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Šokėja ir choreografė Agnė 
KAvAliAusKAitė (24) išgarsėjo prieš 
trejetą metų, kai pasipuošė „Mis  
lietuva“ karūna. Pelnytas titulas į jos 
gyvenimą įnešė spalvų ir įdomių  
patirčių, tačiau siekiant karjeros  
labiausiai padėjo tvirtas charakteris, 
darbštumas ir moteriška nuojauta.  
Šiandien ji vaidina teatre, šokti moko  
kitus ir tęsia studijas, o kai sostinės  
šurmulys jai pabosta pabėga prie jūros...
Eimantė Juršėnaitė

- Nuo rudens šoki Anželinos Cholinos 
šokio spektaklyje „Otelas“ ir atlieki 
Bjankos vaidmenį. Jau pamilai sceną ir 
pajutai teatro magiją?

- Teatras man visada buvo šventa vieta, 
o mintis, kad vienas geriausių teatrų Lietu-
voje gali mane pakviesti dirbti kartu, atrodė 
nereali. Atrankos į spektaklį dieną nusiteikiau 
parodyti viską, ką turiu ir ką galiu, ir visa tai 
dariau tik dėl savęs. Ir štai rugsėjį įvyko ma-
no debiutas didžiojoje Nacionalinio dramos 
teatro scenoje. Tai vienas įsimintiniausių pa-
tyrimų mano gyvenime. 

- Ką tau reiškia Bjankos vaidmuo?
- Jis leido pažinti save kitokią. Po daugy-

bės repeticijų atradau kūno judesių, kuriuos 
atlieku aš, tačiau jie nebepriklauso man, emo-
cijos kildavo kita eilės tvarka, pagal kitos as-
menybės charakterį. Tapti Bjanka man buvo 
iššūkis, tačiau dabar jaučiu, kad kaskart per-
sonažas vis labiau stiprėja. Šokdama „Otele“ 
aš jaučiu ir kūrybinį, ir atradimo džiaugsmą. 

- Ar šokti teatre buvo tavo svajonė, 
ar savo karjeros kelią veikiau siejai su 
kiek kitokia profesine savirealizacija? 

Gyvenimas yra 
mums atviras, jei 
tik mes jam atviri

Agnė KAvAliAusKAitė:
Protą derinu su intuicija,  
šis derinys veikia nepriekaištingai 

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Manau, kad kiekvienas žmogus, pasirin-
kęs šokio kelią, norėtų bent trumpam patek-
ti į teatrą. Aš taip pat ne išimtis. Vieni nori 
dirbti valstybiniame teatre, kiti pasirenka 
dirbti su autonomiškais individualių choreo-
grafų šokio teatrais. Aš visada norėjau šokti 
teatre, tačiau niekada nemačiau savęs ten 
dirbančios visą gyvenimą. Dirbti šešias, o 
kartais ir septynias dienas per savaitę nuo 
dešimtos ryto iki devintos vakaro su kelių 
valandų pertrauka tiesiog ne man. Visada no-
rėjau turėti įvairios veiklos, laiko sau, neap-
siriboti viena darbo kryptimi, kuriai atiduo-
čiau visą gyvenimą, todėl šiandien labai džiau-
giuosi, galėdama viską susidėlioti taip, kaip 
man patinka. 

- Daugeliui šalies choreografų A.Cho-
lina yra profesinis autoritetas, įkvepian-
ti moteris. Ar ir tu svajojai prisiliesti prie 
jos kūrybos, šokti jos spektaklyje?

- Tikrai taip. Dar būdama antrame stu-
dijų kurse dalyvavau jos rengiamoje atran-
koje į šokio spektaklį „Otelas“, tik tais me-
tais jis taip ir neįvyko. Žaviuosi Anželikos 
talentu, ji tikrai išskirtinė moteris, choreo-
grafė, režisierė, sukūrusi aiktelėti verčian-
čius šokio spektaklius bei nuostabų miuzik-
lą. Vienas iš mano magistro studijų baigia-
mųjų darbų yra mokslinis referatas, kuriame 
pasirinkau temą būtent apie Anželikos Cho-
linos šokio teatrą. Taigi manęs laukia labai 
įdomus darbas (šypsosi).

- Sudėtinga papasakoti istoriją ar per-
teikti emocijas šokiu, judesiu? Sunkiau 
nei žodžiais? 

- Šokis ir kūno kalba mene yra šifras, ku-
rį stebėtojas turi iškoduoti. Kalbėti banalybes 
šokiu yra daug sunkiau nei tai daryti žodžiais, 
užtat atverti vidų yra lengviau, nes žinai, kad 
tavo žinutę pamatyti sugebės tik emociškai 
angažuotas žiūrovas. Man šokis yra viena įdo-
miausių ir ekspresyviausių meno formų apsk-
ritai. Tai tikras akimirkos stebuklas. 

- Spektaklyje „Otelas“ šoka ir tavo 
mylimasis Tomas Legenzovas, su kuriuo 
prieš 5 metus suvedė būtent šokis. Ar 
smagu kartu dirbti? 

- Šiek tiek keista pastatyme dirbti kartu. 
Mes labiau pripratę būti atskirai. Visada pa-
siskambinam, pasipasakojam, kaip sekasi, ir 
toliau darbuojamės, o štai čia mes kartu, jokių 
rūpesčių (juokiasi). 

Moteriška 
Moteris Man yra 
ta, kuri reMiasi 
savo prigiMtine 
jėga, ta, kuri turi 
vidinę išMintį

n Gimė: 1993 03 13 Klaipėdoje
n Studijos: choreografija (Klaipėdos 
universitetas), studijas tęsia magistrantūroje
n Agnė yra konkurso „Mis Lietuva 2014“ 
nugalėtoja, „Mis Publika 2014“, konkurso „Miss 
World 2014“ dalyvė, kuriame pateko į TOP10 
talentų rungtyje
n Nuo 2016 m. šoka Anželinos Cholinos teatro 
spektaklyje „Otelas“, atlieka Bjankos vaidmenį 
n Gyvenimo credo: nėra nieko neįmanomo! 

Dosjė

Agnė KAvAliAusKAitė:
Protą derinu su intuicija,  
šis derinys veikia nepriekaištingai 

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Niekuomet savęs 
NevadiNau Nei 
meNiškos prigimties, 
Nei meNiNiNke. maN, 
ko gero, šis žodis 
per daug svarus 
ir reikšmiNgas, 
kad taip leNgvai 
galėčiau sau jį 
priklijuoti
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- Įdomu ir tai, kad spektaklyje Tomas 
šoka Kasijų, o tu jo mylimąją Bjanką, 
tai - sutapimas? O gal ir režisierė nega-
lėjo nepamatyti tos romantiškos, judu 
supančios auros?

- Sunku pasakyti, bet manau, kad tai la-
biau sutapimas (šypsosi). Mes su Tomu visiš-
kai kitokia pora nei ją kuriame ir vaizduojame 
scenoje. Ko gero, mūsų pačių išvaizdos bruo-
žai ir asmeninės savybės lėmė tokį vaidmenų 
paskirstymą.

- Nebijai, kad repeticijų nuovargis ar 
nedideli darbiniai nesutarimai gali kiek 
sudrumsti tą romantiką ir persikelti į 
jūsų namus, kasdienybę?

- Išties tai mes su Tomu labai retai kada 
dirbame kartu. Šokio spektaklyje „Otelas“ 
mes kartu šokame tik keletą dienų per mė-
nesį. Mes dirbame skirtingus darbus ir daž-
niausiai namie tik prasilenkiame - jis išeina 
anksti, kol aš dar miegu, o tuomet, kai jis 
grįžta, aš jau būnu išvažiavusi, tad susitinka-
me tik vėlai vakare. Retais atvejais galime 
kartu papusryčiauti ar nuvažiuoti kur papie-
tauti. Gyvename skirtingais ritmais ir keis-
čiausia, kad tai net padeda išlaikyti mūsų po-
roje labai gerą harmoniją.

- Ar vienas kitą kritikuojate, ar daž-
niau stengiatės paskatinti, palaikyti ir 
pagirti? 

- Tiek aš, tiek Tomas stengiamės palai-
kyti vienas kitą, ypač kai užsibrėžiame įgy-
vendinti ilgai puoselėtas ir brandintas svajo-
nes ar naujus tikslus, kurie dažnai ir būna 
sugalvoti mums tarpusavyje šnekantis apie 
ateitį. Kad ir kaip būtų, kritikos vienas kito 
atžvilgiu mes tikrai nevengiam, tik ji būna 
gana subtili. Ji dažniau skamba tiesiog kaip 
patariamasis žodis. Išties Tomui labiau seka-
si išlaikyti tą ribą tarp griežto komentaro ir 
švelnaus pataisymo, man tai padaryti būna 
sunkiau. Tomas man sako, kad esu pati di-
džiausia jo kritikė (juokiasi).

- Tikriausiai esi ištikimiausia Tomo 
gerbėja, kokie jo sumanymai, projektai 
ir veiklos šiuo metu didžiausios tavo 
„konkurentės“? 

- Tomas ėmėsi dar vienos, naujos veik-
los - renginių vedimo. Ir atrodo, kaip anksčiau 
nekilo tokia mintis - realizuoti save būtent 

šioje srityje, kurioje jis gali žmonėms atiduo-
ti visus savo talentus ir sukurti jiems nuos-
tabų vakarą. Labai džiaugiuosi matydama, kad 
jam tai teikia didžiulį malonumą. Žinoma, šo-
kiai, muzikinė veikla ir toliau jo niekaip ne-
paleidžia (šypsosi). Dabar jis dalyvauja nau-
jausiame Dalios Ibelhauptaitės pastatyme, 
operoje „Faustas“. 

- Turbūt jis sulaukia ir nemažai mer-
ginų dėmesio, esi pavydi? 

- Nesu pavydi, bent jau aš taip manau (šyp-
sosi). Per mūsų draugystės metus buvo įvai-
rių situacijų, kurios mus išbandė ir, atrodo, 
nepaliko jokių abejonių dėl mūsų jausmų. Aš 
tiesiog išmokau pasitikėti šiuo žmogumi. Ne-
įsivaizduoju, kaip būtų galima gyventi kartu 
ir nuolat stresuoti, sekti, galvoti, ar tikrai 
viskas gerai... Tai kam tuomet tokie santy-
kiai? Žinoma, mes nė vienas nesame garan-
tuoti, kad su šiuo žmogumi, kuris dabar yra 
šalia, nugyvensim gyvenimą, bet nuolat pa-
nikuoti dėl kitos lyties rodomo dėmesio man 
atrodo neprotinga.

- Sakoma, kad jei nori sužinoti, ar 
žmogus tau tinka, - pašok su juo. Yra 
tiesos šiuose žodžiuose? Ar patartum po-
rai eiti mokytis šokti? 

- Be jokios abejonės, šokis puiki priemo-
nė geriau pažinti vienam kitą. Mes su Tomu 
dažnai mokome jaunuosius jų vestuvinio šo-
kio ir matome, kaip tai suartina poras. Iš pra-
džių jaunavedžiams būna tarsi nejauku, tuo-
met per repeticijas jie ir pasipyksta, ir susi-
taiko, o vėliau, jau viską išmokę, tiesiog 
džiaugiasi bendru darbo rezultatu, kad vyras 
gali pašokdinti moterį, o moteris gali parody-
ti savo puikius šokio žingsnelius, kad jie šo-
kyje gali jausti vienas kitą, improvizuoti. Vė-
liau šokis dažnai tampa poros bendru hobiu 
ir laisvalaikio praleidimo būdu.

- Vaidmuo spektaklyje - ne vienintelė 
tavo veikla. Pavasarį Klaipėdos universi-
tete tau buvo įteiktas choreografijos spe-
cialybės bakalauro diplomas, dabar tęsi 
studijas magistrantūroje. Nesinorėjo pa-
daryti pertraukėlės, kiek atsikvėpti ir re-
čiau kursuoti tarp sostinės, kurioje dirbi, 
ir uostamiesčio, kuriame laukia studijos? 

- Į šokio magistrantūrą įstojau drąsiai ir 
užtikrintai, tačiau tik prasidėjus rugsėjui su-
pratau, kad vienų metų pertraukėlė nuo 
mokslų būtų buvusi visai nieko (juokiasi). 
Išties nelengva viską suderinti - mokslai, dar-
bas su vaikais, spektaklių gastrolės. Laimei, 
Klaipėdoje paskaitos vyksta tik du kartus ar-
ba kartą per savaitę, o kitas užduotis turime 
atlikti patys ir tik vėliau jas pristatyti audito-
rijoje arba dėstytojams, kurie, beje, labai pa-
laiko ir visada pataria, todėl tikrai džiaugiuo-
si savo šiuo pasirinkimu tobulinti šokio ir 
choreografijos žinias.

- Be to, kad studijuoji, sostinėje ir 
kitus mokai šokio subtilybių. Visai nese-
niai pradėjai dirbti su vaikais. Papasakok 
apie šią savo veiklą... galbūt ši veikla iš 
tavo svajonių kolekcijos? 

- Tai nebuvo mano svajonė, tačiau dabar 
man ši veikla teikia kone didžiausią džiaugsmą 
(šypsosi). Matyt, atradau kryptį, kurioje jaučiuo-
si savo vietoje. Galiu drąsiai pasakyti, kad my-
liu savo darbą, nors net sunku šokį su vaikais 
pavadinti darbu, tai mano mėgstama veikla. 
Smagu matyti, kai vaikui šokio pamokos pade-
da atsiskleisti kaip asmenybei, kai atsiranda 
draugystė su kitais vaikais, išmokstama bend-
rauti, judėti, muzikuoti, šokti ir jaustis laisvai. 

- Kaip manai, ką mokyti sudėtingiau - 
vaikus ar suaugusiuosius? Vaikai dažnai 
išsiblaškę, nori žaidimų ir mėgsta dūkti... 

- Apskritai būti mokytoju - atsakingas dar-
bas. Nesvarbu ar mokai vaikus, paauglius ar 
suaugusiuosius, mano nuomone, visada turi 
mokėti išlaikyti tą trapią ribą tarp draugo ir 
vadovo. Šiuo metu mokau šokti mergaites, 
kurioms nuo ketverių iki šešerių, taigi mano 
atveju svarbiausia išlaikyti jų dėmesį, lavi-
ruoti tarp linksmybių ir rimties pamokoje, 
pajausti, kokia šiandien vaiko nuotaika, ar jis 
puikiai nusiteikęs, ar kiek pavargęs. Be to, 
manau, kad vaiko šokio pamokoje kaip tik 
negalima riboti, juk jie turi tiek energijos, 
reikia tik ją tikslingai nukreipti.

- Akivaizdu, kad nuolat esi užsiėmu-
si... Tiki, kad kuo daugiau darai, tuo dau-
giau suspėji? 

- Galbūt ir suspėji padaryti, tik kokia bū-
na to darbo kokybė? Visada turi tiksliai pa-
matuoti, kiek turi fiziškai jėgų ir ar suspėsi 
padaryti ir įgyvendinti visus tuos darbus. Tik 
tokiu atveju viskas pavyks. Niekada į tai ne-
žiūriu pro pirštus, jei matau, kad yra tikimy-
bė, jog nespėsiu ir nepavyks atlikti to tinka-
mai ar laiku, - net nepradedu. 

- Ką pasakytum tiems, kurie nuolat 
skundžiasi, kad neturi laiko savo tiks-
lams, karjerai ar šeimai?

- Greičiau pradėti kažką veikti! Gyvenime 
yra tiek galimybių, tik mes jų kartais papras-
čiausiai bijome. Išeikite iš komforto zonos, 
pabandykite padaryti tai, apie ką seniai sva-
jojote, galbūt iš pradžių mažais žingsneliais, 
tačiau judėkite. Gyvenimas yra mums atviras, 
jei tik mes jam atviri.

„LaisvaLaikio“ interviu

Nesu ta mergiNa, 
kuriai Nuolatos 
Nėra ką 
apsireNgti ar 
visada kažko vis 
maža

Šaltas protas 
ir geležiNė 
logika Ne visada 
yra teisiNgas 
variaNtas, 
kartais turi leisti 
vadovauti savo 
pojūčiams
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- Pati esi meniškos prigimties, kaip 
manai, ar šių laikų menininkai tapo daug 
žemiškesni ir racionalesni?

- Jei atvirai, tai niekuomet savęs nevadi-
nau nei meniškos prigimties, nei menininke. 
Man, ko gero, šis žodis per daug svarus ir 
reikšmingas, kad taip lengvai galėčiau sau jį 
priklijuoti. Labai retą žmogų galiu pavadinti 
menininku. Šiais laikais kiekvienas, kuris 
kažką kuria, save vadina menininku, man tai 
atrodo ne visai teisinga. Sukasdienintą meną 
aš vadinu tiesiog saviraiška, juk kūryba ne-
būtinai yra menas. Man sąvoka „menas“ yra 
kažkur aukščiau. Žinoma, paties meno neri-
boja niekas, taip pat ir racionalumas. 

- Pati dažnai skraidai padebesiais ar 
esi labai disciplinuota ir vadovaujiesi šal-
tu protu?

- Visada protą derinu su intuicija, šis de-
rinys veikia nepriekaištingai (juokiasi). Daž-
nai renkuosi tą kelią, kur mane veda jausmas, 
tarsi žinočiau, kad taip bus teisinga. Man tai 
gyvenime labai padeda. Šaltas protas ir gele-
žinė logika ne visada yra teisingas variantas, 
kartais turi leisti vadovauti savo pojūčiams.

- Kaip šiuo metu atrodo tavo priori-
tetų sąrašas? 

- Visos trys veiklos, kurias dabar turiu, 
puikiai viena kitą papildo, todėl sunku jas iš-
skirti eilės tvarka. Tiek studijos, tiek šokio 
spektakliai man padeda profesinėje veikloje 
su vaikais, galiu jiems pritaikyti viską, ką pa-
ti išmokstu ir gaunu iš supančios aplinkos.

- Sakoma, kad viena grožio paslap-
čių - miegas, bet ar turint tiek veiklos 
netenka aukoti miego valandų? 

- Laimei, visas mano darbas prasideda ne 
nuo ankstyvo rytmečio. Būtų labai sunku, jei 
aštuntą valandą ryto jau turėčiau būti darbe. 
Dažniausiai keliuosi devintą, o darbus prade-
du dešimtą valandą. Esu tikra pelėda, nors 
jau būna po vidurnakčio, aš vis tiek surandu, 
ką čia dar nuveikus. Man net kūrybiniai dar-
bai geriausiai sekasi vėlyvais vakarais.

- Turi moteriškų silpnybių drabu-
žiams, aksesuarams ar grožio priemo-
nėms?

- Gal ir keista, bet neturiu (juokiasi). Ne-
turiu nei didžiulės batų ir batelių kolekcijos, 
pilnos spintos suknelių ar lūžtančių lentynų 

nuo kosmetikos. Turiu viską, ko man reikia, 
ir labai nemėgstu apkrauti savęs papildomais 
daiktais. Matyt, nesu ta mergina, kuriai nuo-
latos nėra ką apsirengti ar visada kažko vis 
maža. 

- Neretai pozuoji fotosesijoms, ant po-
diumo demonstruoji drabužius, lankaisi 
įvairiuose mados renginiuose. Mada ir 
stilius - tau įdomios sritys? 

- Man tai įdomu, bet tikrai ne daugiau nei 
statistinei Lietuvos merginai (šypsosi). Visa-
da būna malonu, kai dizaineris pakviečia de-

monstruoti jo kurtus darbus ar fotografuotis 
naujai kolekcijai. Visada pasidomiu naujausio-
mis tendencijomis, tačiau niekada jų nesivai-
kau. Kartais mėgstu paeksperimentuoti, bet 
dažniausiai derinu grožį su patogumu. 

- Visgi graži moteris - malonumas 
akiai, o kaip manai, ar tikrasis moteriš-
kumas slypi tik išorėje?

- Man moteriškumas - tai laisvė, galimy-
bės, spontaniškumas, nesibaigianti energija, 
kūrybiškumas, atvirumas, gebėjimas rūpintis, 
intuicija, empatija, tolerancija, kantrybė, 
chao sas, nenuspėjamumas. Tai atrodo viena 
kitai prieštaraujančių savybių ir pasirinkimų 
dermė, tačiau šiuose prieštaravimuose aiškiai 
matosi, kokia moteris yra įvairiapusė ir kiek 
joje telpa įvairiausių savybių, kurios ją puošia 
ir suteikia nepaprasto žavesio. Moteriška mo-
teris man yra ta, kuri remiasi savo prigimtine 
jėga, ta, kuri turi vidinę išmintį.

„LaisvaLaikio“ interviu

Man šokis yra 
viena įdoMiausių 
ir ekspresyviausių 
Meno forMų 
apskritai. tai 
tikras akiMirkos 
stebuklas

Mano sėkMė 
priklauso nuo to, 
kiek tvirtai žinau, 
ko noriu, ir ar esu 
taM pasiruošusi

Agnė Kavaliauskaitė su mylimuoju  
šokėju bei atlikėju Tomu Legenzovu

Agnės Kavaliauskaitės asmeninio albumo nuotr.
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- Kai turi laisvo laiko, kurį gali skir-
ti tik sau, kuo save palepini, kokių tu-
ri pomėgių? 

- Būna labai įvairiai, kartais tiesiog labai 
noriu pabūti viena, kad manęs niekas ne-
pasiektų. Kartais sėdu į traukinį ir grįžtu 
namo į savo mylimą Klaipėdą pas tėvus ir 
drauges. Nuvažiuoju prie jūros, vaikštau, 
žiūriu į ją. Man niekur nėra taip gera, kaip 
čia. Labai myliu gamtą, aš esu užaugusi prie 
didelių erdvių, todėl kai mane Vilnius pri-
spaudžia, aš pabėgu čia (šypsosi). 

- Jei para turėtų daugiau laiko, kam 
jį skirtum? 

- Dažniau ruoščiau maistą pati. Tam ne-
retai pritrūksta laiko, tad tenka valgyti 
mieste. Man patinka vienai suktis virtuvė-
je, improvizuoti ir sukurti ką nors skanaus.

- Kaip manai, jei ne 2014 m. laimė-
ta gražuolės karūna, tavo gyvenimas 
būtų susiklostęs kitaip? 

- Karjeros prasme tikrai būčiau sieku-
si tų pačių dalykų, kuriuos ir dabar po tru-
putį įgyvendinu. Kalbant apie santykius, 
tai savo mylimojo taip pat į nieką neiškei-
čiau, vadinasi, karūna tam įtakos nepadarė. 
Esminis pokytis, kuris įvyko mano gyve-
nime po laimėtos „Mis Lietuvos“, tai as-
menybės sustiprėjimas. Atstovaudama 
Lietuvai, bendraudama ir bendradarbiau-
dama su puikiais žmonėmis, dalyvaudama 
įvairiose laidose, renginiuose, pasakodama 
savo istoriją kitoms merginoms, aš gavau 
ypatingos patirties, kuri man yra be galo 
brangi ir reikšminga. Manau, jei ne ši sėk-
mė konkurse, šiandien nebūčiau tokia stip-
ri viduje.

- Kur tavo sėkmės paslaptis - gimei 
po laiminga žvaigžde ar visgi labai daug 
dirbi? 

- Buvo gyvenime momentų, kai neži-
nojau, ko noriu, tačiau nesustojau ieškoti. 
Aš esu gana permaininga asmenybė, todėl 
manau, kad mano sėkmė priklauso nuo to, 
kiek tvirtai žinau, ko noriu, ir ar esu tam 
pasiruošusi. Aš viską gerai apsvarstau, pa-
gyvenu su mintimi ir tik tada jos imuosi. 
Jei ir racionalus protas, ir intuicija sako „da-
ryk“, aš imuosi veiksmo.

