tai metas, kai neturėtų iškilti didelių 
sveikatos problemų.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis jus 
domins naujos pažintys, tačiau neužmirš-
kite, kad antra savaitės pusė labai palanki 
pasimatymams. Puikiai seksis be didelių 
pastangų pasiekti puikių rezultatų. Jeigu 
šiuo metu klausysitės ne aplinkinių, o 
savo intuicijos, galite pasiekti stulbinamų 
rezultatų darbe. Jūsų savijauta puiki, 
neturėtų iškilti rimtų sveikatos problemų, 
tad džiaukitės gyvenimu.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
puikios dienos ją sutikti. Jūsų gyvenime 
atsiradęs žmogus taps labai artimas. 
Imkitės darbų, kuriems reikia ištvermės 
ir iššūkių. Labai palanki savaitė jūsų 
piniginiams reikalams. Kuo daugiau 
judėsite, tuo geriau jausitės. Tik 
nepersitempkite, viską darykite su saiku.    

AVINUI

Prognozė kovo 31 - balandžio 6 d.

Naujoms pažintims labai 
tinkamos dienos. Neturintieji antrųjų 
pusių turėtų apsidairyti aplinkui, gal tas 
vienintelis ar vienintelė visai čia pat - 
greta jūsų. Šią savaitę galėsite džiaugtis 
savo finansiniais sprendimais, o jeigu 
dirbate aptarnavimo srityje, visi bus 
patenkinti jūsų puikiu darbu. Prastas 
metas laikytis dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais san-
tykiais su jus mylinčiais asmenimis, o 
neturintiesiems antrųjų pusių dabar ypač 
tinkamas metas naujoms pažintims. Darbe 
strigs viskas, ko imsitės, tad geriau svarbius 
darbus atidėkite geresniam laikui. Geriausiai 
seksis finansų srityje dirbantiems asme-
nims. Ne pats palankiausias metas jūsų 
sveikatai. Todėl norintieji gerai jaustis turėtų 
rinktis lengvai virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiesiems antrąsias puses 
teks pažiūrėti tiesai į akis. Ir ne visada 
jums patiks tai, ką pamatysite. Nors ir 
bus gana ramios darbo dienos, norint 
ko nors  pasiekti teks kaip reikiant 
padirbėti, todėl verčiau sumažinkite 
tempą ir pasistenkite daugiau ilsėtis.          

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu ir stabiliu 
periodu. Antroje šios savaitės pusėje 
jūsų gyvenime gali atsirasti žmogus, 
kuris taps jums labai artimas. Šią savai-
tę geriau atostogauti nei dirbti. O jei 
dirbsite prieš atiduodami atliktą darbą, 
kelis kartus patikrinkite, ar tikrai viską 
gerai padarėte. Tai metas, kai neturi 
iškilti didelių sveikatos problemų, jeigu 
pasistengsite jėgų nešvaistyti veltui.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos 
naujoms pažintims, o turintiesiems 
antrąsias puses puikus periodas 
gilintis į santykius su mylimuoju. Šią 
savaitę gana ramios darbo dienos. 
Tik nereikia imtis labai atsakingų 
finansinių operacijų. Pasilepinkite grožio 
procedūromis, tik nepersitempkite, viską 
darykite su saiku. 

LIŪTUI

Meilė, prasidėjusi šiomis 
dienomis, garantuoja tvirtus jausmus. 
Antra savaitės pusė palanki  naujoms 
pažintims. Darbe bus ramu, neturėtų 
įvykti jokių didelių permainų. Tik antroje 
savaitės pusėje gali iškilti sunkumų 
dėl pinigų ir finansinių dokumentų. 
Savijauta šiomis dienomis bus  geresnė, 
tačiau patartina vengti didelio fizinio 
krūvio.