„LaisvaLaikio“ interviu

laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  1 7

SukaSdienintą 
meną aš 
vadinu tieSiog 
Saviraiška, juk 
kūryba nebūtinai 
yra menaS. man 
Sąvoka „menaS“ 
yra kažkur 
aukščiau
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Apie atlikėją PAulą VAlentAitę (16) daugelis 

sužinojo, kai ji debiutavo „eurovizijos“ naciona-

linėje atrankoje ir pasiekė finalą. Pati Paula kon-

kursą taip pat vadina savo karjeros pradžia, o 

muzikos pasaulio profesionalų nuomone, jaunutė 

dainininkė - bene didžiausias atrankų atradimas. 

Prieš pat „eurovizijos“  finalą atlikėja surengė 

smagų vakarėlį, taip atsidėkodama už palaikymą. 

„Į pirmąsias vokalo pamokas nuėjau, kai man buvo 

šešeri, dalyvavau konkursuose, koncertuodavau, pati 

kūriau dainas, tačiau galiu drąsiai sakyti, kad „Eurovi-

zijos“ atrankos - mano debiutas ir karjeros pradžia, o 

daina „Let You Go“ - mano pirmasis singlas. Jį man 

sukūrė Gytis Valickas. Kai tik pradėjome su daina dirb-

ti, supratau - ji tikrai verta dalyvauti konkurse“, - sakė 

Paula. Ji džiaugiasi, kad pirmasis jos kartas atrankose 

buvo itin sėkmingas - nors Paula nelaimėjo, patekti į 

atrankų finalą - jau didelis pasiekimas. Džiugina ir su-

sidomėjimas daina - singlas „Let You Go“ tinkle „You-

Tube“ sulaukė daugiau nei 300 tūkst. peržiūrų.  

Šiuo metu Užupio gimnazijoje 10-oje klasėje besi-

mokanti Paula pripažįsta, kad kaip moksleivės jos gy-

venimas dabar labai spalvingas, nenuspėjamas ir įdo-

mus. „Po atrankų man atsivėrė tokios galimybės, ku-

rios atsiveria ne kiekvienam. Ypač tai vertinu ir džiau-

giuosi kiekviena akimirka. Tikiu, kad mano ateitis bus 

susijusi su muzika. Pasitikiu savimi ir manau, kad toliau 

tęsiu darbus, dar daugiau kursiu ir mėgausiuosi muzi-

ka, nes tai nuostabus dalykas“, - sakė atlikėja.

„eurovizijos“ debiutantės

Veidai

n Paula Valentaitė yra baigusi Balio Dvariono muzikos

mokyklą, pati kuria dainas, groja gitara ir pianinu

n Prieš 6 metus ji kaip Eglės Jurgaitytės choro narė 

dalyvavo televizijos projekte „Chorų karai“

n Jos vokalo mokytoja - žinoma dainininkė Rosita 

Čivilytė. Paula ne kartą yra dainavusi jos koncertuose

n 2017 m. ji pirmą kartą dalyvavo „Eurovizijos“ nacio-

nalinėje atrankoje, konkurso finale užėmė 7-ąją vietą

Trumpai

Paulos vakarėlis

Paulos vokalo mokytoja 
dainininkė Rosita Čivilytė
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Veidai

Populiarus dainininkas Donatas MontvyDas (29), ne kartą pripažin-
tas Lietuvos metų atlikėju, gali džiaugtis ir dar vienu titulu. antrą kartą 
vykusios vyrų mados savaitės metu jis išrinktas ir stilingiausiu šalies vyru.

Prasidėjus Vyrų mados savaitei mados namai „Trend Wave“ ir tarp-
tautinis mados žurnalas „L’Officiel“ paskelbė net 29 kandidatus, turinčius 
išskirtinį stiliaus pojūtį ir pretenduojančius į stilingiausio vyro titulą. Kam 
jis atiteks, sprendė madai neabejingi interneto vartotojai. Jų balsai lėmė, 
kad stilingiausiu pripažintas D.Montvydas. Atlikėjas neslėpė, kad šis 
įvertinimas jam labai svarbus. 

Dar anksčiau Donatas yra sakęs, kad viešojoje erdvėje pasirodyti su jo 
įvaizdžio neatitinkančia apranga būtų neatleistina klaida: „Anksčiau pato-
giausias man drabužis buvo sportinė apranga, o dabar ją apsivelku tik spor-
tuodamas. Muzikinė karjera tarsi įpareigojo atkreipti dėmesį į tuos dalykus, 
kurie neatrodė reikšmingi.“ Pasak atlikėjo, įvaizdis jam tampa vis svarbes-
nis, o stiliaus paieškos įdomesnės. Donatas neslepia, kad jis - perfekcio-
nistas, tad viską stengiasi padaryti kiek galima geriau, o kai kuria įvaizdį, 
kruopščiai apgalvoja kiekvieną detalę nuo batų iki šukuosenos. 

Net užsiimdamas mėgstamu vandens sportu, mankštindamasis treniruoklių 
ar gimnastikos salėje į savo aprangą D.Montvydas dėmesį būtinai atkreipia. 
Patogumas žinomam atlikėjui - labai svarbu, jis dažniausiai laiką leidžia aktyviai.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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Atlikėja Greta Sliaužytė, geriau 

žinoma sceniniu vardu Greta Zazza

Paula su atlikėja Igle Bernotaityte
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Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Aktorė Agnė Grudytė su dukra Ieva 
bei mylimuoju Sauliumi Sėjūnu

Modelis Jurgita Tvarijonaitė 
su sūnumi Tomu Juozapu

Verslininkė  
Nora Lapinskienė  

su vaikais -  
Dominyku ir Emilija

Krepšininko 
Arvydo Macijausko 

žmona Viktorija 
Macijauskienė su 
dukrele Gabriele

Prekės ženklo  
„Go.Mante“ kūrėja 
Vidmantė Martikonytė 
su sūnumi Mantu

Atlikėjas ir verslininkas  
Viktoras Diavara su žmona 

Živile ir vaikais -  
Kipru bei Izabele

14 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  1 7

Veidai

Sostinėje duris atvėrė vaikų žaidimų 
kambarys ir edukacijos centras „COSMOS 
Place“. Atidarymo vakaro nepraleido ir 
žinomos šeimos su vaikais, jų laukė ne-
tikėtumų ir naujų įspūdžių pilna kelionė 
po naujojo centro erdves. Mažieji buvo 
kviečiami dalyvauti kosmoso lenktynėse 
ir kartu su profesionaliais animatoriais 
aplankyti kamuoliukų baseiną, pažaisti 
su garso ir šviesos sienomis, aplankyti iš-
kreiptų veidrodžių karalystę, sukurti savo 
melodiją lipant virvėmis. Smagiai vakarą 
praleido ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai.Ga
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Atlikėja ir tituluota 
gražuolė Sandra 
Chlevickaitė su 
jaunėliu Emiliu

Atlikėja Ingrida Martinkėnaitė 
su dukra Marija

Futbolininkas 
Deividas 
Česnauskis su 
besilaukiančia 
žmona Vaida 
ir sūnumis 
Deividu ir 
Rojumi

Legendinio atlikėjo Vytauto 
Kernagio duktė  

Eglė Kernagytė-Dambrauskė 
su Džiugu ir Vėju

Prekės ženklo „Female“ kūrėja ir futbolininko Darvydo Šerno 
žmona Sandra Šernė su sūnumis Darvydu ir jaunėliu Kajumi

Organizatorių nuotr.
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Veidai

Šią savaitę pradėtas rodyti lietuviškas serialas 
„Šviesoforas“, prieš jam pasirodant eteryje 
kūrybinė grupė ir seriale vaidinę aktoriai  
susirinko į kino pietus. Naujo serialo kūrėjai 
teigia, kad iki šiol lietuviškoje televizijoje tokio 
scenarijaus dar nebuvo, - tai tarsi vyriškoji 
„Moterys meluoja geriau“ versija, atsklei-
sianti visą tiesą apie vyrus ir jų santykius su 
moterimis. „Šitas serialas yra apie vyrus, apie 
jų gyvenimą, problemas. Viskas iš vyrų pers-
pektyvos. Ir manau, kad ne tik vyrams bus 
įdomu žiūrėti, bet ir moterims pamatyti, ko-
kios tos problemos, ką mes šnekame, ką gal-
vojame, kas mums svarbu, kas nesvarbu“, - 
naujo serialo sėkme neabejoja nepataisomo 
mergišiaus vaidmenį kuriantis Rokas Petraus - 
kas. Renginio metu svečiai buvo pavaišinti 
lengvais užkandžiais ir pirmieji išvydo  
pirmąją komiško serialo „Šviesoforas“ seriją.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio 
fotoreportažas

Žinomi aktoriai rinkosi į kino pietus

Televizijos laidų  
vedėja Jurgita Drabatienė

Aktoriai Povilas Laurinkus ir Rokas Petrauskas

Aktorė Vaida LisikaitėAktorė Valda Bičkutė

Aktorė Aušra ŠtukytėAktorė Dalia Morozovaitė
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Veidai

Šorena - Dianos Vapsvės 
drabužių kolekcijos veidas
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„Ši kolekcija - jaunatviška, elegantiška, 
pašėlusi, moteriška, charizmatiška. To-
kia, kokią pažįstu Šoreną (28) “, - apie 
balandžio pradžioje į parduotuves iške-
liausiančią savo naujausių darbų, skirtų 
pavasariui-vasarai, kolekciją sakė žino-
ma dizainerė Diana VapsVė (33).

Autorė neslėpė - ją kurti dažniausiai įkve-
pia savitos asmenybės ir klienčių, nevengian-
čių pasidalinti savo karščiausiais mados no-
rais, poreikiai. Tai viena iš priežasčių, kodėl 
D.Vapsvė, pasinėrusi į būsimam šiltajam se-
zonui skirtų grožybių detalių apmąstymą, šį-
kart vėl nusprendė padėti dailiosios lyties ats-
tovėms atrasti kiek kitokią juodą spalvą. „Juo-
da gali būti ne tik juoda“, - tvirtino dizainerė.

Netikėti raštai - kartais jaunatviški, o kar-
tais solidūs - dar vienas iš šiųmetės kolekci-
jos bruožų. „Daugiausia dėmesio skyriau lais-

valaikiui ir biurui skirtai aprangai. Ji turi bū-
ti ir įdomi, ir patogi, todėl neretai vien įpras-
to požiūrio į ją nepakanka“, - sakė D.Vapsvė.

Vienas iš naujos kolekcijos akcentų - džin-
sinės suknelės. Iki šiol iš šio audinio moterų 
mėgstamo drabužio autorė nėra kūrusi. Dė-
mesio turėtų sulaukti ir prailginti džinsiniai 
švarkai, įvairiausi marškiniai, kelnės. Tačiau 
dominuojančiu kolekcijos audiniu pasirinktas 
trikotažas. „Norėjau parodyti, kad trikotažas 
gali būti prabangiu audiniu. Ir, tikiuosi, man 
tai pavyko!“ - su šypsena sakė D.Vapsvė.
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ŽvaigŽdės

Aktorė SkArlet JohAn-
Son (Scarlett Johansson, 32) ne-
seniai niujorko miesto teismui 
padavė pareiškimą dėl santuokos 
su prancūzų žurnalistu rome-
nu DoriAku (romain Dauriac, 
34) nutraukimo. S.Johanson tei-
gė, kad santuoka yra „žlugusi ne-
pataisomai“.

Aktorės vyras šokiruotas dėl 
žmonos sprendimo skirtis. S.Jo
hanson prašo bendros mažame-
tės dukters rouz (rose) globos, 
tačiau nori, kad mergaitė gyven-
tų kartu su ja.

r.Doriako skyrybų advoka-
tas teigė, kad jis ir r.Doriakas 
yra nustebę dėl aktorės prašy-
mo, nes jų šeimoje vyras buvo 
laikomas „pagrindiniu vaiku be-
sirūpinančiu tėvu“. S.Johanson 
daug dėmesio skyrė savo karje-
rai. Aktorės sutuoktinis ketina 
prašyti teismo leidimo pasiimti 
dukterį gyventi kartu su savimi 
gimtojoje Prancūzijoje ir pridūrė, 
kad žmona bet kuriuo metu at-
vykusi į Paryžių galės susitikti 
su dukterimi.

tai jau antroji S.Johanson 
santuoka. Sausio mėnesį pasi-
rodė pranešimų, kad pora jau 
nuo pernai vasaros nebegyvena 
kartu. Anksčiau moteris buvo 
ištekėjusi už aktoriaus rajeno 
reinoldso (ryan reynolds), jų 
santuoka truko nuo 2008 iki 
2011 metų.

„Facebook“ įkūrėjas su žmona laukiasi antro vaiko
Socialinio tinklo „Facebook“ įkūrėjas mAr-

kAS CukerbergAS (mark Zuckerberg, 32) 

su žmona PriSCilA ČAn (Priscilla Chan, 32) 

laukiasi antrojo vaiko.
Savo „Facebook“ paskyroje m.Cukerbergas 

pranešė, kad žmona laukiasi dukrelės. Pora jau 

augina vienerių metų dukterį. Socialinio tinklo 

įkūrėjas rašė esąs laimingas, kad pirmoji duk-

tė maks (max) turės seserį. Pats m.Cukerber-

gas užaugo su trimis seserimis, kurios įpratino 

vyrą mokytis iš protingų ir stiprių moterų. 

Anot vyro, jo žmona taip pat augo su dviem 

seserimis.
m.Cukerbergas ir P.Čan teigia negalį sulauk-

ti, kol kūdikis išvys pasaulį, ir jie iš visų jėgų 

stengsis užauginti dar vieną stiprią moterį.

S.Johanson skyrybų pareiškimas nustebino jos vyrą
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ŽvaigŽdės

Pasistengė dėl vaikų
Vienoda Niko Kenono 

(Nick Cannon) ir 
sūnaus Morokano 

(Moroccan) apranga, 
tokios pat suknelės 

puošė Merają Keri 
(Mariah Carey) ir 
Monro (Monroe)

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

JAV atlikėja Meraja Keri (Mariah Carey, 
46) ir reperis, aktorius NiKas KeNoNas (Nick 
Cannon, 36), su savo penkiamečiais dvyniais 
vykdami į vaikų pasirinkimo apdovanojimų ce-
remoniją „Nickelodeon Kids Choice Awards“ 
Los Andžele, pasistengė prisiderinti prie savo 
vaikų. N.Kenonas apsirengė taip pat, kaip ir sū-
nus MoroKaNas (Moroccan), o M.Keri, pasi-
rinkusi sportinio stiliaus suknelę, prisiderino prie 
dukters MoNro (Monroe) aprangos. Vienodi 
buvo ir vyrų batai, suderintas mamos ir dukters 
apavas. Garsioji pora pasistengė ne tik šį vakarą. 
Nors ir išsiskyrę, dėl atžalų jie stengiasi užmirš-
ti savo nesutarimus ir su dvyniais laiką leisti 
kartu, vykti į įvairius vaikams įdomius renginius. 
Tad ir šįkart pozuodami fotografams jie atrodė 
lyg laiminga šeima. M.Keri ir N.Kenonas susi-
tuokė 2008 metais, 2014-aisiais pora pranešė 
apie skyrybas ir gyvenimą atskirai, nors oficialiai 
skyrybų procesas buvo baigtas tik 2016 metais.
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StiliuS

Bene laukiamiausias Paryžiaus mados savaitės 
pristatymas - „Chanel“ kolekcija 2017-2018 m. ru-
deniui ir žiemai - užbaigė savaitę trukusią mados 
fiestą Paryžiuje. Vokiečių dizaineris Karlas Lagerfel-
das (Karl Lagerfeld) „Chanel“ kolekcijai pristatyti 
pasirinko kosmoso tematiką, „Grand Palais“ rūmus 
paversdamas raketų pakilimo aikštele. Blizgantys 
batai ir nepermatomos spindinčios kojinės, „kosmo-
so antklodė“, astronautų skafandrą primenančios suk-
nelių, švarkų apykaklės, galaktikų ir astronautų pie-
šiniai ant audinio, šaltas metalo spindesys - visa tai 
kūrė ateities viziją. Bet žvelgdamas į ateitį K.Lager-
feldas nepamiršo ir išlaikė jau klasika tapusius ir 
iškart atpažįstamus tvido kostiumėlius. Tiesa, jie su-
moderninti - dažnai vilkimi su tvido šortais. „Chanel“ 
net kasdienai skirtoje kolekcijoje išlaikė aukštosios 
mados kolekcijos elementus: brangakmeniais, 
plunksnomis puoštus drabužius ar jų detales, ranki-
nes. Prie futuristinės kolekcijos pasirinkta ir sukeltų 
bei suveltų plaukų, kurie perrišti juosta, šukuosena. 
Šitaip plaukus šukuoti buvo madinga 1968-aisiais, 
nusižiūrėjus į Džeinę Fondą (Jane Fonda).

Sidabro spindesiu, kosmoso detalėmis 
„Chanel“ pristato ateities viziją

Išskirtinis kolekcijos  
akcentas - šaltas metalo blizgesys
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StiliuS

Kolekcijoje - astronautų  
skafandrą primenančios apykaklės

Modelius dizaineris apgaubė „kosmoso antklodėmis“

Sidabro spindesiu, kosmoso detalėmis 
„Chanel“ pristato ateities viziją

Kosmoso tematika - ir audinių piešiniuose 
su galaktikomis, astronautais
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StiliuS

Plaukų juostos  
gausiai puoštos  
brangakmeniais,  
perlais

Astronautų kostiumų 
įkvėpti blizgantys batai
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StiliuS

„Chanel“ siūlo prisiminti 
nepermatomas pėdkelnes, tiesa, 
šįkart jos turi būti blizgios

EPA-Eltos nuotr.

„Chanel“ klasika jau tapę tvido 
kostiumėliai kolekcijoje neretai 
dėvimi su tvido šortais

Parengė Jurga Drungilaitė
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Nustatyti nelaimės mastą

Jeigu ryte ant pagalvės randate plaukų - 
tai dar ne pretekstas rautis likusiuosius. Plau-
kai iškrenta neišvengiamai - tokia tvarka. 

Norma moterims - nuo 0 iki 10-15 plaukų 
šukuojantis. Bet jei jūs arba, dar blogiau, ap-
linkiniai pradėjote pastebėti, kad šukuosena 
sparčiai retėja, pats laikas skelbti aliarmą ir 
imtis veikti!

Nueiti į vaistinę

Nesant rimtų problemų galima apsieiti be 
injekcijų ir medicininių aparatų. Juolab kad vais-
tinių ir parfumerijos parduotuvių lentynos lūžta 
nuo specialių šampūnų, kaukių ir tirpalų. Pasiū-
lymų daugybė: vieni gaminiai normalizuoja gal-
vos odos būklę ir gerina kraujotaką, kiti aprūpi-
na vitaminais, treti - deguonimi, o dar kiti net 
geba pažadinti miegančius plaukų folikulus. Vi-
sos šios priemonės užtikrina pastebimą poveikį, 
nes stiprina esamus plaukus ir užkerta kelią jų 
slinkimui. Ir dar galvos odoje sudaro palankiau-
sias sąlygas „naujoms kartoms“ auginti.

Paskambinti močiutei

Yra daugybė liaudiškų būdų kovoti su plau-
kų slinkimu. Pavyzdžiui, ricinų aliejus. Įtrinki-
te jo į galvos odą, užsimaukite dušo kepuraitę 
ir apvyniokite rankšluosčiu. Po 20-30 minučių 
nuodugniai išplaukite. Jeigu patarimai iš mo-
čiučių skrynios jums nepatinka, galima pasi-
semti žvaigždžių patirties. Ketrina Zeta Džouns  
(Catherine Zeta- Jones) kartą per savaitę daro 
medaus ir alaus kaukę (2 šaukštai medaus ir 
10 šaukštų alaus). Šiuo mišiniu ji įtrina plaukų 
šaknis prieš trinkdama plaukus - tai stiprina 
plaukų svogūnėlius ir skatina plaukų augimą.

Pakeisti mitybą

Jei plaukai slenka, gali būti, kad dėl to kalta 
nesubalansuota dieta ir naudingų medžiagų trū-
kumas. Įtraukite į savo valgiaraštį lašišos (arba 
kurios nors kitos riebios žuvies), šviežių daržovių, 
riešutų, ankštinių, neriebios mėsos ir paukštie-
nos, pieno produktų, kiaušinių, kruopų ir, jeigu 
leidžia kišenė, austrių. Bus dar geriau, jeigu drau-
ge su naudingais produktais vartosite vitaminų 
B2, B5, B6, H, C, PP, fosforo, kalio, geležies, se-
leno, vario, mangano, silicio ir cinko. Visos šių 
nepakeičiamų ir gerai subalansuotų medžiagų yra 
plaukams stiprinti skirtuose maisto papilduose.

kreiptis į profesionalą

O jei šukuojantis jūsų rankose lieka plaukų 
kuokštai, vadinasi, problema yra rimta ir atėjo 
laikas kreiptis į specialistą. Plaukai gali slinkti dėl 
chroniško streso, paveldimumo, mineralinių me-
džiagų pusiausvyros, mikrocirkuliacijos ir me-
džiagų apykaitos sutrikimų, intoksikacijos, virš-
kinimo sistemos ligų, endokrininės sistemos su-
trikimų, aplinkos poveikio, galvos skausmų, stai-
gaus svorio kritimo arba didėjimo ir net neteisin-
gai parinktų higienos priemonių. Apžiūrėjęs ir 
nuodugniai išklausinėjęs gydytojas greičiausiai 
skirs jums papildomų tyrimų ir tik paskui parinks 
gydymą ir priežiūrą. Metodų plaukams atauginti 
kasmet daugėja (mezoterapija, krioterapija, ultra-
garsas ir plazmoterapija), išmokta net persodinti 
atskirus svogūnėlius, o ne plaukų sruogas. Pro-
cesas ilgas, bet šukuosena atrodo daug natūraliau.

Grožio paletė

Ką daryti, 
kai slenka plaukai

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Kai merginai pradeda slinkti plaukai, jai tai yra tikras košmaras. Bet yra ir gerų žinių -  
šį procesą galima sustabdyti. Įmanoma ne tik išvengti nuostolių, bet ir pagausinti  
„turtą“. Žemiau - veiksmų planas.
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Prie veidrodžio Praleidžiu

ne itin daug laiko. Auginu mažą dukrytę, tad 
namuose nuolat kas nors krenta ar griūna ir 
grožio procedūras tenka atlikti labai greitai. 
Kasdieniai mano ritualai paprasti - dušas, 
plaukų džiovinimas ir odos priežiūra.  

Savo koSmetinėS neįSivaizduoju be

pudros, blakstienų tušo, o žiemą ir be apsau-
ginio kremo bei lūpų balzamo. 

makiažaS

nėra mano kasdienybė. Mūsų su vyru pažin-
ties pradžioje jis man pasakė, kad makiažas 
man netinka ir be jo atrodau geriau, tad ga-
liu negaišti tam laiko. Džiaugiuosi, kad ma-
no vyras vertina natūralų grožį ir ryte jo ne-

gąsdina tai, kad esu nepasidažiusi ar nepri-
siklijavusi dirbtinių blakstienų. Nesu prieš 
moterų sprendimą rinktis priauginamas 
blakstienas, ypač kai moteris tai tikrai pa-
puošia, bet man to nereikia. Dažausi ne kas-
dien, o jei noriu pasidailinti, naudoju tušą 
ir lengvą pudrą. Žinoma, jei yra proga, kai 
norisi jaustis nekasdieniškai, nevengiu ir 
ryškaus lūpdažio ar skaistalų. Kartais man 
patinka žaismingas įvaizdis. Pastebėjau, kad 
praėjusį gruodį, kai širdis pradėjo plakti 
šventinėmis nuotaikomis, kosmetinėje atsi-
rado daugiau ryškių lūpų dažų.

Grožio Priemonių etiketeS 
skaitau. Kai laukiausi, pradėjau atsakin-
giau rinktis grožio priemones, nes tikiu, kad 

tai, ką tepame ant odos, patenka į mūsų or-
ganizmą. Esu atradusi man tinkančių kre-
mų, kuriuos galima vadinti draugiškesniais 
organizmui. 

namuoSe Grožio Priemonių

negaminu. Esu išbandžiusi kūno šveitiklį iš 
kokosų aliejaus ir kavos tirščių - efektas ne-
prastas, tačiau po tokių procedūrų tenka ne-
mažai tvarkytis. Visgi kartais plaudama puo-
delius su kava, tirščiais patrinu rankas. Oda 
išties tampa glotni, it patepta kokybišku kre-
mu. Labiau man patinka pasitepti medumi 
ar druska, kai einu į pirtį. 

mėGStamiauSi kvePalai

jau porą metų yra TOM FORD „Black Orchid“. 

Grožio paletė

grožio štrichai

Žurnalistė Indrė SkučIenė (31) nėra pamišusi dėl grožio procedūrų, tačiau ir augindama dvejų dukrelę elžbietą valandėlę 
sau visuomet atranda. Svarbiausia jai - odos priežiūra, o makiažą pasilieka tik ypatingoms progoms. Todėl Indrė džiaugiasi,  
kad ir jos vyras televizijos laidų vedėjas Paulius Skučas labiau vertina natūralų grožį.
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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grožio paletė

Meilė sau prasideda nuo meilės kūnui
„Kiekviena moteris turi gerbti ir mylėti save, skirti sau laiko,  
o dėmesys savo kūnui gali būti viso to pradžia. Kai prižiūrėtas,  
palepintas kūnas, džiaugiasi ir siela. Tada ir veidas atrodo pailsėjęs, 
švytintis, jaunesnis“, - taip apie didžiausią savo misiją - pagarbą  
sau - pasakoja grožio namų „MERCI MERCI Beauty Lounge“ įkūrėja  
ir vadovė Audronė Radavičienė.

Atgaiva kūnui
Grožio namuose „MERCI MERCI Beauty Lounge“ siūlomas itin 

platus kūno grožį ir sveikatą puoselėjančių paslaugų pasirinkimas. 
Salono vadovė A.Radavičienė tikina, kad šylant orams bene dažniau-
si moterų norai yra sustangrinti odą, atsikratyti celiulito, vieno kito 
nereikalingo centimetro. Šį sezoną salonas siūlo išmėginti laiko patik
rintas ir rezultatus užtikrinančias kūno gražinimo procedūras.

„Vacu Fit“ kapsulės - liekninančios, 
stangrinančios, anticeliulitinės

Tai liekninančios, stangrinančios kūną ir padedančios įveikti ce-
liulitą procedūros, skirtos probleminėms kūno vietoms. 30 min. pa-
sivaikščiojimas ėjimo takeliu spec. vakuuminėje kapsulėje - puikus 
būdas pasportuoti, paprakaituoti ir padailinti kūno linijas. Programos 
intensyvumą galima pasirinkti pagal galimybes bei poreikį. Apčiuo-
piamam rezultatui pasiekti rekomenduojamas 10 procedūrų kursas, 
kurį reikėtų atlikti mėnesio laikotarpiu. Po procedūrų kurso džiaug-
sitės stangresne, lygesne probleminių kūno vietų oda bei keliais cen-
timetrais sumažėjusiomis kūno apimtimis. „Mūsų grožio namai orien-
tuoti į nuolatinį bei ilgalaikį rezultatą. Sakome NE greitiems bei eks-
tremaliems pokyčiams, po kurių visos bėdos su kaupu grįžta atgal. 
Norime skatinti žmones gerbti savo kūną, skirti jam laiko ir juo pa-
sirūpinti ne pripuolamai, o nuolat ir su meile“, - sakė A.Radavičienė.

Kūno gražinimo procedūros LPG aparatu

Procedūra LPG aparatu - tai endermologinis limfodrenažinis 
viso kūno masažas, atliekamas pažangiu LPG aparatu, kuriuo išju-
dinami kūno raumenys, poodinis sluoksnis. LPG aparatas nežalo-
damas odos specialiais voleliais lygina ir stangrina odą, padeda at-
sikratyti celiulito. Procedūros trukmė 40 min., o rezultatai pastebi-
mi po penkių-septynių procedūrų. Salono vadovė mėgsta pajuokau-
ti, kad ši procedūra - tai „tinginių sportas“, kuris teikia ir atpalai-
duojamąjį poveikį, ir neginčijamą rezultatą.

Norėdamos pasiekti pastebimų rezultatų greičiau, neretai  
moterys derina kelias procedūras. Rekomenduojama kombinuoti  
„Vacu Fit“ kapsules, limfodrenažinį LPG masažą ir „Cello Gelio“ įvy-
niojimus.

Anticeliulitiniai „Cello Gelio“ įvyniojimai

„Šią procedūrą mėgsta visos ją išbandžiusios. Įvyniojimai 
gali būti atliekami net ir toms moterims, kurios turi problemų 
dėl kojų venų. Procedūros metu probleminės kūno vietos įtepa-
mos specialiu geliu ir 40 minučių įvyniojamos į kosmetinę plė-
velę. Rekomenduojama atlikti septynias-dešimt procedūrų. Po 
jų tikrai galėsite džiaugtis ne tik stangresne oda, bet ir sumažė-
jusiomis apimtimis. Visi naudojami veiklieji ingredientai yra 
saugūs ir iš natūralių medžiagų, tokių kaip: cinamonas, kiparisas, 
eukaliptas, apelsinas, pipirmėtė, kadagio uogos, rozmarinas, 
gvazdikėlių pumpurai, citrina ir t.t. Tai saugi, efektyvi procedūra.
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

„Pasimatymai“ su saule
„Moterims aktualu ne tik kūno matmenys, stangri ir prižiūrėta oda, 

bet ir kūno spalva. Soliariumų keliama rizika akcentuojama visur. Pa-
vasarį, vasarą prasideda įvairios šventės, fotosesijos, o saulė dar nespėja 
„išbučiuoti“ mūsų kūnų, todėl salone siūlome pasimėgauti ir šiuolaikiš-
komis savaiminio įdegio procedūromis. Šios profesionalų atliekamos 
procedūros keičia blogąją patirtį apie savaiminio įdegio produktus. Prie-
monės malonaus kvapo, netepa rūbų, įdegis išsilaiko ant odos 4-5 dienas, 
nusiplauna tolygiai, o svarbiausia - sukuria gražią, natūralią įdegio 
spalvą“, - pasakojo a.Radavičienė.

„Purškiamas“ savaiminis įdegis

Procedūros metu kūnas nupurškiamas specialia priemone, kuri per 
6-8 val. suformuoja natūraliai atrodančio bronzinio įdegio spalvą. Grei-
ta, šiuolaikiška bei saugi procedūra. Purškimo priemonės be parabenų, 
sintetinių dažiklių, konservantų. Šią procedūrą klientės mėgsta ir va-
sarą - ne visos turi laiko pasideginti, o bronzinis įdegis visada puošia.

SPA savaiminio įdegio procedūra

Tai procedūra, skirta norinčioms pasilepinti. Susideda iš kūno 
šveitimo, trumpo masažo, o galiausiai oda tepama savaiminio įdegio 
priemone. Rezultatas - švytinti, „saulės pabučiuota“ oda ir besišyp-
santi moteris, kuri tarsi grįžusi iš atostogų pajūryje.

abi savaiminio įdegio procedūros yra išskirtinės tuo, kad naudojama 
tik pažangiausia technika ir itin natūralios, odai saugios priemonės. Jų 
sudėtyje yra tik natūraliu būdu išgautos medžiagos, kurios suaktyvina na-
tūralų odos pigmentą. Priemonės neužkemša porų, nepalieka dėmių ir 
nedažo rūbų. Rezultatas išryškėja po 6-8 val. 

Meilė sau prasideda nuo meilės kūnui

Su „Laisvalaikio“  
kortele

10%
nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir 

prekėms

Daugiau informacijos apie grožio namus 

„MERCI MERCI Beauty Lounge“ galite 

rasti internete adresu: 

www.merci-merci.lt 

arba „Facebook“ paskyroje  

„MERCI MERCI Beauty Lounge“.

Grožio namai įsikūrę Šiauliuose, 

J.Jablonskio g. 16

Informacija telefonu - +370 611 33227 ir 

el. paštu info@merci-merci.lt

grožio paLetė



28 laisvalaikis 2 0 1 7  k o v o  1 7

- Kaip pirmiausia pats pristatote sa-
ve? Kuri šių veiklų - karyba ar bėgimai 
ultramaratonuose - užima didesnę gyve-
nimo dalį?

- Niekuomet apie tai nemąstau... Civili-
niame gyvenime įprastą dieną ar susipažin-
damas su nauju žmogumi aš save pristatau 
tiesiog kaip Gediminą. Savo darbo, karinio 
laipsnio ir pareigų nemėgstu aptarinėti su bet 
kuo ir kišti ten, kur to nereikia. Jei tai darbo 
reikalai, žinoma, prisistatysiu taip, kaip to 
reikalaujama. 

Be abejonės, mano, kaip kariškio, darbas 
užima didesnę laiko dalį realybėje, o mano 
širdyje didesnę dalį tikrai užima sportas, bė-
gimas, ultramaratonai. 

- Esate minėjęs, kad bėgimas nebuvo 
jūsų viso gyvenimo palydovas. Jį atrado-
te grįžęs iš misijos Irake? 

- Teisingai, seniau gyvenime nebuvau 
bėgikas, tuo nesidomėjau ir net nemėgau 
bėgimo. Mokykloje, kai reikėdavo bėgti tris 
kilometrus normatyvams, taip pat nemėgau 
ir man tai nepatiko. Kai stojau į Karo aka-
demiją ir tuos kelis kilometrus teko bėgti, 
vėl keikiausi, nes visuomet buvau labiau 
kovinių menų gerbėjas ir atstovas. Lankiau 
dziudo, karatė, Tailando bokso treniruotes. 
Baigusiam akademiją vienas bičiulis pasiū-
lė išmėginti karinę penkiakovę, matyt, ma-
tė mano ištvermės ir greičio potencialą - va 

tuomet mano gyvenime atsirado šiek tiek 
bėgimo. 

Tačiau 2007 metais buvau misijoje Irake ir 
ten mačiau tai, ko neturėjau matyti, ir patyriau 
tai, ko neturėjau patirti... Grįžęs namo kurį lai-
ką jaučiausi tarsi nesavas, buvau piktesnis, na-
miškiams pasakydavau vieną kitą griežtesnį 
žodį, ir man tai nepatiko. Žinoma, kariai po mi-
sijų turi apsilankyti pas psichologą, tačiau jei esi 
jaunas, brangini darbą, karjerą ir nesi kvailas, 
sugebi papasakoti apie problemas nepapasako-
damas nieko. Tad man nesinorėjo savo proble-
momis dalintis su svetimu žmogumi, norėjau 
pats viską išspręsti. Dažnai juokaujama, jog ge-
riausias gydytojas yra „Google“ paieškos siste-
ma. Taigi „pagooglinau“ ir aš, kaip man susido-

roti su savo mintimis, ir vienas iš būdų buvo 
aktyvi fizinė veikla. Štai tada ir pradėjau bėgio-
ti, ir nemažai. Po bėgimų pastebėjau, jog grįžtu 
daug pozityvesnis, švaresne galva, giedresnė-
mis mintimis ir geriau nusiteikęs. Pranašumus 
greitai pastebėjo ir mano šeima, tad nuolat ska-
tino mane nesustoti, bėgti toliau, ilgiau ir siek-
ti daugiau. Po kiek laiko bėgimas tapo labai di-
dele mano gyvenimo dalimi. 

- Kaip atrodo įprasta jūsų diena? Juk 
karių darbas turi labai aiškią discipliną, 
darbo valandas, tad bėgimui lieka tik va-
karai?..

- Tiesą sakant, gyvenu apie 24 km nuo 
darbo, tad aš arba tą atstumą bėgu į darbą, ar-

Atrasti pasaulį bėgant
pažintis

Jis neša Trispalvę ir garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje, pa-
siekia neeilinių sportinių rezultatų ir kelia sau vis naujus iššūkius. 
Tai profesionalus kariškis, bet daugeliui labiau žinomas dėl savo 
pasiekimų bėgant ultramaratonuose ir užimant aukščiausias  
pozicijas. Tai - Gediminas Grinius (37). susipažinkite. 

n Gediminas Grinius gimęs 1979-ųjų liepos 25 d.

n Gediminas yra kariškis, tarnaujantis NATO 
pajėgų integravimo vienete. Karinis laipsnis - 
majoras
n Didžiausias asmeninis pasiekimas: šeima - 
žmona Gintarė ir sūnūs Danielius bei Dovydas

n Įsimintiniausi ultramaratono laimėjimai - tokie 

svarbūs man yra du. Tai UTMB (angl. Ultra Trail du 

Mont-Blanc) II vieta 2016 m. (vienos sunkiausių 
ultramaratono varžybų Europoje, aplink Monblano 

kalną) ir čempiono titulas, iškovotas „Ultra Trail 
World Tour“ - vienuolikos etapų ultramaratono 
varžybose, vykstančiose visame pasaulyje

n Gyvenimo credo - svajok!

Dosjė

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė
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ba parbėgu iš jo. Tokiu būdu išvengiu tuščio 
laiko leidimo automobilių spūstyse ir kartu 
pasidarau sau treniruotę. O pietų metu bazėje 
einu ne į valgyklą, o į sporto salę daryti tem-
pimo ar raumenų stiprinimo pratimų. Tad sten-
giuosi kasdien laiką išnaudoti taip, kad grįžęs 
po darbo galėčiau savo dėmesį skirti šeimai.

- Gal bandėte skaičiuoti, kiek kilomet-
rų nubėgate per mėnesį, metus?

- Niekad neskaičiavau labai tiksliai. Tiesa, 
kažkada per kokius dešimt mėnesių nubėgau 
apie 6 tūkst. kilometrų. Bet ultrabėgime ats-
tumas nėra svarbiausias parametras, daug 
svarbiau yra laikas. Taigi, pavyzdžiui, per tuos 
dešimt mėnesių bėgdamas praleidau 600 va-
landų. Ultramaratonų bėgikams tai nėra labai 
didelis kiekis. Be to, tarkime, kalnuose tas 
atstumas išnyksta. Lygumoje dešimt kilome-
trų galima nubėgti per pusvalandį, o kalnuo-
se tai gali užtrukti ir geras dvi valandas. 

- Dalyvaujate neeiliniuose ultrama-
ratonuose, mylite gamtą ir keliate sau 
beprotiškus iššūkius. Ką tai jums duoda? 

- Na, normalu, kad žmonės, ypač sportuo-
jantys, yra orientuoti į rezultatą. Aš taip pat 
nesu išimtis. Mėgstu varžytis, stengiuosi lai-
mėti varžybas, aktyviai treniruojuosi, tam ski-
riu daug laiko, resursų ir mano pastangas vai-
nikuoja varžybos, o rezultatai jose rodo, ar ei-
nu į priekį, ar tobulėju. Kai pasiseka laimėti, 
suprantu, kad mano sportinis planas pavyko. 

Be to, visuomet įdomu palyginti savo jėgas ir 
įdirbį su kitais bėgikais, daug jaunesniais, pa-
jėgesniais. Aš manau, kad mano pranašumas 
varžybose yra labiau psichologinė stiprybė, 
valia ir pasiryžimas, skausmo toleravimas, ge-
bėjimas prisitaikyti prie įvairių sąlygų, o fiziš-
kai labiau treniruoti gali būti ir varžovai. Juk 
smagu laimėti prieš tuos, kurie lyg ir prana-
šesni turėtų būti... Tokie ultramaratonai tuo ir 

yra įdomūs, kad rezultatą lemia ne vien fizio-
loginiai dalykai, bet yra ir daugiau dedamųjų, 
kurias minėjau kaip savo stiprybes.

Taip pat mane į tokius ultramaratonus 
traukia gamta, kalnai. Varžybas stengiuosi 
rinktis naujose, dar nematytose vietose, vis 
išbandyti savo jėgas kitomis aplinkybėmis, 
kitomis gamtinėmis sąlygomis. Man patinka 
naujų iššūkių ir nuotykių ieškojimas.   

- Kas sunkiausia ruošiantis ultrama-
ratonams ir dalyvaujant juose?

- Man kasmet sunkiausia, kai baigiasi, už-
sidaro tas varžybų ciklas, ir kuo toliau, tuo 
sunkiau motyvuoti save ne tik ruoštis naujam 
sezonui, bet dar ir ruoštis taip, kad būčiau 
tikrai pajėgus, konkurencingas. Pastebėjau, 
kad vis dažniau aplanko mintis, jog būtų sma-
gu dalyvauti tokiose varžybose tik savo ma-
lonumui, net nesiekiant rezultato, o mėgau-
jantis bėgimu ir nereikalaujant iš savęs mak-
simumo. Manau, šiemet dar varžysiuosi rim-
tai, o vėliau ieškosiu arba naujų iššūkių, arba 
tokių veiklų, kurios leistų mėgautis bėgimu 
ir pamatyti pasaulį. Nesu iš tų žmonių, kurie 
įvaldo vieną sritį ir visą gyvenimą joje lieka. 
Esu nepastovus, man vis reikia naujų žinių, 
naujų iššūkių, vietos tobulėti, išmokti dar ką 
nors. Ultramaratonuose jau turėčiau gerinti 
savus rekordus, tad reikia kažko naujo. 

Tiesa, prisimenu, kartą Vokietijos Alpėse 
išbėgau į trasą gerai neišstudijavęs žemėla-
pio - padariau didelę klaidą. Pribėgau viršu-
kalnę, kur nebebuvo saugaus keliuko ar tvo-
relių, tik metalinės kopėtėlės, - vienas neat-
sargus žingsnis, ir būtų galėję baigtis liūdnai. 
Buvo prasidėjęs net nervinis drebulys. Trasą 
įveikiau, parbėgau su plačia šypsena, žmona 
Gintarė sakė manęs tokio laimingo baigus 
bėgimą dar nemačiusi.

pažintis

Gediminas Grinius dalyvavo ir 2016-aisiais užėmė 
2-ąją vietą vienose sunkiausių ultramaratono 
varžybų Europoje „Ultra Trail du Mont-Blanc“

„Photossports/Vibram“ nuotr.

Gediminas Grinius su žmona Gintare įkūrė bendrą 
projektą „Trail running factory“, tad rengia ir pasiruošimo 
ultramaratonams stovyklas kitiems šio sporto 
entuziastams. Stovykla Gran Kanarijos saloje, 2017

Alexis Berg nuotr.
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- Ką dar svajojate pasiekti?
- Jau esu suplanavęs, jog 2018 metais bėg-

siu aplink Taho ežerą Kalifornijoje (JAV). Tai 
yra apie 175 mylių, arba 281 kilometro, ats-
tumas. Visą trasą bėgsiu vienas, bet mano 
laikas bus fiksuojamas ir galėsiu siekti asme-
ninio rekordo. 2019 metais norėčiau dalyvau-
ti keturių etapų varžybose Amerikoje, jos tik-
rai labai sudėtingos, reikalauja daug jėgų ir 
ištvermės. Vienas etapų - šimto mylių bėgi-
mas, po jo organizmui reikia labai daug laiko 
atsigauti. Trumpai tariant, visuose etapuose 
siekiama geriausio laiko ir pabaigoje, sumuo-
jant rezultatus, paaiškėja laimėtojas.

Norėčiau užkopti į aukščiausius pasaulio 
kalnus ir pamėginti čiuožti slidėmis nuo kal-
nų arba kopti uolomis.

- Kokius įspūdingiausius gamtos kam-
pelius, pasaulio vietas yra tekę pamaty-
ti bėgant?

- Pasaulis yra be galo gražus. Toli ieškoti 
nereikia. Štai Lenkijoje labai sužavėjo Stalo 
kalnai, yra tekę lipti į vulkaninės kilmės kal-
ną Naujojoje Zelandijoje, kuris įkvėpė „Žiedų 
valdovo“ kūrėjus. Austrijoje slidinėjimo ku-
rortai be galo gražūs, ypač vasarą. Tuomet 
vienu bėgimu pamatau bent du sezonus, nes 
pradedu į Alpes kopti ten, kur dar viskas ža-
lia, vėliau pakilęs pamatau uolienas, o dar 
aukščiau - sniegą. Siera Nevados kalnų ma-
syvas Ispanijoje dar kitoks, ten vien uolienos 
ir, rodos, daugiau nieko nėra. Dubajuje teko 
bėgioti dykumose ir laukiniuose kalnuose, 
kur jei pasiklystum, niekas gyvenime tavęs 
nerastų - tai vėl kitokios patirtys. Vardinti 

būtų galima be galo. Tiesa, įdomiausia yra 
ten, kur žmogus dar neprisilietė, kur viskas 
natūralu ir nesugriauta.

- Turite šeimą - žmoną ir du sūnus. 
Kur būna jie, kai jūs bėgate kitame pa-
saulio gale?

- Na, mes kartu su žmona turime įkūrę 
projektą „Trail runing factory“. Organizuoja-

me treniruočių stovyklas bėgikams iš viso 
pasaulio, padedame jiems pasiruošti varžy-
boms, projekte dalinuosi ir savo patirtimi. Tai 
jau vienija mus su žmona. O apskritai visa 
šeima labai palaiko mano sportines veiklas, 
žmona ir vaikai mėgsta kartu keliauti. Mes 
stengiamės būti kartu kaip įmanoma dažniau, 
daugiau ir ilgiau.

Mes su žmona siekiame, kad vaikai ne-
praleistų pamokų, tad kartais mūsų bendras 
keliones riboja jų mokslai. Bet jei tik yra ga-
limybė, keliaujame kartu, tam išnaudojame 
visas turimas atostogas. Net esame pastebė-
ję, jog vaikus kelionės praturtina labiau nei 
sėdėjimas mokyklos suole. Jie ne tik neatsi-
lieka moksluose, bet tobulėja kaip asmeny-
bės, laisvai kalba angliškai, turi pažįstamų iš 
viso pasaulio. Galiausiai man ir nėra priimti-
nas mokyklų siekis visus matuoti pagal vieną 
standartą, vaikai yra asmenybės. 

- Kaip į jūsų maratonus žiūri kolegos 
kariai? Kaip apskritai suderinate abi 
veik las?

- Šios veiklos puikiai dera tarpusavyje ir 
viena kitai tikrai netrukdo. Kolegos ir virši-
ninkai mane palaiko, o darbo sąlygos yra pa-
lankios planuoti laiką taip, kaip man reikia. 
Svarbiausia, kad atlikčiau darbą. Kariška pa-
tirtis pasitarnauja ir bėgimuose. Tarkime, or-
ganizuodamas bėgimo stovyklas, treniruotes, 
pirmiausia siūliau bėgikams išžvalgyti vieto-
vę, su ja susipažinti, kad matytų, kur pristab-
dyti, kur pagreitinti, kaip lengviau trasą įveik-
ti. Taip pat skaitau paskaitas ir apie bėgimo 
psichologiją, kaip treniruotis ir panašiai.

pažintis

„Grand Raid Reunion“ bėgime 
Prancūzijos Reunjono saloje 2016-aisiais 
Gediminui Griniui teko galimybė ne tik 
pasigrožėti įspūdinga gamta...

„Photossports/Vibram“ nuotr.

...bet ir įveikti sunkias atkarpas kalnuose
„Photossports/Vibram“ nuotr.
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RestoRanai

restorane naujų skonių paieškos
Vilniaus centre esančiame ESSE restorane surengta degustacinė vakarienė „Artišokas ir 
Viduržemio jūros gėrybės“. Vakaro metu Romoje gyvenantys žurnalistai Jurga ir Paulius 
Jurkevičiai papasakojo apie itališką virtuvę ir atskleidė įdomių faktų apie alyvuogių aliejų. 
Drauge su ESSE restorano komanda Jurkevičiai paruošė skanią vakarienę ir svečius vaišino 
tuno tartatu su artišokų karpaču, avinžirnių sriuba su jūros gėrybėmis, sepija su žaliaisiais 
žirneliais ir troškintu artišoku „Alla Romana“ bei vaisių desertu „Macedonia“ su citrinų ir 
aliejaus ekstraktu. Gurmaniški patiekalų ir gėrimų deriniai abejingų nepaliko. ESSE  
restorano savininkė Veronika Nevoina džiaugiasi, kad gurmaniškos degustacinės vakarienės 
labai patinka restorano svečiams, tad kiekvienas norintis sukurti įsimintiną vakarą ir  
paragauti dar neragautų skonių sau brangius žmones gali pakviesti į ESSE restoraną.