MERGELEI

Palankios dienos naujoms 
pažintims. Labai tikėtina, kad vienišiai 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti kontraktus, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Tinkamas metas jūsų 
karjerai. Jeigu svajojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis į 
savo viršininką. Palankus metas tvarkyti 
verslo susitikimus, darbinius reikalus. 
Pailsėkite, pamedituokite prie vandens 
telkinio, tuomet jausitės puikiai ir 
atrodysite labai gerai.

ŽUVIMS

Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštumų. 
O norintiesiems imtis naujos veiklos 
patartina perspektyviai išnaudoti šią 
savaitę. Venkite skersvėjų ir didelių 
fizinių krūvių.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Dainininkas Mindaugas 
Mickevičius-Mino 
1976 04 01

Atlikėjas, dainų autorius  
Aras Vėberis  
1970 04 04

Aktorė Justė Zinkevičiūtė 
1989 04 06

Aktorė Nijolė Oželytė  
1954 03 31
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Krakoviakas. Apas. 
Krateris. Ašis. Esu. Agaras. Tekėlas. 
Namolio. Irtis. Vi. Visata. Šautuvas. 
Naikintuvas. Si. Misa. Aisai. 
Nasturtos. Šiek. Ku. Ultimatumas. 
Alisa. Eisime. Lia. Sėtinės. Kaspinu.
Horizontaliai: Kranininkas. Ragas. 
Saulė. Atamanas. It. Kerota. Tusi. 
Koralai. Ulan. Visi. Kart. Bis. Ori. Ties. 
Naomi. Oka. Ištisas. Aštraus. Tik. 
Sietuva. Uma. Skitai. Mes. Ėsus. Ša. 
„Opel“. Visli. Asavas. In. Susisiekiau.
Pažymėtuose langeliuose: 
RanKos. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki balandžio 4 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas Vilius Jurkaitis 
iš Vilniaus. Jam bus įteiktas  
„Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

Kodėl blondinė sėdi prie rozetės?
Nes laukia elektroninio laiško.

l

Geografijos pamoka. Mokytoja klausia:
- Petriuk, kas yra Irako sostinė?
Petriukas atsako:
- Nežinau.
Mokytoja:
- Tu turėtum labiau kreipti dėmesį į 

mokslus.
Petriukas:
- Mokytoja, o žinote, kas yra Rita?
Mokytoja:
- Ne, nežinau.
Petriukas:
- Jums labiau reikėtų kreipti dėmesį į 

savo vyrą. 

l

Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote - jei-

gu žmogus kalbasi su katinu, tai jau para-
noja ar dar ne?

- Dar ne. Paranoja yra tada, kai žmogui 
baisu, kad katinas ko nors neišplepėtų. 

l

Eina vaikinas su mergina iš parduotuvės:
- Onut, duok padėsiu tau maišus panešti.
- NEDUOSIU!
- Neduosi???
- Maišų - ne! 

l

Sutuoktiniai keliauja po kalnus.
- Kaip nuostabu, brangusis, - šaukia ji, - 

pažvelk į slėnį ten, apačioje!

- Nesuprantu tavęs, - dūsauja jis. - Tai 
kam tempei mane į viršų? 

l

- Ei, mergaite, jūs tikriausiai čia laukia-
te princo ant balto žirgo?

- Laukiu.
- Tai aš jau čia!
- O kur princą palikot?

l

Ant antenos tupi du žvirbliai. Ji rauda. 
Jis mėgina ją nuraminti:

- Patikėk gi manimi pagaliau! Aš neve-
dęs. Man žiedą užmovė ornitologai... 

l

Dvi musės vaikšto po vyro plikę. Viena 
sako:

- Atsimeni, kai anksčiau mes čia žaidė-
me slėpynių...

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

Jaunikliai. amersforto  zoologijos sode nyderlanduose 

dramblė atsivedė jauniklį drambliuką, o Berlyno  

zoologijos sodas džiaugiasi galėdamas lankytojams  

pristatyti ilgalūpio lokio jauniklį. Mažylio sulaukė ir  

vieno australijos laukinio gyvenimo parko kengūra.

EPA-Eltos nuotr.