Apie ESSE
l Darbo dienomis nuo 11 iki 16 val. restorane ruošiami dienos verslo pietūs. Kasdien siūlomi vis kitokie valgiai. 
l Jūsų pasirinkimui - sriuba, salotos arba keli karštieji patiekalai.
l Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 12 iki 16 val. ESSE restoranas kviečia vėlyvų pusryčių. 
l ESSE restorane gaminama tik iš kokybiškų produktų. Dauguma jų į restoraną atkeliauja iš biodinaminio ūkio, 
priklausančio savininkės Veronikos Nevoinos šeimai. 
l Stilingos ir elegantiškos restorano erdvės - puiki vieta laisvalaikiui su draugų kompanija ir svarbioms šeimos 
šventėms. „Esse“ yra dvi salės: vienoje galime priimti iki 30, kitoje - iki 50, o furšetinio tipo vakarėliui - iki 80 svečių.   

Kiekvienas įmonės vakarėlis, 

gimtadienis, draugų 

susitikimas ar kita ypatinga 
proga gali tapti dar 

įspūdingesnė ir kupina skanių 

atradimų. ESSE restorane 

rengiami degustaciniai vakarai 

grupėms pagal išankstinį 

užsakymą. Atsižvelgiant į 
kliento pageidavimus, 

kuriamas šventinis ar teminis 

valgiaraštis, tad vakaro metu 

galima paragauti kelių 

patiekalų iš restorano meniu. 

Vakarą gali vesti pasirinktas 

someljė, kuris atsakys į visus 

kilusius klausimus ir plačiau 

papasakos apie maisto ir 

gėrimų derinimo kultūrą. 

Dėl degustacinių vakarų ir 

užsakomųjų degustacijų galite 

kreiptis: 
mob. +370 686 00488; 
tel. (8 5) 210 2511; 
info@esse.lt

Žurnalistas Paulius Jurkevičius, ESSE restorano 

savininkė Veronika Nevoina, žurnalistė Jurga 

Jurkevičienė ir verslininkas Ivanas Nevoina
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RESTORANAI

restorane naujų skonių paieškos

Įdomūs faktai 
apie aliejų
Kad vakaras b�t� ne tik skanus, degustacin�s 
vakarien�s „Arti�okas ir Vidur�emio j�ros g�ry-
b�s“ metu surengta ir alyvuogi� aliejaus degus-
tacija. Sve�iai i�moko tinkamai degustuoti aliej�, 
taip pat su�inojo ir nauj� fakt�. 

● Kokybi�ko alyvuogi� aliejaus kvapas neturi 
priminti mums �prasto riebal� kvapo. Kokybi�ki 
aliejai kvepia pana�iai kaip pieva, �alumynai, 
prieskoniai, dar�ov�s ar vaisiai. T� pat� galima 
pasakyti ir apie skon�. Da�niausiai kokybi�kas 
aliejus yra kartus ir aitrus. Pagal skon� alyvuogi� 
aliejus yra �velnus, vidutinio intensyvumo ir 
intensyvus.

● Alyvuogi� aliejus yra produktas, kuriam gali 
b�ti priskirtos gydomosios savyb�s. Kartus ar 
pikanti�kas aliejus turi nema�ai polifenoli�, kurie 
labai naudingi sveikatai. Pavyzd�iui, ES nurodo, 
kad jei 1 litre aliejaus yra 250 miligram� polife-
noli�, gamintojas ant etiket�s gali nurodyti, kad 
aliejus yra naudingas sveikatai. Tokio aliejaus 
reikia apie 20 g per dien�. Tiesa, yra aliej�, kuri� 
sud�tyje polifenoli� kiekis gali siekti ir 600 ar 
daugiau miligram� litre. 

● Aliejaus kaina susideda i� daugelio dalyk�. 
Vienas j� - alyvuogi� kiekis, kurio reikia litrui 
aliejaus i�spausti. Pavyzd�iui, litrui pigaus alie-
jaus, kuris parduotuv�se kainuoja apie 6-7 eurus, 
pakanka 5 kg alyvuogi�, ta�iau kokybi�kam alie-
jui i�spausti reikia 10-12 kg, o kai kurioms aliej� 
r��ims - ir dvigubai daugiau. 

● Piet� Europos valstyb�se, kur paplitusi �ymio-
ji Vidur�emio j�ros dieta, vietos gyventojai retai 
serga �irdies ir kraujagysli� ligomis.

● Nerafinuotas, mechani�kai, nekaitinant 
i�spaustas alyvuogi� aliejus („extra virgin“, 
„cold pressed“) kepimui yra visi�kai netinkamas.  
Tokiame aliejuje yra be galo daug nat�rali� prie-
mai��, kurios labai naudingos organizmui, ta�iau 
yra visi�kai neatsparios kar��iui. 

Su „Laisvalaikio“  kortele

12%
 nuolaida sąskaitai (išskyrus verslo pietus, 

banketus ir spec. pasiūlymus) Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Vienas iš vakaro metu ragautų 
patiekalų - avinžirnių sriuba 
su midijomis, karališkomis 
krevetėmis ir „Pecorino 
Romano“ sūriu

Vakaro metu surengta alyvuogių 
aliejaus degustacija

Degustacinės vakarienės metu žurnalistas 
Paulius Jurkevičius papasakojo apie 

itališką virtuvę ir alyvuogių aliejų
Stasio Žumbio nuotr.

Gedimino pr.50, Vilnius 
Mob. 8 686 00488, 
Tel. (8 5) 210 2511, 

info@esse.lt, www.esse.lt

RESTORANAS „ESSE“
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Netoli kairo - 3 000 metų 
seNumo statulų liekaNos

Vokiečių ir egiptiečių archeologai už-
dumblėjusioje duobėje netoli Kairo rado 
dviejų daugiau kaip 3 000 metų senumo 
faraonų statulų liekanas. Pasak Egipto 
žinybų, radinys aptiktas šiaurės rytiniame 
miesto pakraštyje Matarijoje. Čia kadais 
buvo įsikūrusi faraonų sostinė Heliopolis.

Egiptiečių kasinėjimo komandos va-
dovas Aimanas Ašmavis (Aiman Asch-
mawi) sakė, kad rasti aštuonių metrų 
aukščio kvarcito statulos, greičiausiai vaiz-
davusios faraoną Ramzį II (Ramses II) 
fragmentai. Jis valdė 1279-1213 metais 
prieš Kristų ir buvo vienas svarbiausių 
Senovės Egipto valdovų.

Kitos liekanos yra 80 cm kalkakmenio 
biusto, vaizduojančio taip pat iš 19-osios 
dinastijos kilusį Senovės Egipto karalių 
Seti II. Dabar norima radinius nugaben-
ti į kitą vietą netoliese, kur jie bus restau-
ruojami. Kasinėjimo darbai tęsiami.

Nustatyta pavojiNgiausia 
taksi spalva

Singapūro, JAV ir Kinijos moksli-
ninkai įvardino pavojingiausią taksi 
spalvą. Atitinkamas tyrimas publikuotas 
žurnale „Proceedings of the National 
Academy of Sciences“.

Specialistų apskaičiavimu, kiekvienam 
tūkstančiui automobilių tikimybė patirti 
avariją mėlynos spalvos automobiliu yra 
6,1 atvejo (arba 9 proc.) didesnė nei važiuo-
jant geltonos spalvos automobiliu. Anot 
mokslininkų, taip yra todėl, kad mėlyni au-
tomobiliai mažiau pastebimi nei geltoni.

Prie tokios išvados ekspertai priėjo 
analizuodami didžiausio Singapūro taksi 
tinklo automobilių avaringumo trejų metų 
mėnesinę statistiką. Anot mokslininkų, jų 
tyrimai rodo, kaip svarbu pasirinkti auto-
mobilio spalvą, nes tai gali leisti sumažin-
ti išlaidas remontui bei avaringumą.

trumpai

Po stiprių audrų sugriuvo žymioji Maltos uolinė arka 
„Žydrasis langas“ („Azure Window“).

Maltos ministras pirmininkas Džozefas Muskatas (Jo-
seph Muscat) naujienas apie arkos griūtį apibūdino „širdį 
veriančiomis“. 2013 metais atliktas tyrimas parodė, kad 
uolos erozija yra neišvengiama, tačiau arkai negrėsė ne-
išvengiamas pavojus sugriūti.

Populiarusis „Žydrasis langas“ Maltai priklausančioje 
Goco saloje rodytas pirmajame televizijos serialo „Sostų 
karai“ („Game of Thrones“) epizode ir keliuose kituose 
filmuose.

Neseniai buvo įvestos baudos ir prie uolos pastatyti 
vaikščioti draudžiantys ženklai, tačiau žmonės dažnai 
ignoruodavo juos.

Kovo 7 dieną Maltoje praūžus audrai, arka sugriuvo į 
jūrą. „Žydrasis langas“ - viena žymiausių lankomų vietų 
Maltoje. Daug žmonių susirinko pažiūrėti sugriuvusio 
„Žydrojo lango“.

Įdomybės

Sugriuvo žymi Maltos uolinė arka 
„Žydrasis langas“

Tailande - pagarba ir dėmesys  drambliams
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Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf. 

Vaišės drambliams, įvairios pramogos turistams bei vietiniams 
gyventojams ir artistų pasirodymai - taip Tailande kovo 13 dieną švenčiama 
valstybinė dramblių diena. Švente siekiama atkreipti visuomenės dėmesį 
į pastangas išsaugoti dramblius, kurie yra nacionalinis šalies simbolis ir 
kurių sparčiai mažėja.

Įdomybės

Sugriuvo žymi Maltos uolinė arka 
„Žydrasis langas“

Turistai jau nebematys šios Maltos įžymybės - uolinė arka, vadinama „Žydruoju langu“, sugriuvo 
Eltos nuotr.

Tailande - pagarba ir dėmesys  drambliams
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Jei taip ir neradote laiko nuvykti į Paryžių, ne-
skubėkite ieškoti paskutinės minutės skrydžių. 
Šv.Kotrynos bažnyčia netrukus virs jaukia  
„Cafe de Paris“. Tad net neperžengdami Vilniaus 
senamiesčio ribų atsidursite kitame pasaulyje, su-
kurtame iš gražiausių prancūziškų melodijų. Jas 
atliks gitaristas, kompozitorius, vokalistas  
Chrisas ruebensas kartu su savo ansambliu.

Belgijoje gimęs ir augęs Ch.Ruebensas skambin-
ti gitara pradėjo būdamas devynerių. Besigilindamas 
į šio instrumento paslaptis, atlikėjas dar išmoko gro-
ti fliugelhornu ir baritonhornu, kuriais muzikavo pu-
čiamųjų orkestre. Jau tuomet Ch.Ruebensas domėjo-
si ne tik klasika, bet ir įvairiais kitais muzikos stiliais, 
jų sinteze, tai ryškiai atsispindi dabartinėje jo koncer-
tinėje ir kūrybinėje veikloje.

Lietuvoje talentingas muzikantas atsidūrė 2008 
metais, kai buvo pakviestas tapti Baltijos gitarų kvar-
teto nariu. Šalia daugybės koncertų jis randa laiko 
pedagoginei veiklai - savo meistriškumu ir patirtimi 
dalijasi su jaunaisiais gitaristais. 2012 metais, ieško-
damas naujo skambesio savo kūrybai, įkūrė „Chris 
Ruebens Ensemble“. Šiuo metu jame, be paties gita-
risto, groja multiinstrumentalistas Saulius Petreikis, 
akordeonistas Nerijus Bakula, būgnininkas Andrius 
Kairys. Ansamblis atlieka plataus muzikinio spektro 
kompozicijas, siekia atskleisti įvairias muzikos spal-
vas, nuotaikas ir tuo pelno publikos simpatijas.

Atlikėjas inicijavo albumo „The Yellow Duck“ lei-
dybą. Jis išrinktas geriausiu iš penkių Nepriklauso-
muose muzikos apdovanojimuose („The Independent 
Music Awards“, IMA) nominuotų instrumentinės mu-
zikos albumų. Programoje „Cafe de Paris“ taip pat 
neegzistuoja muzikiniai rėmai. Joje netrūksta subtilios 
elegancijos, žaismingos romantikos, spontaniškų pro-
veržių. Jei norite išgirsti, kaip tai skamba, kovo 24 d. 
paskirkite muzikinei kelionei į Paryžių.

Scena

CAFE DE 
PARIS
Gražiausių prancūziškų dainų kolekcija

KOVO 24 d.,  
penktadienį, 18 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje 

CHRIS RUEBENS (gitara, vokalas)
NERIJUS BAKULA (akordeonas)

SAULIUS PETREIKIS (trimitas, fleitos, vokalas)
ANDRIUS KAIRYS (mušamieji, perkusija)

Aranžuočių autorius CHRIS RUEBENS

2017p r i s t a t o

www.kristupofestivaliai.lt

Chrisas Ruebensas: 
koncertas pasiilgusiems Paryžiaus ir romantikos

Chriso Ruebenso koncertas -  

kovo 24 d.18 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje

Organizatorių nuotr.
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 Scena

Kovo 31 d. 

PIANO.LT

 

313|

Kovo 24 d. 

PIANO.LT

243|

 „Skylė“ pavasarį pasitinka  
ypatingu lygiadienio koncertu
Aistė smilgevičiūtė ir grupė „skylė“ kviečia 
visus drauge išsinerti iš žiemos rūbo, žengti į 
gyvybės bei veiksmo kupiną metų laiką ir kvie-
čia į tradicinius pavasario lygiadienio koncertus.

Pavasario lygiadienis švenčiamas kovo 20-21 die-
nomis, kai visame pasaulyje (išskyrus užpoliarę) die-
na susilygina su naktimi. Po jo dienos ilgėja. Nuo 
seno šis lūžio taškas laikomas astronomine pavasario 
pradžia ir buvo lydimas daugybės tradicijų ir ritualų.

Metams bėgant lietuvių tradicija praustis ryte 
upėje, pjauti gaidį arba auštant bėgti laukais tiesiai į 
saulę išnyko, tačiau grupė „Skylė“ sukūrė savo tra-
diciją - lygiadienį paminėti specialiu, tik šia proga 
rodomu koncertu. Šio ritualo jie laikosi jau devyne-
rius metus.

Kiekvienais metais lygiadienio koncerto progra-
ma šiek tiek keičiasi, pridedama naujų dainų, bet 
esmė ir nuotaika išlieka ta pati. Šie ypatingos nuotai-
kos koncertai sutraukia pilnas sales žiūrovų ir nema-
ža jų dalis paklausyti jų ateina kiekvienais metais - 
taip sukurdami savo pavasario pasitikimo tradiciją. 
Atrodo, kad žmonėms tokių tradicijų labai reikia - bi-
lietai į koncertą Vilniuje jau parduoti.

„Šių metų pavasario lygiadienio koncerte grosime 
dainas, kurios savo spalva ar tema tarsi įveda į gyvy-
bingąjį pusmetį. Taip pat - atrinktas ryškiausias ket-
virčio amžiaus kūrybos dainas iš įvairiausių albumų, 
neužmiršome ir naujausių: „Vilko vartai“ bei „Dūše-
lės“, - sako kompozitorius Rokas Radzevičius.

„Skylės“ pavasario lygiadienio koncertai - pilni 
išskirtinės auros. Ją kuria ne tik kruopščiai dėlioja-
ma muzika ir tekstai, pasirodymą lydintis specialus 
apšvietimas bei ypač kokybiškas garsas, bet ir su 
grupe grojantis styginių kvartetas, kuris tapo neat-
siejama koncerto, kurį beveik galima vadinti spek-
takliu, dalimi. Šiemet Kaune ir Klaipėdoje sceno-
grafiją papildys ir specialiai dainoms kurtos vaizdo 
projekcijos.

l Kovo 22 d. - Klaipėdoje, Dramos teatre
l Kovo 25 d. - Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčioje
l kovo 26 d. - Kaune, „Žalgirio“ arenos amfiteatre

„skylės“ lygiadienio koncertai

Svetlanos Batura nuotr.

Parengė  
Vaida ANDRIKONYTĖ
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Briusui patinka...

l Laimės jausmas. aktorius tikina 
kiek vieną rytą nubundantis laimingas ir besi-
stengiantis šio jausmo neprarasti visą gyvenimą

l Būti tėčiu. Briusas neslepia, jog bū-
ti penkių dukrų tėčiu yra pats nuostabiausias 
dalykas jo gyvenime. Kiekvieną dieną išvykus 
į darbą, filmavimo aikštelę ar susitikimus, jo 
galvoje sukasi viena mintis: „Kaip kuo greičiau 

grįžti pas dukras?“ jam daug svarbesnis jo kaip 
tėčio vaidmuo nei kaip aktoriaus.

Briusui nepatinka...

l ReguLiaRiai spoRtuoti. pasiro-
do, intensyvios treniruotės kelis kartus per 
savaitę pagal aiškią programą aktoriui neke-
lia jokio džiugesio. jis tikina, jog į sporto 
salę eina tik ruošdamasis vienam ar kitam 

vaidmeniui. sportas asocijuojasi labiau su 
darbu nei su maloniu laisvalaikiu.

l VeiKsmo fiLmai. Kad ir kaip keistai 
tai skambėtų, Briusas tikina, jog šis kino žan-
ras yra tiek išsisėmęs, kad jau ilgą laiką ne-
nustebina jokiais naujais sprendimais ar nau-
jais aktoriais. pasak jo, visa tai darosi nuobo-
du ir išsemta.

 Parengė 
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Veiksmo filmų legenda
FakTai

n Aktorius gimė 1955-aisiais kovo 19-ąją 
Vokietijoje

n Visas aktoriaus vardas yra Volteris Briusas 
Vilisas (Walter Bruce Willis)
n Jo ūgis - 183 cm
n Iš viso turi net penkias dukras iš dviejų 
santuokų. Pirmą kartą vedė 1987-aisiais.  
Tai buvo aktorė Demi Mur (Demi Moore) ir pora 
kartu susilaukė trijų vaikų. Dukrų Rumer (Rumer), 
Skaut (Scout) ir Talulos (Tallulah). Santuoka iširo 
2000 metais. 2009-aisiais aktorius vedė antrą kartą 
ir tai buvo modelis bei aktorė, kilusi iš Maltos, - 
Ema Heming (Emma Heming). Pora kartu susilaukė 
dviejų dukrų - Meibel (Mabel) ir Evelin (Evelyn)
n Vaikystėje mikčiojo, bet būtent vaidyba, 
kai reikia įsiminti tekstus, padėjo su šia problema 
kovoti. Tiesa, aktorius neslepia, jog prie kai kurių 
žmonių retkarčiais vis dar sumikčioja, bet taip 
nebūna nuolatos
n Moka groti armonika
n 2006-aisiais gavo žvaigždę Šlovės alėjoje, 
Holivude

n Rankinį laikrodį dėvi nusukęs į vidinę riešo 
pusę. Šis jo įprotis pastebimas ne viename filme, 
pavyzdžiui, „Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu“ 
arba „Merkurijaus kodas“
n Vaidino keturiolikoje filmų, kurių pavadinimuose 
buvo minimi skaičiai, tarkime: „Penktasis  
elementas“, „Oušeno vienuoliktukas“ ir t.t.
n Buvo pirmas kviestinis aktorius legendiniame 
seriale „Draugai“ ir už tą vaidmenį net pelnė 
„Emmy“ apdovanojimą
n Yra kairiarankis, bet dėl kelių vaidmenų išmoko 
rašyti ir dešine ranka
n Buvo pirmasis aktorius, „vaidinęs“ vaizdo 
žaidime. Kitaip tariant, žaidime „Apokalipsė“ (1998) 
herojus buvo sukurtas pagal Briuso prototipą,  
jo balsą, judesius 
n Tikina labiau besididžiuojantis esąs tėtis nei 
aktorius

n Ketvirta filmo „Kietas riešutėlis“ dalis aktoriui 
buvo pelningiausia. Už šį filmą jis gavo apvalų 
honorarą - 25 milijonus Amerikos dolerių
n Yra pelnęs „Auksinį gaublį“, „Emmy“ ir daug 
kitų apdovanojimų

Net jei tai nuskambės itin keistai, veiksmo filmų legenda Holivude tituluojamas  
aktorius Briusas Vilisas (Bruce Willis) tikina, jog šis kino žanras pradeda darytis 
nuobodus. ir jis taip mano ne didybės manijos apimtas ar apakintas šlovės. Tiesiog pa-
sigenda naujovių. O kovo 19-ąją 62 metų gimtadienį švęsiantis aktorius yra labiausiai 
dėkingas geriems draugams, neleidusiems Holivudo šlovės spinduliuose sudegti.

Tris dukras iš pirmosios santuokos turintis Briusas 
Vilisas (Bruce Willis) su antrąja žmona Ema Heming 
(Emma Heming) susilaukė dar dviejų dukrų

EPA-Eltos nuotr. 
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Egidijaus Jankausko nuotr.

Plačiau apie „Eurovizijos“ finalą - 41 p.

Į „Euroviziją“ - 
naujai atrasta sena grupė

2017 m. kovo 17-23 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... KRITIŠKAS televizijos žiūrovas

Lietuvos rytas TV 4,1%
TV1 3,4%
TV6 2,6%
Info TV 2,5%
TV8 2,5%

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

Lietuvos rytas TV 4,9%
Info TV 3,3%
TV1 3,3%
TV6 3%
TV8 2,4%

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

TV3 16,1%

LNK 16%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,6%

TV3 20,1%

LNK 19,1%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 LIETUVOS TALENTAI TV3 12,0

2 KK2 LNK 11,7

3 TV3 ŽINIOS TV3 11,3

4 NUO...IKI LNK 11,3

5 VALANDA SU RŪTA LNK 11,0

6 MES VIENO KRAUJO LNK 10,0

7 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,8

8 LNK ŽINIOS LNK 9,5

9 LIETUVOS GARBĖ 2017 TV3 8,9

10 GERO VAKARO ŠOU TV3 8,9

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. kovo 6-12 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,6%BTV 6,8%

LRT Televizija  
8,2%

LRT Televizija 
9,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai  

Atidėtas 
žiūrėjimas 8,3%

Kiti  
kanalai 21,9%

Kiti  
kanalai 18,3%

Dirigentas ir daugelio muzikinių projektų komisijų narys VyTAUTAS 
LUKOčIUS (41) save vadina ne tik kritišku, bet ir itin reikliu televi-
zijos žiūrovu, nemėgstančiu gaišti brangaus laiko menkaverčiam 
turiniui. Jis tikina, kad televizija turėtų ne tik vaikytis reitingų, bet ir 
užsiimti  šviečiamąja, ugdomąja veikla.

✔ Dažniausiai žiūriu...
LRT - jei kalbama apie lietuviškus kanalus. Neretai pasižiūriu 

žinias, tačiau televizorių įsijungiu pripuolamai, kai yra laiko ir 
noro. Turiu man patinkančias laidas, tačiau nesu prisirišęs prie jų 
rodymo laiko. Kalbant apie užsienio kanalus, man patinka muzi-
kinis „Mezzo“, būdamas Suomijoje žiūriu, ką transliuoja jų vieti-
nės televizijos. Labiausiai mane domina tai, kas susiję su mūsų 
lietuviškais muzikiniais projektais, ko galima išmokti iš kitų ir 
kokių idėjų pasisemti.

✔ Labiausiai nemėgstu, kai roDo...
įvairiausius kriminalus, neblaivius asmenis, šeimynines dra-

mas ir svieto lygintojus bei tariamas pagalbas. Manau, kad toks 
turinys lenda visuomenei į pasąmonę ir toliau veši.

✔ teLevizijai Labiausiai trūksta...
ugdymo, kuris visuomenei rodytų gerą pavyzdį ir skatintų siek-

ti aukštesnių idealų, o ne domėtis minėtais negatyviais, prasto tu-
rinio dalykais. Manau, kad žmoguje auga tai, kas jam skiepijama, 
ir mes matome, kaip tos eterio šiukšlės dėl reitingų atsiliepia žmo-
nių elgesiui. Pasekmes matome. Norisi, kad visuomenei būtų die-
giami kitokie, geresni dalykai, kad būtų investuojama ne tik į rei-
tingus, bet ir į tą jaunąją kartą, kurios suformuotą elgesį ir tai, kas 
iš jų išaugs, stebėsime po dar dvidešimties metų. Beje, daugelio te-
levizijų savininkai yra užsienio kapitalo įmonės, o reitingai kelia 
reklamos kainas, tai kol kas, deja, daug kam aktualu tik reitingai 
ir geri pinigai, o ne tai, kaip jų rodomas turinys atsiliepia žmonių 
gyvenimams ir pasirinkimams.

Mano akimis, tik LRT nesivaiko reitingų, nes neprivalo vaiky-
tis pigiausių dalykų, ir užsiima kur kas kilnesne misija tik nacio-
nalinis transliuotojas. 

✔ jei būtų gaLimybė kurti ir vesti autorinę LaiDą, 
       ji būtų...

apie šeimą. Apie tai, kaip vienoks ar kitoks tėvų elgesys atsilie-
pia jų vaikams, apie psichologinį poveikį, gyvenimo įpročius ir re-
zultatus. Manau, kad nė viena televizija kol kas neturi tokios laidos. 
O man norėtųsi parodyti ir retrospektyvą, rodant, kokį bendravimo, 
gyvenimo modelį taiko šeima ir kaip jis atrodo, tarkime, prabėgus 
penkeriems metams. Tai būtų susiję ir su psichologija, ir su kitais 
giluminiais procesais šeimose.

Parengė Ringailė STuLPiNAiTė-GviLdė
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Sausio mėnesį prasidėjusioje nacionalinės 
„Eurovizijos“ atrankoje dalyvavo apie pus-
šimtis dalyvių, tačiau iki finalo atkeliavo tik 
7: Paula, Lolita Zero, Gabrielius Vagelis, Kot
ryna Juodzevičiūtė, „Fusedmarc“, Aistė Pil-
velytė ir Greta Zazza.  Kas turėtų atstovauti 
šaliai tarptautinėje „Eurovizijoje“, sprendė 
žiūrovai bei Lietuvos ir užsienio muzikos eks-
pertai. Šį kartą jų nuomonės sutapo  grupė 
„Fusedmarc“ surinko daugiausia žiūrovų bal-
sų (15 324) ir komisijos balų (72). Tai grupei 
užtikrino 1ąją vietą bendroje balsavimo len-
telėje ir atnešė pergalę nacionalinės atrankos 
finale. Devintąjį kartą nacionalinėse atranko-
se dalyvavusi A.Pilvelytė jau trečią kartą liko 
antra, o trečiąją vietą užėmė K.Juodzevičiūtė. 

Po finalo „Fusedmarc“ nariai Viktorija Iva-
novskaja ir Denisas Zujevas prisipažino, kad 

savo pergale tikėjo nuo pat pradžių: „Kai pra-
dėjome kurti šią dainą, sakėme, kad mūsų tiks-
las  nuvykti į Kijevą ir laimėti „Euroviziją“. 
Visos mūsų mintys dabar  apie šou ir galutinį 
pasirodymą.“ Įdomu tai, kad D.Zujevas turi 
ukrainietiško kraujo  jo senelis yra iš Ukrainos. 
Grupės „Fusedmarc“ nariai džiaugiasi galimy-
be atstovauti Lietuvai, nes sako, kad yra šalies 
patriotai ir niekur iš čia vykti neketina. 

41

TELEVIZIJAfinalas

„Fusedmarc“: 
Mūsų tikslas - laimėti „Euroviziją“ 

Pernai metais Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovavęs 
Donatas Montvydas vėliavą perdavė grupei 
„Fusedmarc“, vyksiančiai į šių metų konkursą Kijeve

Egidijaus Jankausko nuotr.

Dešimt savaičių vykusi nacionalinė „Eurovizijos“ atranka baigėsi. Po atkaklios finalo  
kovos paaiškėjo, kad gegužės mėnesį Kijeve vyksiančiame tarptautiniame dainų  
konkurse Lietuvai atstovaus grupė „Fusedmarc“ su daina „Rain of Revolution“.

n Grupė „Fusedmarc“ - „Rain of Revolution“
n Aistė Pilvelytė - „I’m Like a Wolf“ 
n Kotryna Juodzevičiūtė - „Love Shadow“ 
n Gytis Ivanauskas (Lolita Zero) - „Get Frighten“ 
n Gabrielius Vagelis - „Feel Myself Free“ 
n Greta Zazza - „Like I Love you“ 
n Paula - „Let you Go“

Galutinė finalo lentelė 

n Grupė „Fusedmarc“ - ne scenos naujokai, 
o daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis duetas - 
Viktorija Ivanovskaja (Cilia) ir Denisas Zujevas (Vakx). 
Atlikėjai pora ne tik scenoje, bet ir gyvenime.  

n Galima sakyti, jie ne naujokai ir nacionalinės 
„Eurovizijos“ atrankose. Prieš 15 metų Viktorija 
buvo grupės „Saulės kliošas“ vokalistė ir jau bandė 
pelnyti kelialapį į tarptautinį dainų konkursą su 
daina  „Singing in the Night“. Šios dainos autorius - 
Denisas. Tąkart trečiąją vietą atrankose užėmusi grupė 
į „Euroviziją“ taip ir neišvyko. 

n „Saulės kliošą“ palikusi Viktorija ėmė muzikuoti 
su savo mylimuoju Denisu, o savo duetui davė 
„Fusedmarc“ pavadinimą. 2005 m. grupė pristatė 
debiutinį minialbumą „Contraction“. 2007 m. 
„Fusedmarc“ buvo pripažinta geriausia eksperimentine 
grupe Lietuvoje, o 2008 m. - geriausia elektroninės 
muzikos grupe.

apie  „fusedmarc“

Parengė Eimantė Juršėnaitė

„Eurovizijos“ pusfinaliai vyks 
gegužės 9 ir 11 d., o didysis konkurso 
finalas bus surengtas gegužės 13 d. 
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.50   „Tokia tarnyba“  16.50  „Neišsižadėk“ 16.10  „Seserys“ 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Rio“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Šunyčiai patruliai“. 
9.10 Ką pasakė Kakė Makė? 9.25 Senoji anima-
cija. 10.10 Komedija „Kartą Romoje“ (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 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Komedija „Trys tėčiai geriau 
nei jokio“ (N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 
0.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeiminin-
kės“ (N-7). 1.55 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 „Drakula. Tikroji vampyro istorija“ (N-7). 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.25 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 „Murka“. 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Lauk manęs. 18.55 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 „Balsas. Vaikai“. 22.50 Komedija „Auksinis 
veršiukas“. 1.45 Vakaras su Urgantu. 2.55 Kome-
dija „Auksinis veršiukas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Ninos 
meilė“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 „Kuoktelėjusi“. 
16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
Humoro laida. 22.20 „Už svetimas nuodėmes“. 
0.15 „Vyresnysis sūnus“. 2.45 „Ninos meilė“. 

 Ren
6.55 „Linksma kompanija“. 7.40 Kviestinė va-
karienė. 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 „Šeimos 
dramos“. 10.50 Mums net nesisapnavo. 13.45 
Pati naudingiausia programa. 15.35 „Kitas“. 16.35 
„Kitas 2“. 17.30 Tinkama priemonė. 18.25 „Šei-
mos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 
Mums net nesisapnavo. 0.15 „Byla dviems“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Advokatas“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 
Kalbame ir rodome. 17.30 Ypatingas įvykis. Tyri-
mas. 18.50 „Tyli medžioklė“. 20.35 „Šuo 2“. 22.35 
„Stalino sakalai. Sušaudytas dangus“. 23.50 Mes 
ir mokslas. Mokslas ir mes. 0.50 „Susitikimo 
vieta“. 2.50 „Versija 3“.  

 TV PolonIa
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 7.55 
A.Gargas tyrimas. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 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, 5.10 Trumpa istorija. 13.35, 16.25 Žinios. 
13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.40 Verta kalbė-
ti. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.25 Reportažas. 19.25 Buvo, nepraėjo. 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 Laisvasis 
ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 0.20 „Yra proga“. 1.55 Miškas arčiau mūsų. 

 TV1000
7.45 „Nudegęs“. 9.45 „Man tavęs reikia“. 12.10 
„Mylimųjų žiedas“. 14.25 „Monstras“. 16.40 
„Sielonešė“. 19.10 „Atleisk man, kad tave 
myliu“. 21.30 „Švilpiko diena“. 23.25 „Interviu 
su vampyru“. 1.45 „Nenugalimas“.   

 DIscoVeRy
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Nekilnojamojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Nuogi ir išsigandę. 21.00, 2.50 Būsto gelbė-
jimo operacija. 22.00, 3.40 Seklių pėdsakais. 23.00, 
4.30 Aliaska. Paskutinė riba. 24.00 Jukono vyrai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 
Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 21.30 Gy-
venime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00, 
22.00, 3.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 Aliaska. 

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 „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. 

„Rio“ (N-7).
21.20 Romantinė 

komedija 
„Nepageidaujami 
genai“ (N-7).

23.30 Veiksmo f. 
„Apokalipto“ 
 (N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

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 Kriminalinis 

veiksmo f. 
„Gangsterių 
medžiotojai“  
(N-14).

23.15 Trileris 
„Kiti“ (N-14).

1.10 Trileris 
„Gilus sukrėtimas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Seserys“ (N-7).
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 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 Premjera! Trileris 

„Pinklėse“ (N-14).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 „Giminės. Gyvenimas 

tęsiasi 3“.
2.50 „Eurovizija 2017“. 

Nacionalinė atranka. 
Finalas.

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

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

(N-7).
10.05 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (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. 
Gatvės karai“ (N-14).

23.20 Veiksmo komedija 
„Meksikietis“ (N-7).

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

2.25 „Dalasas“ (N-7).
3.10 Veiksmo f. 

„Tikras teisingumas. 
Gatvės karai“  
(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 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(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 Trileris 

„Bilietas į laisvę“ 
(N-14).

1.00 Siaubo f. 
„Zodiakas“ (S).

2.45 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

3.00 Trileris 
„Bilietas į laisvę“ 
(N-14).

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“.
9.10 DW naujienos rusų k.
9.20 Durys atsidaro.
9.45 Tarptautinė konferen-

cija „60 metų Romos 
sutarčiai. Nauja 
pradžia Europai“. 
Tiesioginė transliacija 
iš LR Seimo III rūmų 
Konferencijų salės. 

Pertraukoje - 11.30 
Atspindžiai.

14.00 Gimtoji žemė.
14.25 Kelias į namus.
14.55 Nes man tai rūpi.
15.40 „Pavojingi jausmai“.
16.30 Lietuvos tūkstant-

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

meilės istorija 1“ 
(N-7).

19.10 „Steiko (r)evoliucija“ 
(N-14).

21.00 Drama „Nuogas 
tarp vilkų“ (N-14).

22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.

 18.15   „Veisenzė. 
  Berlyno meilės istorija 1“
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kovo 17 d.

 23.35   Pink koncertas 22.30   Eurolygos 
              rungtynės

 17.55   „Širdele mano“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
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 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta - 

Hamburgas.  
Dievo rūstybė“ 
(N-14).

22.50 Snobo kinas. 
Kriminalinis trileris 
„Advokatas iš 
Linkolno“ (N-14).

1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.35 „Auklė“.
2.00 „CSI. Niujorkas“ 

(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 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

(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. 

Kazanės „Unics“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

0.30 Veiksmo f. 
„Rokis 5“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

10.30 „Siaubingi 
namai“.

11.30 „Blogiau nebūna“.
12.30 Nuotykių drama 

„Sofi ir Šiba“.
14.20 Pinigai 

iš nieko.
15.20 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
16.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
17.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

18.30 „Kino 
automobiliai“.

19.00 „Mega virtuvės“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Mokytojai“ 

(N-7).
21.30 Pagaliau 

penktadienis! 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 Pink koncertas 
„The Truth about 
Love Tour - Live 
from Melbourne“. 
2014 m.

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Šimpanzės išgelbėjimas. 
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 
Pavojingų gyvūnų medžiotojas. 17.25, 21.05, 
1.40, 5.49 Didžiausi ir blogiausi. 18.20, 22.00 
Pirmykštis Belovežo girios miškas. 

 SPort1
6.30 „NBA Action“. 7.00 NBA krepšinio lyga. Det-
roito „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 9.10 „Penktasis 
kėlinys“. 10.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Barselonos „Barselona“. 12.00 
NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - San An-
tonijo „Spurs“. 14.10 KOK World Series. Moldova 
2016. 16.10 „Penktasis kėlinys“. 17.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. Vakar. 17.50 
NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - Niujorko 
„Knicks“. 20.00 „NBA Action“. 20.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 23.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“ - 
Tenerifės „Iberostar“. 0.40 NBA krepšinio lyga. 
Visų žvaigždžių diena 2017. Šeštdienio nakties 
konkursai. 2.50 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 3.50 „NBA Action“. 4.20 NBA krepšinio 
lyga. Šarlotės „Hornets“ - Los Andželo „Clippers“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Premier lyga. Roterdamas. 10.00 
UEFA Europos lygos rungtynės. 11.55, 2.00 
Premier lygos apžvalga. 12.55 UEFA Čempionų 
lygos burtai. Tiesioginė transliacija. 13.35 Krep-
šinis. BBL atkrintamosios varžybos. 15.25 Euro-
lyga. „Panathinaikos“ - „Real“. 17.15 UEFA Čem-
pionų lygos burtai. 17.45 Eurolyga. „Unics“ -
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 20.00, 2.30 
Eurolyga. „Darussafaka“ - „Barcelona“. 21.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - CSKA. Tie-
sioginė transliacija. 24.00, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 

 euroSPort
7.00, 10.30, 18.45, 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė. JAV. 9.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 9.30 Motosportas. 9.45, 16.15 
Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija. 
12.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
13.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 13.30 FIFA 
futbolas. 14.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
14.30, 17.15, 1.30, 3.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 20.00, 2.30 Slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Kanada. 21.55, 0.25 Sporto naujienos. 
22.00 Dviračių trekas. Ispanija. 0.30 Snieglenčių 
sportas. Pasaulio čempionatas. Ispanija. 5.00 
Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija.

„KAulAi“
TV serialas. JAV. 2009.
Režisieriai: Ian Toynton, Steven DePaul.
Vaidina: Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin.

Puiki Džefersono instituto antropologijos specialistė daktarė Brenan 
pakviečiama talkinti atskleidžiant seniai įvykdytas žmogžudystes, padė-
ti tirti labai sudarkytus palaikus. Sudūlėjusios nuo senumo, po didelių 
gaisrų, ištrauktos iš vandens kaulų liekanos specialistės nesutrikdo ir ji 
palengva atskleidžia kebliausius tyrėjams nusikaltimus.

tV6
18.00

rekomenduoja

„GAnGSteriŲ meDŽiotoJAi“
Kriminalinis VeiKsmo filmas. 
JAV. 2013.
Režisierius: Ruben Fleischer.
Vaidina: Sean Penn, Holt
McCallany, Wade Williams.

Los Andželas, 1949 m. Mafijos bosas 
Mikis vadovauja šiam miestui, rinkda-
mas nešvariai įgytą narkotikų, ginklų 
pelną. Jis turi policijos bei pagal jo 
dūdelę šokančių politikų užnugarį.

„Kiti“
Trileris. Ispanija, Italija, JAV, 
Prancūzija. 2001.
Režisierius: Alejandro Amenabar.
Vaidina: Nicole Kidman, Fionnula
Flanagan, Christopher Eccleston.

Pasakojimas prasideda Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje. Moteris su 
dviem vaikais gyvena dvare, kuriame 
langų užuolaidos aklinai užtrauktos. 
Vaikai yra alergiški šviesai. Vieną die-
ną paslaptingai dingsta trys tarnai.

„nePAGeiDAuJAmi GenAi“
romanTinė Komedija. JAV. 2010.
Režisieriai: Josh Gordon, 
Will Speck.
Vaidina: Jennifer Aniston, 
Jason Bateman, Patrick Wilson.

Vaikų susilaukti trokštančiai Keisei 
niekaip nepavyksta sutikti to vie-
nintelio, tad moteris nusprendžia 
palikuonio susilaukti pasitelkusi 
dirbtinį apvaisinimą...

lnK
21.00

tV3
21.20

lnK
23.15
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Premjera! 

Filmas šeimai 
„Šuniukas žvaigždė“.

12.50 Komedija „Spąstai 
tėvams II“.

14.25 Nuotykių f. 
„Kon Tikis“ (N-7).

16.50 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

17.20 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Aš - superhitas“. 

Tiesioginė  
transliacija (N-7).

21.30 Premjera! Veiksmo f. 
„Ekipažas“ (N-14).

0.20 Mistinė drama 
„Surogatinė motina“ 
(N-14).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas

ir Džeris I“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai 
Duoniukai“.

8.10 „Linksmieji 
detektyvai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“.

9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Volisas ir Gromitas. 

Kiškiolakio  
prakeiksmas“.

11.40 Komedija „Gyvūnas“ 
(N-7).

13.20 Muzikinė drama 
„Šokis hip-hopo 
ritmu“ (N-7).

15.25 Komedija „Fantomas 
įsisiautėja“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. 

„Ant bangos“.
21.20 Veiksmo komedija 

„Tikras vyras“ (N-7).
23.05 Romantinė komedija 

„Myliu tave, žmogau“ 
(N-14).

1.05 Kriminalinis veiksmo f. 
„Gangsterių  
medžiotojai“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00  „Tobotai 1“.
7.55 „Džiunglių knyga 1“.
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 „Arkties vandenynas. 

Ledo karalystė“.
13.05 „Mokslas apie miegą“.
13.50 Klausimėlis.lt.
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 Mūsų legenda - 

Stasys Povilaitis. 
Maestro dainas atlieka 
Lietuvos žvaigždės su 
„Vilniaus sinfonietta“.

22.30 Trumposios žinios.
22.35 Romantinė komedija 

„Su meile, Rouzi“ 
(N-14).

 19.40   Stilius 19.30   Aš - superhitas

ŠeŠtadienis

„EKIPAŽAS“
Veiksmo filmas. Rusija. 2016.
Režisierius: Nikolaj Lebedev.
Vaidina: Danila Kazlovskij, Vladimir Maškov, Agnė Grudytė.

Istorija apie drąsą, nepaklususią jokiems įsakymams. Jaunas kariuome-
nės pilotas Aleksejus Guščinas atleidžiamas iš tarnybos už nepaklusi-
mą vadovams ir garbės kodeksui. Nenorėdamas prašyti tėvo, garsaus 
lėktuvų inžinieriaus, užtarimo, Aleksejus pats suranda antrojo piloto 
darbą keleiviniame lėktuve.

rekomenduoja

„FANTOMAS ĮSISIAUTĖJA“
komedija. Italija, Prancūzija. 1965.
Režisierius: Andre Hunebelle.
Vaidina: Jean Marais, Louis 
de Funes, Mylene Demongeot.

Komisaras Žiufas už puikią tarny-
bą įvertinamas garbės ordinu. Po 
kiek laiko pasiuntinukas atneša 
raštelį su Fantomo sveikinimais. 
Nors komisaro draugas žurnalis-
tas perspėjo, kad Fantomas grįžo, 
Žiufas nenori tuo tikėti... Tuo metu 
užpuolama mokslininko Maršalo 
laboratorija...

„TIKRAS VYRAS“
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija.
2005.
Režisierius: Les Mayfield.
Vaidina: Samuel L.Jackson, 
Eugene Levy, Miguel Ferrer.

Agentas Vanas visad turi savo žmo-
gų tarp nusikaltėlių. Bet kai ginklų 
prekeiviai, kuriuos jis sekė, supai-
nioja stomatologinės technikos 
prekiautoją Endį Fidlerį su savo pir-
kėju, Vanas įgyja šio to papildomo. 
Ginklų prekeiviams pagauti Vanas 
„įdarbina“ plepų prekiautoją...

 „VYNO RŪMAI“
Romantinė dRama. JAV. 2011.
Režisierius: Bob Fugger.
Vaidina: Marla Sokoloff, Barry 
Watson, Amanda Righetti.

Napos slėnyje esančio vynuogy-
no savininkas Džeris miršta ir sa-
vo turtą palieka visą gyvenimą 
nepripažintai dukrai Vendei. San 
Fransiske gyvenančiai Vendei ši 
naujiena labai netikėta, tad ji nie-
ko nelaukusi su kambario drauge 
išsiruošia į Napos slėnį...

LNK
15.25

TV8
21.00

 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 Premjera! 
Romantinė drama „Vyno rūmai“ (N-7). 22.55 
Komedija „Trys tėčiai geriau nei jokio“ (N-7). 
0.45 „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 „Drakula. Tikroji 
vampyro istorija“ (N-7). 20.30 Nuo... Iki. 21.30 
„Dailininkas Gintaras Palemonas Janonis“ iš 
ciklo „Menininkų portretai“. 22.05 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, 2.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 15.55 
Naujienos. 6.40 Grok mylimas, akordeone! 7.30 
„Vrumizas“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
„Vrumizas“. 10.20 Skanėstas. 11.30 „Maša ir 
Lokys“. 11.45 „Idealios poros nuosprendis“. 
16.10 „Šlovės minutė“. 18.10, 20.20 Pasverti 
ir laimingi 5. 20.00 Laikas. 22.50 „Prožektor-
parishilton“. 23.25 Komedija „Karti karti“. 1.00 
„Bumeris“. 3.20 Detektyvas „Endhauzo mįslė“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.00 „Už svetimas nuodėmes“. 7.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 7.20 „Už svetimas nuodėmes“. 8.15 
Gyvos istorijos. 9.05 Penki prieš vieną. 10.40 
Izmailovo parkas. 13.20 „Nepaisant visko“. 17.00 
Šeštadienio vakaras. 20.00 „Bergždžios viltys“. 
23.55 „Jauna žmona“. 1.45 „Marijos likimas“. 

 REN
8.30 Kviestinė vakarienė. 13.25 Kiekvienam po 
katinėlį. 13.55 Mintransas. 14.35 Sąžiningas 
remontas. 15.20 Pati naudingiausia programa. 
16.20 Jaunystės eliksyras. 17.25 „Pėdsekiai“. 
19.25 Prajuokink komiką. 20.00 „Bloga kaimynė“. 
21.55 „Keleivis be bagažo“. 1.20 Žiūrėti visiems! 

LNK
21.20

 19.30    „Ant bangos“

TV3
21.30
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6.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Blogas šuo!“
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Olandija.  
2016 m.

12.00 Detektyvas 
„Foilo karas. Baltoji 
plunksna“ (N-7).

14.00 TV serialas „Džuna“.
15.00 Gyvenimiškos istorijos.
15.55 TV serialas 

„Kas žudikas?“ 
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Paskutinis faras“ 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 Veiksmo f. 

„Mirties  
nuosprendis“  
(N-14).

23.15 Siaubo trileris 
„Nepažįstamojo 
skambutis“ 
(N-14).

0.55 „Dalasas“ 
(N-7).

2.25 Muzikinis iššūkis.
3.55 „Blogas šuo!“

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.00 Auginantiems 

savo kraštą.
8.30 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 Dokumentinis f. 

„Mainai gamtoje“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Moterų balsas.
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 „Šetlando 

žmogžudystės“ 
(N-7).

1.30 „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 Tarptautinis menų 

festivalis „Gražiausiu 
taku 2015“.

12.30 „Šokių akademija 3“.
13.25 Komedija „Daug 

triukšmo dėl nieko“.
16.15 Šventės ir tradicijos. 

Krikštynos.
16.40 „Steiko (r)evoliucija“ 

(N-14).
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
2 d. Svečias - kompo-
zitorius Stefan Lano.

21.00 Juodoji komedija 
„Didysis Lebovskis“ 
(N-14).

23.00 Fortepijoninis trio 
„Kaskados“.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 3“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Įdomiausi faktai 
apie gyvūnus“.

11.30 „Zoologijos sodo 
naujagimiai“.

12.00 Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.

12.30 Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis.

13.00 „Sodininkų pasaulis“.
14.10 „Pasisvėrę 

ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Senjora“ (N-7).
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas 3. Dievo 
vardu“ (N-14).

22.50 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.15 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14). -

1.05 Kriminalinis trileris
„Advokatas iš 
Linkolno“ (N-14).

3.00 „Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Dievo 
rūstybė“ (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 lenkty-

nės (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. 
Šiaulių „Šiauliai“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 X Faktorius.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Fantastinis veiksmo f.

„Bado žaidynės. 
Strazdas  
giesmininkas“ 
(N-14).

0.50 Trileris „Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje“ 
(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 Veiksmo 

komedija  
„Po priedanga“.

15.15 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

16.25 Skaniausias 
gatvės maistas.

17.25 „Blogiau nebūna“.
18.25 Šeimos 

vakaras.  
„Džesis ir Petas“.

20.00 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

21.00 Lenny Kravitz 
koncertas  
„iTunes Festival 
London“.  
2014 m.

22.55 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

23.25 „Prakeiktas 
metas“  
(N-14).

0.25 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 16.40   „Steiko 
    (r)evoliucija“

 18.55  0 laipsnių 19.00   „Ponas Bynas“  21.00   Lenny Kravitz 
    koncertas 

 17.00    Lietuvos krepšinio  
     lygos rungtynės

 18.50    „Didingasis amžius.
      Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMAkovo 18 d.

 NTV Mir
6.35 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Ga-
miname su A.Zyminu. 8.25 Protingas namas. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 Dvigubi 
standartai. 13.05 Šefų mūšis. 14.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą. 16.00 Milijono verta 
paslaptis. 18.00 Centrinė televizija. 19.00 Tu - 
šaunuolis! 21.30 Tu nepatikėsi! 22.30 „Formatas 
A4“. 0.30 Tarptautinė pjūklorama su Tigranu 
Koesanovu. 1.25 „Ginklas“. 3.15 „Versija 3“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Poloni-
jos pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 
„Tėvas Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 15.05 O! Lenkiški kūriniai. 16.00 Okra-
sa laužo taisykles. 16.30 Ateities namai. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.55 „Laimingo kelio, jau lai-
kas...“ 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ugniage-
siai“. 22.45 „Stiprusis angelas“. 0.35 Pramo-
ginė laida. 4.40 Myliu tave, Lenkija!  

 TV1000
9.10 „Interviu su vampyru“. 11.30 „Atleisk man, kad 
tave myliu“. 13.45 „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 
17.10 „Pasiklydę vertime“. 19.10 „Adelė ir mumijos 
paslaptis“. 21.15 „Protas ir jausmai“. 24.00 „Vero-
nika ryžtasi mirti“. 1.55 „Mergina vandenyje“. 

 DiscoVery 
9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių 
rykliai. 11.50 Paskui klasikinius automobilius. 
12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Upių pabaisos. 14.30 
Mirtinas laimikis. 15.25 Edas Stafordas. Į nežino-
mybę. 16.20 Aukso karštinė. 18.10 Lobių ieškoto-
jai. Gyvačių sala. 19.05 Akropolio istorija. 20.00 
Megatraukiniai. 21.00, 2.50 Greiti ir triukšmingi. 
22.00, 3.40 Automobilių perpardavinėtojai. 23.00, 
4.30 Plieniniai žirgai. 24.00, 5.20 Robotų kovos. 

 TraVel
9.00 Neįprastas maistas. 10.00 Viešbučių vers-
las. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 19.00 Gyveni-
mas rąstų namelyje. 16.00, 21.30 Gyvenime ne 
vien žiedai. 18.00 Ar galėčiau ten gyventi? 20.00 
Parsivesk mane namo. 22.00 Ypatinga ekspe-
dicija. 23.00 Ali Smit kelionė. 24.00 Endriu Zi-
mernas Našvilyje. 1.00 Ginčai. Itališka jautiena.

 aNiMal PlaNeT
10.05 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
11.00 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 17.25, 0.45 Gyva-
čių grožis. 13.45, 1.40, 5.02 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 15.35, 3.25 Gyvenimas šalia gyvačių Ve-
gase. 18.20, 22.00 Kaimo veterinaras. 21.05 Gau-
dant monstrus. 22.55, 5.49 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.30 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - Čika-
gos „Bulls“. 10.00 „Čempionai LT. Grapplingas“. 
10.30 „NBA Action“. 11.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Barselonps „Bar-
selona“. 12.45 „Penktasis kėlinys“. 13.30 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Permės „Amkar“ - Sankt 
Peterburgo „Zenit“. 15.30 Tiesiogiai. Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Maskvos 
„Lokomotiv“. 17.30 NBA krepšinio lyga. Detroito 
„Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 20.40 Tiesiogiai. 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno 
„PSV“ - Arnhemo „Vitesse“. 22.40 „Penktasis 
kėlinys“. 23.40 „NBA Action“. 24.00 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Portlando 
„Trail Blazers“. 2.40 „NBA Action“. 3.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - Ker-
kradės „Roda“. 5.10 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos „Spartak“ - Maskvos „Lokomotiv“. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Unics“ - „Žalgiris“. 8.50 Eurolyga. 
„Darussafaka“ - „Barcelona“. 10.40 Eurolyga. 
„Baskonia“ - CSKA. 12.30 UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 12.55 „Formulė-1“. Abu Dabio GP lenk-
tynių apžvalga. 13.55 Premier lygos apžvalga. 
14.25 Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ -
„Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 16.35 Regbis. 
Šešių nacijų čempionatas. Prancūzija - Velsas. 
Tiesioginė transliacija. 18.50 Regbis. Šešių na-
cijų čempionatas. Airija - Anglija. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Anglijos Premier lyga. „West 
Ham“ - „Leicester“. 22.50 Anglijos Premier lyga. 
„Bournemouth“ - „Swansea“. 0.40 Regbis. Šešių 
nacijų čempionatas. Škotija - Italija. 2.30 Anglijos 
Premier lyga. „West Bromwich“ - „Arsenal“. 5.00 
KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 

 eurosPorT
6.00, 13.30, 15.45, 3.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 8.00, 9.45, 15.15, 16.45, 0.20 Šuoliai 
su slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.45, 19.00, 
2.30, 5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. JAV. 
9.30 Sporto linksmybės. 10.45, 14.30 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio taurė. Vokietija. 12.45, 21.15 
Slidinėjimas. Pasaulio taurė. Kanada. 21.10, 0.15 
Sporto naujienos. 22.00 Jojimas. Prancūzija. 23.15, 
4.00 Žiemos sportas. 1.30 Dviračių sportas. Italija. 
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 19.00  „Ponas Bynas“  16.50  „Veisenzė. Berly no 
  meilės istorija 1“

 19.30  Mes vieno kraujo 19.30  Lietuvos talentai

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 Animacinis f. „Opera 

cija „Riešutai“ (N7).
12.40 Komedija „Spąstai 

tėvams 3“.
14.30 Romantinė komedija 

„Kietos merginos“ 
(N7).

16.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N7).

16.55 Ekstrasensų mūšis 
(N7).

18.00 Raudonas kilimas 
(N7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Lietuvos talentai“. 

Talentų konkursas, 
2017 (N7).

22.30 Premjera! Veiksmo 
trileris „12 galimybių 2. 
Perkrauta“ (N14).

0.20 Trileris „Marta Marsė 
Mei Marlena“ (N14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
7.20 „“Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Ančiukai Duoniukai“.
8.10 „Linksmieji detektyvai“.
8.35 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC tele

vitrina.
9.30 Animacinis f. 

„Saugokis meškinų“.
10.05 Nuotykių komedija 

„Katinas su skrybėle“.
11.45 Veiksmo komedija 

„Piko valanda“ 
(N7).

13.50 Veiksmo f. „Laukiniai 
laukiniai vakarai“ 
(N7).

16.05 Pričiupom! (N7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Mes vieno kraujo. 

Muzikinis talentų 
šou.

22.10 Trileris „Lošėjas“ 
(N14).

0.25 Siaubo trileris 
„Pagieža 3“ (S).

2.15 Veiksmo komedija 
„Tikras vyras“ (N7).

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 „Didingi nariuotakojai“.
13.00 „Gyvūnai nepritapėliai“.
14.00 TV serialas „Puaro“. 
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 „Žmonės, kurie sukū

rė Lietuvą. Augustinas 
Voldemaras“.

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

tęsiasi 3“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Premjera! Drama 

„Ana Karenina“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Juodoji komedija 

„Didysis Lebovskis“.

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Olandija.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N7).
9.00 TV serialas „Viena už 

visus“ (N7).
10.10 TV serialas „Blogas 

šuo!“
11.10 TV serialas „Džekas 

Hana kviečia į gamtą“.
13.15 Sveikinimų 

koncertas.
15.50 TV serialas 

„Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N7).

16.55 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

18.00 TV serialas 
„Paskutinis faras“ 
(N7).

19.00 TV serialas „Ponas 
Bynas“ (N7).

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N7).

21.30 Romantinė komedija 
„Pasižadėjęs kitai“ 
(N14).

23.45 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N14).

2.00 Veiksmo f. „Mirties 
nuosprendis“ (N14).

3.25 Siaubo trileris 
„Nepažįstamojo 
skambutis“ (N14).

4.50 TV serialas „Blogas 
šuo!“

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.00 Auginantiems savo 

kraštą.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“.
14.40 Dokumentinis f. 

„Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai (N7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“ (1) (N7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Gaujos“ (2) (N7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ (N7).
0.50 Auksinė daina.
2.30 „Kartą Rostove...“ 

(N7).
4.00 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
5.40 „Gamtos magija“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.
6.00 „Safaris džiunglėse“.

6.05 Lietuvos kolumbai.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 „Pokrovskije koloko

la 2016“. 1 d. 
11.55 „Mėlyniesiems kati

lėliams aidint“.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 F.Leharas. Operetė 

„Linksmoji našlė“. 
15.40 Vytautas Kernagis. 
16.00 „Persona grata 

Ivanas Funduklėjus“.
16.25 „Amžių aidas. 

Aleksandrija“.
16.50 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“.
17.45 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2017. 
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Deividas Siušė ir jo 

Puaro“.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. 
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.

 9.00  Šiandien kimba

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano maža
sis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji ani
macija. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Pasau
lis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Namų dekoravimas (N7). 14.00 „Rezidentai“ 
(N7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N7). 16.00 
„Kurt Sejitas ir Šura“ (N7). 17.00 „Tėvas Brau
nas“ (N7). 18.00 „Šviesoforas“ (N7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė komedija „Tinkama mergina“ (N7). 
22.45 Romantinė drama „Vyno rūmai“ (N7). 
0.35 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 
8.20 KK2 (N7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 
Valanda su Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 
valandos (N7). 16.30 Yra, kaip yra (N7). 
19.30 Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės krimina
lai (N7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio 
sargyba (N7). 22.00 Valanda su Rūta. 23.30 
„Alfa“ savaitė. 24.00 Dabar pasaulyje. Savai
tė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N7). 1.20 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N7). 
4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargybi
nis. 7.05 „Juokingi kamuoliukai. Pinkodas“. 7.25 
„Vrumizas“. 7.40 Kontrolinis pirkinys. 8.05 Svei
kata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 
9.55 „Vrumizas“. 10.10 „Maša ir Lokys“. 10.30 
Fazenda. 11.30 „Linksmųjų ir išradingųjų klu
bas“. 13.45 „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“. 
15.35 Romantinė komedija „Nauja žmona“. 17.50 
Kas nori tapti milijonieriumi? 18.50 „TiliTeleTes
to“ su Larisa Guzejeva. 20.25 „Visų geriausias!“ 
22.00 Laikas. 23.35 Šiandien vakare. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano humo
ro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.20 Juoktis leidžia
ma. 12.10 Šeimos albumas. 13.20 „Tai bent!“ 
15.05 „Artima širdis“. 20.50 Sekmadienio vakaras 
su V.Solovjovu. 22.50 „Krymas. Kelias į gimtinę“.  

 Ren
7.05 Vaikų klubas. 7.10 Pažink mūsiškius. 8.05 
Rusiškas vairavimas. 9.00 Prajuokink komiką. 
9.35 „Bloga kaimynė“. 11.3519.10 „Kurtinys“. 
23.00 A.Čapman paslaptys. 0.45 Druska. Muzi
kinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.45 Kūdikio lūpomis. 8.25 Valgome namie! 9.20 
Pirmoji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 Važiuosime, pavalgysime! 14.00 „Muchta
ro sugrįžimas 2“. 15.25 Kriminalinė Rusija. 16.05 
Tyrimą atliko. 17.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
18.00 Savaitės apžvalga. 19.30 „Skolelė“. 21.30 
„Mokytojas“. 1.15 „Grąžinti pakartotinai tirti“. 

 TV PolonIa
8.40 Giminės saga. 9.05 „Vienos fotografijos 
istorija. Tėvo pabučiavimas“. 9.35 Lenkų valgiai. 
9.55 Laisvasis ekranas. 10.10, 18.25 Lenkija 
su Miodeku. 10.20 Grūdas. 10.50, 20.25, 2.20 
Žodžių žaidimas. 11.15 Petersburskio muzikinis 
šou. 11.50 „Į penktą pasaulio kraštą“. 12.50, 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties 
Angelas. 13.50 Nepaprastų vietų keliais. Istori
jos paminklai. 14.00 Šv.Mišios. 15.20 Turistinė 
kelionė. 15.40 „Meilės ABC“. 17.00 Koncertas. 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „M, kaip meilė“. 19.50 Akis į akį. 20.40, 2.45 
Animacinis f. 20.50 Lenkija skaito vaikams. 21.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50 „Blondinė“. 22.45 
Myliu tave, Lenkija! 0.15 „Laimingo kelio, jau 
laikas...“ 0.55 Įsimylėk Lenkijoje.  

 TV1000
7.30 „Protas ir jausmai“. 10.10 „Adelė ir mu
mijos paslaptis“. 12.25 „Veronika ryžtasi mirti“. 
14.30 „Mergina vandenyje“. 16.50 „Naujienų 
medžiotojas“. 19.10 „Riterio žvaigždė“. 21.50 
„Godzila“. 0.30 „Man tavęs reikia“.

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 
Greiti ir triukšmingi. 9.10, 19.05 Automobilių per
pardavinėtojai. 10.05 Superautomobiliai. 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
9.00 Neįprastas maistas. 10.00, 19.00 Viešbu
čių verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 20.00 
Teksaso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 
13.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 16.00 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 17.00 Pamiršta ir palaidota. 18.00 
Aliaska. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Sunki 
kelionė traukiniais. 24.00 Ypatinga ekspedicija. 

 23.35  „Didysis 
  Lebovskis“
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 21.00  „Džekas Hanteris 
ir prarastas Ugarito lobis“

 17.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės

 12.00  Kasdien virtuvėje 
  su Reičele Alen

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Įdomiausi faktai 

apie gyvūnus“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Atspėk gyvūną“.
11.00 „Neįprasti 

augintiniai“.
11.30 „Zoologijos sodo 

naujagimiai“.
12.00 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.55 Nuotykių komedija 

„Rožinės panteros 
kerštas“ (N-7).

21.00 „Bekas 4. Audros 
akyje“ (N-14).

22.50 Komedija „Alfis“ (N-7).
0.50 „Neištikimieji. 

Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

1.35 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.50 „Bekas 3. Dievo 
vardu“ (N-14).

4.20 „Pasisvėrę ir laimingi“.

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 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų 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. 
Utenos „Juventus“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Aš - superhitas 
(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).

1.20 Siaubo drama 
„Vabalai“ (S).

9.00 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

9.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Apokalipsė. 
Antrasis  
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

12.30 „Blogiau 
nebūna“.

13.30 „Kino 
automobiliai“.

14.00 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

15.35 Animacinis 
nuotykių f.  
„Drakonų  
medžiotojai“.

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

19.00 „Siaubingi namai“.
20.00 „Mega virtuvės“.
21.00 VIP seansas. 

„Džekas Hanteris ir 
prarastas Ugarito 
lobis“ (N-7).

22.50 „Apokalipsė. 
Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

23.50 Pinigai iš nieko.
0.50 „Kino 

automobiliai“.

„TINKAMA MERGINA“
Romantinė komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Bradford May.
Vaidina: Anna Hutchison, Luke Baybak, Tate Berney.

Turtuolei Kimberlei teks išmokti naujų karčių pamokų, kai vieną die
ną sėkmė nusisuks ir dings visi jos turtai. Ji įsidarbins sporto prekių 
parduotuvėje, bet vykdyti klientų užsakymus merginai, anksčiau kitus 
erzinusiai savo įgeidžiais, lengva tikrai nebus. Tokią išpaikintą turtuolę 
gali pakeisti tik geri pavyzdžiai. Su kiekviena diena ji ima keistis į gera.

TV8
21.00

rekomenduoja

„LAUKINIAI LAUKINIAI 
VAKARAI“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Barry Sonnenfeld.
Vaidina: Will Smith, Kevin Kline, 
Salma Hayek.

Du kiečiausi Vakarų vyrukai turi 
apsaugoti prezidentą Grantą nuo 
žymaus XIX a. niekšo išradėjo pink
lių. Vieną dieną randamas negyvas 
žymus mokslininkas...

„12 GALIMYBIŲ 2. 
PERKRAUTA“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2013.
Režisierius: Roel Reine.
Vaidina: Randy Orton, 
Tom Stevens, Brian Markinson.

Paramedikas Nikas Malojus sąži
ningai dirba savo darbą, ir nors kas 
dieną susiduria su mirtimi, niekad 
negalvojo, kad ši ir jį patį gali prisivyti. 
Vieną vakarą Nikas su kolega gauna 
iškvietimą į apleistą pastatą...

„LOŠĖJAS“
tRileRis. JAV. 2014.
Režisierius: Rupert Wyatt.
Vaidina: Mark Wahlberg, John 
Goodman, George Kennedy.

Azartiniais lošimais gyvenantis 
literatūros dėstytojas Džimas Be
netas įklimpsta į labai rimtas skolas 
pavojingiausiems miesto bandi
tams. Savo kailį jis privalo išpirkti 
vos per septynias dienas. 

LNK
13.50

LNK
22.10

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15 Begemotai. Nu-
sikaltėlių pasaulio žudikai. 9.10 Gyvenimas 
Veterinarijos universitete. 10.05 Kova su bra-
konieriais. 11.00 Didžiausi ir blogiausi. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 0.45 Šimpanzės 
išgelbėjimas. 18.20, 22.00 Pirmykštis Belovežo 
girios miškas. 19.15 Kaimo veterinaras. 20.10 
Gaudant monstrus. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindho-
veno „PSV“- Arnhemo „Vitesse“. Vakar. 10.10 
„Čempionai LT. Grapplingas. Pakruojis. 10.40 
NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Portlando 
„Trail Blazers“. 13.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 24 laida. 13.30 Tiesiogiai. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Jo-
ventut“ - Barselonos „Barselona“. 15.30 Tieiogiai. 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Grozno „Terek“ -  
Maskvos CSKA. 17.30 Rusijos „Premier“ fut-
bolo lygos apžvalga. 19.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Valencijos 
„Valencija“. 21.30 „Penktasis kėlinys“. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 22.30 
NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - Fynikso 
„Suns“. 1.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Barselonos „Barselona“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Škotija - 
Italija. 8.50 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Prancūzija - Velsas. 10.40 Regbis. Šešių na-
cijų čempionatas. Airija - Anglija. 12.55 Pre-
mier lygos apžvalga. 13.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Middlesbrough“ - „Manchester 
United“. Tiesioginė transliacija. 16.10 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „Sout-
hampton“. Tiesioginė transliacija. 18.25 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Manchester City“ -  
„Liverpool“. 20.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. Tiesioginė transliacija. 21.00 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 1.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Liverpool“. 
2.50 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 3.50 
Mobil 1 The Grid lenktynės. 

 EUROSPORT
6.30, 11.30, 13.45, 21.45 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 7.30, 13.00, 15.00 Šuoliai su 
slidėmis. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.30 Dvi-
račių sportas. Italija. 9.30, 18.45, 21.15, 22.15 
Žiemos sportas. 10.30 Slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Kanada. 17.00, 19.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. JAV. 22.10, 0.10 Sporto naujie-
nos. 23.15 Jojimas. Prancūzija. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuotykių 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.05 Animacinis f. „Rio“.
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 Pakartok! (N-7).
21.00 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Premjera! Drama 

„Keitės Makkol 
bylos“ (N-14).

0.20 TV serialas 
„Imperija“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Rouzvudas“ (N-14).

2.15 TV serialas 
„Vikingai“ (N-14).

3.05 TV serialas „Paskutinis 
žmogus Žemėje“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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

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

(N-7).
14.30 TV serialas „Amžina 

meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Fantastinis siaubo 

trileris „Absoliutus 
blogis 2: Apokalipsė“ 
(N-14).

0.05 TV serialas „Kultas“ 
(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“.
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 Žinios.
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 „Sausasis sezonas. 

Kova dėl vandens 
Centrinėje Azijoje“.

23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.10 Savaitė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 20.00  Pakartok!  20.25  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
7.05 TV Pagalba (N-7). 8.50 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.20 Senoji animacija. 10.15 
Romantinė komedija „Tinkama mergina“  
(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 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Premjera! Drama „Meilės audimas“ 
(N-7). 22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikro-
sios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
1.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.50 Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ 
savaitė. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos 
(N-7). 14.10 Pasienio sargyba (N-7). 14.40 
Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.50 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Roza Sia-
bitova. Ištekinti piršlienę“. 13.25 Visų geriausias! 
15.10 Kartu su visais. 16.00 Mados nuospren-
dis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 Susituokime. 
19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.05 Eurologija. 21.30 „Mata Hari“. 23.35 
Komedija „Klasiokės“. 0.55 Vakaras su Urgantu.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 10.55 
„Sklifosovskis“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 22.30 Vaka-
ras su V.Solovjovu. 1.15 „Kotovskis“. 

 Ren
6.45 Vaikų klubas. 6.55 „Linksma kompanija“. 
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.30 Tinkama prie-
monė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.25 Mums net 
nesisapnavo. 14.15 „Pėdsekiai“. 16.45 „Gobšu-
mas“. 17.45 Tinkama priemonė. 18.40 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Va-
karinis kvartalas. Jurmaleto. 0.30 „Kitas“. 

„aUŠRoS KaRIaI“
Siaubo trileriS. JAV, Australija. 2009.
Režisieriai: Michael Spierig, Peter Spierig.
Vaidina: Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill.

2019-ieji. Nežinomas virusas pasaulio gyventojus pavertė vampy-
rais. Nykstant žmonijai, vampyrai suskumba gaudyti ir veisti likusius 
žmones, kitaip jiems reikės ieškoti kraujo pakaitalo. Tačiau grupelė 
atsivertusių vampyrų padaro stulbinamą atradimą, galintį išgelbėti 
žmoniją.

TV6
23.00

„aBSolIUTUS BloGIS 2: 
aPoKalIPSĖ“
FantaStiniS Siaubo trileriS. 
JAV, Jungtinė Karalystė, 
Kanada. 2004.
Režisierius: Alexander Witt.
Vaidina: Milla Jovovich, 
Sienna Guillory, Oded Fehr.

Mirtinasis virusas ir toliau plinta. Šį-
kart jis pasiekia Rakūno miestą tam, 
kad infekuotų visus jo gyventojus. 
„Umbrella“ koorporacijai pavyko pa-
keisti Alisos genetiką: dabar ji pati turi 
antžmogiškų galių. Prie moters prisi-
deda ir keli buvę  „Umbrella“ nariai. 

„KeITĖS MaKKol BYloS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierė: Karen Moncrieff.
Vaidina: Kate Beckinsale, 
Nick Nolte, James Cromwell.

Kalifornijos advokatė Keitė tiria 
žmogžudyste kaltinamos Leisės 
bylą. Šioji tvirtina, kad ji nekalta ir 
buvo neteisingai apskųsta, tačiau 
tūkstančius tokių pasiteisinimų gir-
dėjusiai Keitei visai nesvarbu įtaria-
mosios kalbos. Ji tiesiog nori laimėti 
bylą, tuo labiau kad iki šiol dar ne-
buvo pralaimėjusi. Keitė vis labiau 
įsitikina, kad Leisė nemeluoja.

„Be KalTĖS KalTa“
tV SerialaS. Turkija. 2012.
Režisierė: Hilal Saral.
Vaidina: Beren Saat, 
Engin Akyurek, Firat Celik.

Fatmagiul kartu su broliu gyvena 
kaime ant Egėjo jūros kranto. Ji už 
kelių mėnesių ruošiasi ištekėti už  
žvejo, vardu Mustafa ir svajoja pa-
bėgti nuo savo priekabiaujančios 
įseserės. Fatmagiul ateina susitikti 
su Mustafa prieš kitą jo išplaukimą 
į jūrą, ir čia nutinka kai kas baisaus.

lnK
22.15

TV1
23.10

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.40 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

operatyvinė grupė“.
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

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

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas „Voratink-

lis. Sumaišties pin-
klėse. I dalis“ (N-7).

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

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

„Poseidonas“ (N-14).
23.20 Romantinė komedija 

„Pasižadėjęs kitai“.
1.25 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 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (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 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ 

(N-7).
5.05 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

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

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 Steponas Batoras ir 

jo epocha.
18.25 Poezija.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantinė komedija 

„Su meile, Rouzi“.
22.40 Poezija. 
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
15.05 „Kaukė“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

žmogžudystės III. 
Nematomų žmonių 
namai“ (N-7).

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

23.10 „Be kaltės kalta“ (N-7).
0.50 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.15 „Auklė“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.25 „Ekspertė Džordan“.
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Bekas 4. Audros 
akyje“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
16.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(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 Premjera! 

Siaubo trileris 
„Aušros kariai“ (S).

0.55 Aš - superhitas 
(N-7).

1.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

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

9.30 Dokumentinis f. 
„Mega virtuvės“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Apokalipsė. 
Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

11.30 Pinigai iš nieko.
12.30 „Siaubingi namai“.
13.30 Romantinė komedija 

„Mokytojai“ (1) 
(N-7).

14.30 Animacinis f. 
„Kūlverstukas“.

16.00 „Kino automobiliai“.
16.30 Animacinis f. 

„Ernestas ir 
Selestina:  
meškučio ir pelytės 
nuotykiai“.

18.00 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“.

19.00 Skaniausias gatvės 
maistas.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Karo drama 

„Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 Kino akademija. 
„Šokanti viršuje“ 
(N-14).

24.00 Balticum TV žinios.
0.30 Nuotykių drama 

„Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 20.30  Nuoga tiesa 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 16.30  „Ernestas ir Selestina: 
meškučio ir pelytės nuotykiai“

 20.00  Aš - superhitas 1.40  „CSI. Niujorkas“ 

TV PROGRAMAkovo 20 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Gydytojų byla“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.20 
„Bitininkas“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.35 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 16.30 Kalbame ir 
rodome. 17.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 18.50 
„Vienišas vilkas“. 20.40 „Velnio medžioklė“. 22.50 
Dienos apžvalga. 23.20 „Meškos kampas“. 1.20 
„Susitikimo vieta“. 3.20 „Teismo detektyvas“. 

 TV PoloNia
7.15 „Atminties saugotojos... Tragiški Gutlerių 
šeimos likimai“. 7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.15 
Gamtos užrašai. 8.20 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 
2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Kelionės su istorija. 12.35 „Laimingo 
kelio, jau laikas...“ 13.15 Prie Tatrų. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 
Akis į akį. 15.50 Reportažas. 16.25 Žinios. 16.40, 
6.50 Medicina ir tu. 16.55, 1.15 Zondas 2. 17.30, 
1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultū-
ringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 22.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 
23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 0.15 „Gintrovskis“. 

 TV1000
7.15 „Godzila“. 9.55 „Riterio žvaigždė“. 12.30 „Nu-
degęs“. 14.35 „Man tavęs reikia“. 17.00 „Mylimųjų 
žiedas“. 19.10 „Rašalo širdis“. 21.15 „Meilė trunka 
trejus metus“. 23.10 „Eskobaras: Kruvinas rojus“. 
1.25 „Interviu su vampyru“. 3.25 „Švilpiko diena“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35, 1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 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, 1.55 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nemėgin-
kite pakartoti. 21.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių 
sala. 22.00 Aliaska. 24.00 Aliaskos pakraštys. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00, 23.00 Muziejų paslaptys. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Alias-
koje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00 Garsiausios pasaulyje kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Di-
džiausi ir blogiausi. 9.10, 14.40, 20.10 Šimpan-
zės išgelbėjimas. 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 
Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 17.25, 21.05 
Kaimo veterinaras. 18.20, 22.00, 1.40 Daktarė Dy. 

 sPorT1
9.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalo-
nos „Joventut“ - Barselonos „Barcelona“. Vakar. 
11.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės 
„Iberostar“ - Valensijos „Valencija“. Vakar. 13.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 14.00 NBA krepšinio lyga. Detroi-
to „Pistons“ - Niujorko „Knicks“. 16.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“- 
Enschedės „Twente“. 18.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos CSKA. 
Vakar. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 1 eta-
pas. Botsvana. 20.30 „Muštuko žurnalas“. Laida 
apie biliardą. 21.00 NBA krepšinio lyga. Detroito 
„Pistons“ - Fynikso „Suns“. Vakar. 23.10 Kovinis 
sportas. „M1 Iššūkis“.Rusijos „Red Devil“ - Pran-
cūzija. 0.10 KOK World Series. Bušido kovos. 
Moldova. 2.10 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pis-
tons“ - Niujorko „Knicks“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.00 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. Škotija 
- Italija. 12.50 Regbis. Šešių nacijų čempionatas. 
Prancūzija - Velsas. 14.40 Regbis. Šešių nacijų 
čempionatas. Airija - Anglija. 16.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Unics“ - „Žalgiris“. 18.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester City“ - „Li-
verpool“. 20.10 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafa-
ka“ - „Barcelona“. 22.00 Ledo ritulys. KHL. Vaka-
rų konferencijos pusfinalis. 24.00 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 1.00 „For-
mulė-1“. Abu Dabio GP lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
6.00, 11.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
6.30, 10.30, 1.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 7.30 Žiemos sporto apžvalga. 8.30, 
12.00, 16.00 Dviračių sportas. Milanas - San 
Remas. Italija. 9.30, 18.15, 22.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Nor-
vegija. 13.00 Kerlingas. Moterų pasaulio čem-
pionatas. Kinija. 16.45, 20.35, 0.20 Dviračių 
sportas. Katalonijos turas. 19.30 Polas. Aukso 
taurė. Jungtiniai Arabų Emyratai. 20.25, 0.10 
Sporto naujienos. 23.00 Sporto linksmybės. 
23.15 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 23.45 FIFA futbolas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.20  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 23.45  Moterų balsas  7.45  Euromaxx 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 19.30  KK2 13.30  „Simpsonai“

  TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Meilės audimas“ (N-7). 12.00 „Tu - mano liki-
mas“ (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 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Visada ir per amžius“ (N-7). 
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7). 0.50 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 1.45 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

  Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio 
šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30, 2.30 Info diena. 

  PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.45 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 11.00 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.20 „Mata 
Hari“. 15.00 Kartu su visais. 16.00 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 Už kadro. 21.20 
„Mata Hari“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 23.50 
„Salam Maskva“. 0.55 Nakties naujienos. 

  RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 
10.55 „Sklifosovskis“. 13.40 Gyvenimo taisyk-
lės. 14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 
22.30 Vakaras su V.Solovjovu. 

  Ren
6.50 Vaikų klubas. 6.55 „Linksma kompanija“. 7.45 
Kviestinė vakarienė. 8.30 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.10 Mums net nesisapnavo. 
13.55 Vakarinis kvartalas. Jurmaleto. 16.55 „Kitas 
2“. 17.50 Tinkama priemonė. 18.30 „Šeimos dra-
mos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Geriausias 
šefas. 0.05 Žiūrėti visiems! 1.00 „Kitas“. 

  nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šiandien. 5.05 „Gydytojų byla“. 6.05, 7.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
9.20 „Liejyklos gatvė“. 11.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 
„Susitikimo vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 16.30 Kalbame ir rodome. 17.35 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 18.50 „Vienišas 
vilkas“. 20.40 „Velnio medžioklė“. 22.50 Die-
nos apžvalga. 23.20 „Meškos kampas“. 1.20 
„Susitikimo vieta“. 3.20 Buto klausimas. 4.20 
Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties. 

  TV PolonIa
8.30, 17.55, 2.15 Pasakų šalyje. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 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, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ugniagesiai“. 15.20 
„Gintrovskis“. 16.40 Lenkų valgiai. 16.55, 1.15 
Zondas 2. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadie-
nis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25 Istorijos aktualijos. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.15 
Reportažas. 0.45 Kažkas matė, kažkas žino. 

  TV1000
7.30 „Meilė trunka trejus metus“. 9.40 „Eskoba-
ras: Kruvinas rojus“. 12.05 „Rašalo širdis“. 14.15 
„Interviu su vampyru“. 16.45 „Atleisk man, kad 
tave myliu“. 19.10 „Žiedų valdovas. dvi tvirtovės“. 
22.30 „Kuždesių sala“. 1.10 „Švilpiko diena“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Nekilnoja-
mojo turto karai. 10.05, 21.00 Aukso karštinė. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 16.20 Senienų medžiotojai. 22.00 Išliki-
mo žaidimai. 23.00 B.Grilsas. 24.00 Edas Stafordas. 

  TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 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 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Keistas 
šaldytas maistas. 23.00 Ali Smit kelionė. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. „Nuoty-

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (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 trileris 

„88 minutės“ (N-14).
0.50 TV serialas 

„Imperija“ (N-14).
1.40 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N-14).
2.30 TV serialas „Vikingai“.
3.25 TV serialas „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Džiumandži“.
7.30 Animacinis f. 

„Mažieji Tomas ir 
Džeris I“.

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 Veiksmo f. „Mirtinas 

greitis 2“ (N-14).
0.10 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.05 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
1.55 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 „Sausasis sezonas. 

Kova dėl vandens 
Centrinėje Azijoje“.

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 sukū-

rė Lietuvą. Augustinas 
Voldemaras“.

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

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

operatyvinė grupė“.
11.05 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

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

operatyvinė grupė“.
19.30 TV serialas „Voratink-

lis. Sumaišties pinklė-
se. II dalis“ (N-7).

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

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

„Laukinės atostogos“.
23.20 Veiksmo trileris 

„Poseidonas“ (N-14).
1.10 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“.
7.20 Nuoga tiesa.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paslapčių sala“ (N-7).
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (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 „Bitininkas“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ (N-7).
5.05 „Neišsižadėk“ (N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Steponas Batoras ir 

jo epocha.
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 Tarptautinis menų 

festivalis „Gražiausiu 
taku 2015“. 

14.20 XI tarptautinis folk lo ro 
festivalis „Pokrovskije 
kolokola 2016“. 1 d. 

15.15 ARTi.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.30 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Drama „Ana 

Karenina“ (N-7).
22.40 Poezija. 
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
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 10.30  „Aguonų laukas“ 18.00  „Kaulai“ 6.50  Daktaras Ozas

  AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 
Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 20.10 Šimpanzės išgel-
bėjimas. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50Džefo 
Korvino patirtis. 17.25, 21.05 Kova su brakonie-
riais. 18.20, 22.00, 1.40 Šuns gelbėjimo misija. 

  SPort1
7.30 „Muštuko žurnalas“. Laida apie biliardą. Vakar. 
8.00 NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ - 
Fynikso „Suns“. 10.10 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos CSKA. 12.10 Ko-
vinis sportas. „M1 Iššūkis“. Rusijos „Red Devil“ -  
Prancūzija. 13.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. AZ „ Alkmaar“ - FC „Zvolle“. 15.10 Lietuviai 
NBA lygoje. NBA krepšinio lyga. Detroito „Pistons“ -  
Niujorko „Knicks“. 17.20 „Penktasis kėlinys“. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 18.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spar-
tak“ - Maskvos „Lokomotiv“. 20.00 Čempionai Lt. 
Grapplingas. Pakruojis. 3 dalis. Premjera. 20.30 
Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 20 turas. 
21.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Port-
lando „Trail Blazers“. 23.10 Kovinis sportas. „M1 
Iššūkis“. Olandija - Vokietija. 0.10 NBA krepšinio 
lyga. Filadelfijos „76ers“ - Detroito „Pistons“. 

  ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 8.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Ju-
ventus“ - „Porto“. 9.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Leicester“ - „Sevilla“. 11.40 „Formulė-1“. 
Abu Dabio GP lenktynių apžvalga. 12.50 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 13.20, 24.00 Krepšinis. BBL. 
„University of Tartu“ - „Pieno žvaigždės“. 15.10 
Krepšinis. BBL. „Kalev/Cramo“ - „Vytautas“. 17.00 
Krepšinis. Eurolygos dokumentika. „Limitless“ - 
filmas apie V.Spanoulį. 18.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Liverpool“. 
19.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Anadolu 
Efes“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 1.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Anadolu Efes“. 

  euroSPort
6.00, 19.30, 23.00 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Norvegija. 7.00, 10.35, 
2.00, 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
8.30, 12.00, 16.00, 20.35, 0.10, 5.00 Dviračių 
sportas. Katalonijos turas. 9.30 Fechtavimas. 
„Grand Prix“ serija. JAV. 11.30, 18.15, 22.00, 
3.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Norvegija. 13.00 
Kerlingas. Moterų pasaulio čempionatas. Kinija. 
20.25, 23.55 Sporto naujienos. 1.30 Futbolas. 
JAV „Major League Soccer“ lyga. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
9.25 „Būrėja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.30 „Auklė“.
11.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“.
13.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
14.35 „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 III. Atpildo 
diena“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Kraujo ryšiai“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“.
0.50 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.15 „Auklė“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.25 „Ekspertė Džordan“.
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Nebylus liudijimas. 
Kivirčas“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 Topmodeliai (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
11.30 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
12.30 „Kobra 11“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(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 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Stambulo  
„Anadolu Efes“. 
Vaizdo įrašas.

24.00 Biografinė drama 
„Ledo žmogus“ 
(N-14).

1.55 Aš - superhitas 
(N-7).

2.45 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Romantinė komedija 

„Mokytojai“ (1) 
(N-7).

10.30 Karo drama „Aguonų 
laukas“ (N-7).

11.40 Nuotykių drama 
„Juodabarzdis“ (1) 
(N-7).

13.15 Dokumentinis f. 
„Mega virtuvės“.

14.15 Animacinis f. 
„Drakonų  
medžiotojai“.

15.45 Skaniausias gatvės 
maistas.

16.45 Animacinis f. 
„Ozo legendos. 
Sugrįžimas į 
Smaragdo miestą“.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos 

patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Kino automobiliai“.
21.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 Romantinė 

komedija „Blogiau 
nebūna“.

23.30 Karo drama „Aguonų 
laukas“ (N-7).

„leDo ŽmoGuS“
Biografinė drama. JAV. 2012.
Režisierius: Ariel Vromen.
Vaidina: Michael Shannon, Chris Evans, James Franco.

Biografinis filmas apie labai žiaurų ir piktą žmogų. Ričardas Kuklinskis 
per visą savo gyvenimą nužudė apie 100 žmonių, tačiau kai jį suėmė 
1986-aisiais, jo žmona ir nė viena iš dukrų nė neįtarė, iš kur šeimos 
išlaikymui pinigų visą tą laiką parnešdavo tas vyras. Kuklinskis tikrai 
atrodė kaip padorus ir geras šeimos žmogus. Jis savo žmonai melavo 
nuo pat pradžių.

tV6
24.00

„mirtinAS GreitiS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 2001.
Režisierius: Fred Olen Ray.
Vaidina: Brian Bosworth, 
Shannon Whirry, Michael Dorn.

Politika, pinigai, karas... Visi šie trys 
dalykai yra filme. Pagrindinis hero-
jus - oro pajėgų pareigūnas Stiuar-
tas Deivisas - prisiima sunkią naštą, 
bando sugriauti politikų gerai supla-
nuotą planą sukelti karą Balkanuose. lnK

22.15

„88 minutĖS“
kriminalinis trileris. Vokietija, 
JAV. 2007.
Režisierius: Jon Avnet.
Vaidina: Al Pacino, Alicia Witt, 
Leelee Sobieski.

Universiteto profesorius Džekas 
Gremas dirba teismo psichiatru 
ir talkina FTB. Džeko parodymai ir 
ekspertinė nuomonė buvo lemia-
ma teisiant serijinį žudiką Džoną. tV3

22.30

„mAno GYVenimo ŠVieSA“
tV serialas. Indija. 2013.
Režisierius: Rohit Raj Goyal.
Vaidina: Anas Rashid, Deepika 
Singh, Gautam Gulati.

Tai šiuolaikiška merginos ir vaikino 
meilės istorija. Gražuolės Sandžos 
svajonė - išsilaisvinti iš vidurinės kla-
sės gniaužtų ir tapti Indijos policijos 
pareigūne. Tuo metu vaikino Sura-
jaus svajonė tapo realybe - jis atidarė 
saldumynų parduotuvę. tV1

16.30

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 TV serialas 

„Šviesoforas“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 „Vikingų loto“.
22.30 Nuotykių komedija 

„Džiunglės“ (N-7).
0.10 „Imperija“ (N-14).
1.10 „Rouzvudas“ 

(N-14).
2.05 „Vikingai“ (N-14).
2.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Blogiausias Lietuvos 

vairuotojas 2 (N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Siuntinys“  
(N-14).

0.10 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.05 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

1.55 TV serialas 
„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. Sportas. Orai.
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 Istorinė drama 

„Šagrenės oda“ 
(N-7).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  Gero vakaro šou  20.25  Blogiausias
      Lietuvos vairuotojas 2

trečiadienis

„AUKLĖ“
Situacinė komedija. JAV. 1993.
Režisierė: Lee Shallat.
Vaidina: Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis.

Grožiui neabejingą Fran vieną dieną užpuola visos bėdos - ją atleidžia 
iš darbo ir palieka vaikinas. Tačiau ji sugeba rasti išeitį iš susiklosčiu-
sios padėties ir greitai užsiima kosmetikos prekybos agento veikla. 
Užklydusi pas turtingą našlį anglą Maksvelą Šefildą, ji ne tik gauna 
auklės darbą, apsigyvena prašmatniuose namuose, bet ir tampa tik-
ra šeimos nare.

rekomenduoja

TV1
1.20

„ĮNIRŠIS“
karinė drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Kinija. 2014.
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Brad Pitt, Shia LaBeouf,
Logan Lerman.

Donas Koljė - užkietėjęs Amerikos 
armijos seržantas, vadovaujantis 
tanko, pavadinimu „Įniršis“, įgulai. 
Ją, be vado, sudaro kulkosvaidi-
ninkas, užtaisytojas, vairuotojas 
ir padėjėjas. Kai pastarąjį nušauna 
vokiečiai, Dono įgulai priskiriamas 
naujokas Normanas Elisonas, ku-
ris armijoje dar tik pora mėnesių.

„DŽIUNGLĖS“
nuotykių komedija. Rusija. 2012.
Režisierius: Aleksandr Voitinskij.
Vaidina: Vera Brežneva, Sergej 
Svetlakov, Aleksandr Golovcev.

Architekto Sergejaus ir profesio-
nalios lankininkės Marinos pažin-
tis buvo labai romantiška, tačiau, 
prabėgus trejiems metams, meilė, 
atrodo, išgaravo ir jų santykius už-
gulė rutina. Norėdami atgaivinti 
jausmus, jie nusprendžia leistis į 
egzotišką kelionę, tačiau joje vis-
kas išeina priešingai - nesutarimai 
tik dar padidėja.

„SKAMBUTIS 2“
Siaubo trileriS. JAV. 2005.
Režisierius: Hideo Nakata.
Vaidina: Naomi Watts, 
David Dorfman, Sissy Spacek.

Kad būtų lengviau pamiršti kraupius 
išgyvenimus, Reičelė Keler su sūne-
liu atvyksta į nuošalų kalnų miestelį. 
Čia ji įsidarbina vietos laikraštyje, su-
siranda naujų draugų. Tačiau kaip tik 
tada, kai atrodo, kad patirtas siaubas 
liko kažkur toli praeityje, blogis vėl 
užgriūna triuškinama jėga.

TV6
22.00

TV3
22.30

BTV
21.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Roman-
tinė drama „Visada ir per amžius“ (N-7). 12.00 
„Tu - mano likimas“ (N-7). 13.00 „Meilės žie-
dai“ (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). 23.05 „Meilės 
žiedai“ (N-7). 1.00 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 1.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfo TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Doku-
mentinis f. „Drakula. Tikroji vampyro istorija“ 
(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, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 
14.45, 0.45 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 
„Mata Hari“. 15.00 Kartu su visais. 16.05 Mados 
nuosprendis. 17.05 Vyriška/Moteriška. 18.05 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Mata Hari“. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 23.50 „Salam Maskva“. 
1.30 „Dėl šeimyninių aplinkybių“.

 RTR PLANeTA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Žinios. 10.55 
„Sklifosovskis“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 22.30 Vakaras su 
V.Solovjovu. 1.15 „Kotovskis“. 2.50 „Dovana“. 

 ReN
6.40 Vaikų klubas. 6.45 „Linksma kompanija“. 
7.30 Kviestinė vakarienė. 8.25 Tinkama priemonė. 
9.20 „Šeimos dramos“. 10.55 Mums net nesisap-
navo. 13.40 Pati naudingiausia programa. 15.30 
„Kitas 2“. 17.20 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Ekstra-
sensų mūšis. 23.30 Žiūrėti visiems! 0.20 „Kitas 2“. 
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6.15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

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

(N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Sumaiš  ties pinklėse. 
III dalis“ (N-7).

20.30 Savaitės kriminalai 
(N-7).

21.00 „Visi vyrai - 
kiaulės... 2“ (N-7).

21.30 Siaubo trileris 
„Skambutis 2“ 
(N-14).

23.40 Kriminalinė drama 
„Laukinės atostogos“ 
(N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 Dokumentinis f. 

„Mikropasauliai“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(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 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
3.30 „Bitininkas“ (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 „Jungtinių Amerikos 

Valstijų prezidentai“. 
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.00 Mažesnieji broliai. 
14.30 „Persona grata 

Ivanas Funduklėjus“.
15.00 „Amžių aidas. 

Aleksandrija“.
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 Muzikos istorijos.
18.10 „Klimatas, žmonės 

ir jūra“.
19.00 Labanaktukas. 
19.30 22-ojo Vilniaus tarp-

tautinio kino festivalio 
„Kino pavasaris“ 
atid  arymo raudonasis 
kilimas. Tiesioginė 
transliacija.

20.00 22-ojo Vilniaus tarp  -
tautinio kino festivalio 
„Kino pavasaris“ 
Atidarymas. Tiesioginė 
transliacija.

21.00 „Frankofonija“ (N-14).
22.30 Durys atsidaro.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Ištark sudie“ (N-7).
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 

žmogžudystės III. 
Iš anapus“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Tylus kaip kapas“ 
(N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.20 „Auklė“.
1.45 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

(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 „Kobra 11“ 

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

(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 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 „Baradač’ius“ 

(N-14).
22.00 Karinė drama 

„Įniršis“ (N-14).
0.50 Aš - superhitas 

(N-7).
1.40 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Kino automobiliai“.
10.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
11.00 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

11.30 Veiksmo komedija 
„Po priedanga“.

13.15 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“.

14.15 Romantinė komedija 
„Mokytojai“  
(1) (N-7).

15.15 Nuotykių drama 
„Juodabarzdis“  
(1) (N-7).

16.50 Karo drama „Aguonų 
laukas“ (N-7).

18.00 „Siaubingi namai“.
19.00 Dokumentinis 

f. „Apokalipsė. 
Antrasis Pasaulinis 
karas“ (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (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 Romantinė komedija 

„Mokytojai“  
(1) (N-7).

 19.30    „Kino pavasaris“ 23.45   Patriotai 21.00    „Visi vyrai - 
    kiaulės... 2“

 21.00  Pinigai iš nieko 19.00   „CSI kriminalistai“ 12.05    „Ekspertė 
     Džordan“

TV PROGRAMAkovo 22 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Gydytojų byla“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
9.20 „Liejyklos gatvė“. 11.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 
„Susitikimo vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 16.30 Kalbame ir rodome. 17.35 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 18.50 „Vienišas 
vilkas“. 20.40 „Velnio medžioklė“. 22.50 Die-
nos apžvalga. 23.20 „Meškos kampas“. 1.20 
„Susitikimo vieta“. 3.20 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 Yra proga. 8.05 Ekumeninė laida. 8.30 ABC 
viską žino. 8.40, 18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 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, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Manimi nesirūpink“. 15.20, 0.15 „Operacija 
„Grifas“. 16.40 Miškas arčiau mūsų. 16.55 Atei-
ties namai. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 17.55 Knygų 
kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kvartetas. 
19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Artistai“. 2.15 ABC viską žino.

 TV1000
8.00 „Kuždesių sala“. 10.45 „Žiedų valdovas. 
Dvi tvirtovės“. 14.10 „Adelė ir mumijos paslap-
tis“. 16.25 „Protas ir jausmai“. 19.10 „Draugiš-
kas seksas“. 21.25 „Siuntėjas“. 23.25 „Pagrobti 
ir perduoti“. 1.50 „Godzila“.

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 
Kaip tai veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Nekilnojamojo turto karai. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 
11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 23.00, 4.30 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 21.00, 2.50 Dy-
zelinio pasaulio broliai. 24.00 Gatvių lenktynės.

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00 Ar galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 
21.30 Gyvenime ne vien žiedai. 10.00, 17.00, 
22.00, 3.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Ne-
žinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Šimpanzės išgelbėjimas. 
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 Žmogė-
dros gyvatės. 17.25, 21.05, 1.40 Jankių džiunglės. 
18.20, 22.00, 5.49 Tvenkiniai. 20.35, 3.50 Tarp lokių. 

 sPorT1
7.00 Grapplingas. 7.30 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Portlando „Trail Blazers“. 10.10 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Maskvos 
„Lokomotiv“. 12.00 „M1 Iššūkis“. Olandija - Vokietija. 
13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Bas-
ket“ - Malagos „Unicaja“. 14.50 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Permės „Amkar“ - Sankt Peterburgo 
„Zenit“. 16.50 Rusijos „Premier“ lygos apžvalga. 
17.20 „NBA Action“. 17.50 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Eindhoveno PSV- Arnhemo „Vitesse“. 
20.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos 
„Joventut“ - Barselonos „Barcelona“. 22.40 „M1 
Iššūkis“. Pietų Korėja - Suomija. 23.40 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Ens-
chedės „Twente“. 1.40 NBA krepšinio lyga. Filadelfi-
jos „76ers“ - Detroito „Pistons“. 3.50 Europos taurė.
II etapas. Ulmo „Ratiopharm“ - Panevėžio „Lietkabelis“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 9.00, 
5.00 KHL. Rytų konferencijos pusfinalis. 11.00 
UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - „Manches-
ter City“. 12.50 UEFA Čempionų lyga. „Atle-
tico“ - „Bayer“. 14.40 Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Liverpool“. 16.30 Boksas. 
Floydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 17.55 
Krepšinis. BBL. „Vytautas“ - „Kalev/Cramo“. 
Tiesioginė transliacija. 19.55 Eurolyga. „Crvena 
Zvezda“ - „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 
21.55 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija -
Anglija. Tiesioginė transliacija. 23.45 Eurolyga. 
„Real“ - „Barcelona“. 1.35 Krepšinis. BBL. „Vy-
tautas“ - „Kalev/Cramo“. 3.25 Eurolygos doku-
mentika. „Limitless“ - filmas apie V.Spanoulį. 

 eurosPorT
6.00, 9.30, 11.30, 23.05 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 7.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramp lino. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.30, 12.00, 
16.05, 20.30 Dviračių sportas. Katalonijos turas. 
10.30 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ lyga. 
11.00, 18.15 FIFA futbolas. 13.00 Kerlingas. Mo-
terų pasaulio čempionatas. Kinija. 18.45, 22.00 
Dviračių sportas. Pasaulio turas. Belgija. 19.45 
Sporto linksmybės. 20.25, 22.55 Sporto naujie-
nos. 24.00-5.30 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 20.30    „Džuna“  18.40  Lietuva tiesiogiai  18.15   „Valdžios tvirtovė“ 17.10   Klauskite daktaro 0.35   „Kultas“ 21.00  „Šviesoforas“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.24 „Šunyčiai patru-
liai“. 8.55 Senoji animacija. 9.55 „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 Romantinė komedija „Pamergė - slaptoji 
agentė“ (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. „Drakula. Tikroji vampyro is-
torija“ (N-7). 14.45 Dviračio šou. 15.15 KK2
(N-7). 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Dienos komentaras. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.10 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 
14.45, 0.55 Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Gyvenk sveikai! 12.25 „Mata Hari“. 15.00 
Kartu su visais. 16.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lie-
tuvos laikas. 21.05 Brangi laida. 21.15 „Mata 
Hari“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 24.00 „Salam
Maskva“. 1.40 „Kreicerio sonata“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 Žinios. 
10.55 „Sklifosovskis“. 13.40 Gyvenimo taisyk-
lės. 14.05 „Kuoktelėjusi“. 16.40 Tiesioginis ete-
ris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sūkurys“. 22.30 
„Dvikova“. 0.45 „Kotovskis“. 2.25 „Dovana“. 

 Ren
6.45 „Fiksikai“. 6.50 „Linksma kompanija“. 7.35 
Kviestinė vakarienė. 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 
„Šeimos dramos“. 10.25 Mums net nesisapnavo. 
13.15 Ekstrasensų mūšis. 15.30 „Kitas 2“. 17.25 
Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman pa-
slaptys. 23.30 Rusiškas vairavimas. 0.15 „Kitas 2“. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Gydytojų byla“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.20 
„Liejyklos gatvė“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susi-
tikimo vieta“. 15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės 
14“. 16.30 Kalbame ir rodome. 17.35 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 18.50 „Vienišas vilkas“. 20.40 
„Velnio medžioklė“. 22.50 Dienos apžvalga. 
23.20 „Meškos kampas“. 1.20 „Susitikimo vieta“.

 TV PolonIa
7.05 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 8.00 Rytų 
studija. 8.35, 18.00, 2.20 Miško bičiuliai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Po-
lonija 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, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.25 „Vaiduoklis į namus“. 16.15 Nepa-
prastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 16.40 Vil-
noteka. 16.55 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 „Pelenė“. 
18.10, 20.45, Animacinis f. 18.50, 2.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Kelionės 
su istorija. 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
7.10 „Siuntėjas“. 9.10 „Pagrobti ir perduoti“. 11.35 
„Draugiškas seksas“. 13.50 „Godzila“. 16.30 „Ri-
terio žvaigždė“. 19.10 „Gerbėja“. 21.10 „Golgota“. 
23.10 „Loftas“. 1.10 „Eskobaras: Kruvinas rojus“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 9.10, 18.10, 24.00 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40, 21.00, 2.50 Nekilno-
jamojo turto karai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 22.00, 
3.40 Likviduotojas. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 21.00 Ar 
galėčiau ten gyventi? 9.30, 15.30, 21.30 Gyveni-
me ne vien žiedai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 22.00, 3.00 Sunkus žygis. Brazilija. 
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 Ekstrasensai 

detektyvai (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 „Šviesoforas“ 

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

„Kinų zodiakas“ 
(N-7).

1.00 „Imperija“ (N-14).
1.55 „Rouzvudas“ (N-14).
2.45 „Vikingai“ (N-14).
3.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Džiumandži“.

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

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Amžina meilė“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Šešios kulkos“ 
(N-14).

0.35 TV serialas 
„Kultas“ (N-14).

1.30 TV serialas 
„Strėlė“ (N-7).

2.20 Sveikatos ABC 
televitrina.

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. 
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Istorinė drama 

„Eilinė egzekucija“ 
(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.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.

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

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

(N-7).
10.05 „Kijevo operatyvinė 

grupė“ (N-7).
11.05 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

grupė“ (N-7).
19.30 „Voratinklis. 

Sumaišties pinklėse. 
IV dalis“ (N-7).

20.30 „Džuna“.
21.30 Veiksmo trileris 

„Urvas“ (N-7).
23.20 Siaubo trileris 

„Skambutis 2“ 
(N-14).

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

2.15 „Dalasas“ (N-7).
2.55 „Diagnozė - 

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

(N-7).
11.30 „Gluchariovas“ 

(N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 Melodrama 

„Laiptai į dangų“  
(1) (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 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.45 Reporteris.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
2.45 „Neišsižadėk“ (N-7).
3.30 „Bitininkas“ (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 „Klimatas, žmonės 

ir jūra“.
13.00 Skrendam.
13.35 Mokslo sriuba.
13.55 „Vilnius Jazz 2016“. 

Vincent Peirani - 
Emile Parisien. Belle 
Epoque (Prancūzija).

15.05 Šventės ir tradicijos. 
Krikštynos.

15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 LRT studija „Kino 

pavasaryje 2017“.
21.30 Istorinė drama 

„Šagrenės oda“ 
(N-7).

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Variacijos dviem 

fortepijonais.
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 20.30   Skaniausias 
   gatvės maistas

 16.00  „Kastlas“ 16.30  „Mano gyvenimo
    šviesa“

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 IV. Mirties 
sodas“ (N-7).

21.00 „Geriausi Švedijos 
detektyvai. 
Vidurvasario nakties 
sapnas“ (N-7).

23.10 „Be kaltės kalta“ 
(N-7).

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.20 „Auklė“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 Topmodeliai 

(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 „Kobra 11“ 

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

(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 Aš - superhitas 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 „Baradač’ius“ (N-14).
22.00 Veiksmo f. 

„Aš, Frankenšteinas“ 
(N-14).

23.45 Eurolygos rungtynės. 
Tel Avivo „Maccabi“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

1.40 Aš - superhitas 
(N-7).

2.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Animacinis f. 

„Mažojo Niko  
nuotykiai“.

11.55 Romantinė 
komedija  
„Princas ir aš. 
Karališkas  
medaus mėnuo“.

13.35 „Siaubingi namai“.
14.35 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

15.05 Dokumentinis f. 
„Mega virtuvės“.

16.05 Dokumentinis f. 
„Visai šalia“.

18.00 Romantinė komedija 
„Mokytojai“  
(1) (N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Skaniausias 
gatvės maistas.

21.30 Romantinė komedija 
„Blogiau nebūna“.

22.30 Balticum TV žinios.
23.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
24.00 Dokumentinis f.

„Apokalipsė. Antrasis 
Pasaulinis karas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
9.35, 15.05, 20.10, 3.25 Tarp lokių. 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 Ieškant milžiniškos 
anakondos. 17.25, 21.05 Begemotai. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Gyvenimas Veterinarijos universitete. 

 SPort1
7.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
8.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos 
„Joventut“ - Barselonos „Barcelona“. 09.40 „NBA 
Action“. 10.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Eindhoveno PSV - Arnhemo „Vitesse“. 12.10 „M1 
Iššūkis“ Pietų Korėja - Suomija. 13.10 Rusijos
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Machačka-
los „Anži“. 15.10 Lietuviai NBA lygoje. Čikagos „Bulls“ -
Toronto „Raptors“. 17.20 „Penktasis kėlinys“. 18.20 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės „Iberos-
tar“ - Valensijos „Valencija“. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės 
„Iberostar“ - Valensijos „Valencija“. 22.40 „M1 Iššū-
kis“. Rusijos „Red Devil“ - Japonija. 23.40 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Basket“ - Malagos 
„Unicaja“. 1.20 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Per-
mės „Amkar“ - Sankt Peterburgo „Zenit“. 3.20 Rusijos 
„Premier“ lygos apžvalga. 3.50 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. Eindhoveno PSV - Arnhemo „Vitesse“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Olympiacos“.
8.50 Eurolyga. „Real“ - „Barcelona“. 10.40 
„Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Anglijos 
premier lygos žurnalas. 12.10 Draugiškos rung-
tynės. Vokietija - Anglija. 14.05 KHL. Vakarų 
konferencijos pusfinalis. 16.05 BBL. „Vytautas“ -
„Kalev/Cramo“. 17.55 Krepšinis. BBL. „Pieno 
žvaigždės“ - „University of Tartu“. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 
20.50 Eurolyga. „Maccabi“ - „Žalgiris“. Tiesiogi-
nė transliacija. 23.05 KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. 1.05 Krepšinis. BBL. „Pieno žvaigždės“ -
„University of Tartu“. 2.55 „Formulė-1“. Aust-
ralijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 
4.55 KHL. Vakarų konferencijos finalas. 

 euroSPort
6.15 Sporto linksmybės. 10.00 Kerlingas. Moterų 
pasaulio čempionatas. Kinija. 10.50 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 11.45, 
14.15, 1.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Slovėnija. 13.00 Biatlonas. Pasau-
lio taurė. Norvegija. 15.00, 23.15 Dviračių sportas. 
Pasaulio turas. Belgija. 16.00, 0.05, 5.00 Dviračių 
sportas. Katalonijos turas. 18.30, 2.30 Futbolas. 
Draugiškos rungtynės. 20.55, 23.55 Sporto naujie-
nos. 21.00 Futbolas. Moterų čempionių lyga. 

 

„ŠeŠioS KulKoS“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman.

Karo veteranas Samsonas Golas grįžta iš karinių veiksmų po to, kai dėl 
jo kaltės žūva beginklės aukos. Dabar jo vienintelė viltis - į neviltį puo-
lęs tėvas. Įvairių kovos menų meistras Endrius Feidenas moka muštis, 
tačiau vienas pats jis nesugeba išgelbėti pagrobtos dukters pasaulyje, 
kurio gatves valdo korupcija.

lnK
22.15

rekomenduoja

„PAmerGĖ -  SlAPtoJi AGentĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Matthew Diamond.
Vaidina: Brooke Burns, Gregory
Harrison, Nicole Paggi.

Teksaso magnatas nori nusamdyti 
brangią apsaugos firmą, kad nė 
plaukelis nenukristų nuo jo tuš-
čiagalvės dukters galvos. Kaip tik 
artėja jos vestuvės, ir Deizė ima 
gauti grasinančius raštelius...

„KinŲ ZoDiAKAS“
Veiksmo filmas. Honkongas, 
Kinija. 2012.
Režisierius: Jackie Chan.
Vaidina: Jackie Chan, Qi Shu, 
Xingtong Yao.

Senam kolekcionieriui nereikia nie-
ko labiau nei dvylikos senovinių Zo-
diako ženklų galvų skulptūrų, kurios 
anksčiau buvo Kinijos pasididžiavi-
mas. O jas gauti ne taip paprasta, to-
dėl senukas pasamdo apsukrų vagį...

„AŠ, FrAnKenŠteinAS“
Veiksmo filmas. JAV, Australija. 
2014.
Režisierius: Stuart Beattie.
Vaidina: Aaron Eckhart, 
Bill Nighy, Miranda Otto.

Praėjus 200 metų Frankenšteino 
kūrinys Adomas vis dar klajoja po 
pasaulį. Jis priverstas kovoti su tais, 
kurie siekia išnaudoti jo natūralų 
gebėjimą gyventi amžinai...tV6

22.00

tV3
22.30

tV8
21.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
17-23 d. 12.50, 21.30 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 17-23 d. 
11.40, 15.40, 18, 18.30 val. (23 d. 18.30 val. seansas 
nevyks; 18 val. seansas vyks 23 d.).
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 17-23 d. 14.40, 17.45, 20.50, 23.20 val.  
(23.20 val. seansas vyks 17-18 d.).
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 17-23 d. 
13.40, 15.55, 19.20, 21.50, 23.50 val. (22-23 d. 19.20 val. 
seansas nevyks; 23.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Rammstein. Paris“ (filmas-koncertas, N-13) - 23 d. 
18.30 val.
„Patruliai“ (nuotykių komedija, N-16) - 22 d. 19.20 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 17-23 d. 13.30, 18.50 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 17-23 d. 11, 16.10, 21.20, 23.59 val. (23.59 val. 
seansas vyks 17-18 d.).
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 17-23 d. 20.40, 21.35 val. (20.40 val. seansas 
vyks 18, 20, 22 d.; 21.35 val. seansas vyks 17, 19, 21 d.).
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Belgija, 
Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 17-23 d. 12.15 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Belgija, 
Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 17-23 d. 10.10, 14.20 val.
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 10.50, 16.30, 19.10 val.
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 15, 
18.10, 21.10, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
17-23 d. 11.10, 13.50, 16.40 val. (11.10 val. seansas vyks 
18-19 d.; 23 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
17, 19, 21, 23 d. 21.40 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-23 d. 17.05 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 18, 20, 22 d. 21.40 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 13 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.20, 12.40 val.

„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-23 d. 10.30 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 17-23 d. 18, 20.40 val. (20.40 val. seansas vyks 
17, 19, 21, 23 d.; 23 d. 18 val. seansas nevyks).
„ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
17-23 d. 15.10, 19.45 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 17, 20-23 d. 
11.10 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 18-19 d. 10.40 val.
„Džonas Vikas 2“ (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 18, 20, 
22 d. 21.35 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 17-23 d. 
11.20, 17.10 val. (19, 23 d. 17.10 val. seansas nevyks).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 17-23 d. 11.30, 
15.45, 20.10 val. (23 d. 15.45, 20.10 val. seansai nevyks).
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 17-23 d. 13.10, 16, 18.40, 21.40 val. (23 d. 16, 
21.40 val. seansai nevyks).
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
17-23 d. 16.15, 19.20, 21.50 val. (23 d. 16.15, 19.20 val. 
seansai nevyks).
Šiuolaikinio šokio vakaras - 19 d. 17 val. (Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
KinO PAVAsARis 2017 - 23 d.
„Patruliai“ (nuotykių komedija, N-16) - 22 d. 18.20 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 17-22 d. 16.20, 21.50 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 17-23 d. 11.30, 15.45, 19 val. (15.45 val. seansas 
vyks 23 d.; 23 d. 19 val. seansas nevyks).
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 17-22 d. 18.50, 21.40 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 17-23 d. 
11.10, 13.40, 16.15 val. (23 d. 16.15 val. seansas nevyks).
„Emilija iš laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 11, 16.10, 18.20, 20.10, 21 val. (20.10 val.  
seansas vyks 23 d.; 23 d. 16.10, 18.20, 21 val. seansai 
nevyks).
„loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 17-22 d. 18.30, 
21.30 val.

„Šuns tikslas“ (drama, dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 
17-23 d. 11, 13.35, 16.40 val. (11 val. seansas vyks  
18-19 d.; 23 d. 13.35, 16.40 val. seansai nevyks).
„skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 18, 22 d. 19.10 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 18, 20, 22 d. 21.30 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17, 19, 21 d. 21.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 13.50 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11.40, 14.10 val.
„lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 18-19 d. 11.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-19 d. 11.20 val.
„Tyla“ (istorinė drama, JAV, Taivanas, Meksika, N-13) - 
18, 20, 22 d. 15.50 val.
„liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
17-23 d. 13.40, 21.10 val. (23 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
17, 19 d. 19.10 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
11.20, 15.50 val. (15.50 val. seansas vyks 17, 19, 21 d.;  
23 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
17-23 d. 14, 19.10 val. (23 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-22 d. 13.30 val.

MulTiKinO OZAs
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 17, 
20-22 d. 15.30 val. 18-19, 23 d. 16 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 17, 19-21, 23 d. 
10.30, 12.30, 19 val. 18 d. 12.30, 19 val. 22 d. 10.30, 19 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 17 d. 13.15, 18.30, 16.15 val. 18-19, 23 d. 13.15, 
18.45, 21 val. 20-22 d. 13.15, 16.15, 18.30, 21.30 val.
„laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 17 d. 
19.30 val. 28-23 d. 19.45, 22 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 17 d. 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 17.30 val. 18-19, 23 d. 10.30, 12.30, 
14.30, 16, 17.45 val. 20 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
17.45 val. 21-22 d. 12.30, 14.30, 16.30, 17.45 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 17 d. 18.45 val. 18-23 d. 21.45 val.

„Laimingas 
bilietas“

Netrukus kinuose bus pristatyta iš koto 
verčianti veiksmo komedija „Laimingas bi-
lietas“. Šio filmo scenarijų sukūrė jau pagar-
sėjęs autorių duetas Žora Kryžovnikovas ir 
Aleksejus Kazakovas, kurių kūrybos krep-

šelyje tokie sėkmingi projektai, kaip „Karti 
karti...“, „Karti karti...2“ ir „Pati geriausia 
diena“.

Valerka su draugais po vakarėlio aptin-
ka turįs loterijos bilietą. Kas jį pirko - nie-
kas nepamena. Paaiškėja, kad bilietas lai-
mingas - 43 milijonai rublių! Čia jau visas 

kapitalas kuklaus Jekaterinburgo gyvento-
jui! Ką ten, užteks visam pardavėjų skyriui, 
kur dirba Valerka ir jo draugai. Laimėjimą 
nusprendė pasidalinti po lygiai, pasilinks-
mino, prikūrė planų... bet greitai suprato, 
kad pinigus matys kaip savo ausis, jei apie 
juos sužinos žmonos. Vyrai iš namų pavagia 

Kino teatruose nuo kovo 17 d.

n Komedija, Rusija, 2017

n Režisierius: Romanas Samginas

n Vaidina: Andrejus Rožkovas, Dmitrijus 

Brekotkinas, Viačeslavas Miasnikovas, Olesia 

Železniak, Michailas Truchinas, Aleksejus 

Maklakovas, Olga Medynič, Olga Dybceva, 

Valentina Mazunina ir kt.

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Premjera
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Veidai

          

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 17 d. 10.45, 16 val. 18-19, 23 d. 11, 15.30, 
21.45 val. 20-22 d. 11, 16, 21.45 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 17 d. 13.30, 19.15 val. 18-19, 23 d. 13.30,  
18.15 val. 20-22 d. 13.30, 18.45 val.
„Povaizdis“ (biografinė drama, Lenkija, N-13) - 
17-20, 22 d. 15.15 val. 21 d. 10, 15.15 val. 23 d.  
15.30 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 18-19, 23 d. 20.45 val. 20-22 d. 20.30 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 17 d. 18.30 val. 
18-19, 23 d. 18.45, 21.30 val. 20-22 d. 19.15, 21.15 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17 d. 16.15, 18.15 val. 18-19, 23 d. 16.15, 18 val.  
20-22 d. 16.15, 18.30, 21.50 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 17 d. 11.30, 13.45, 16 val. 18-19, 23 d. 11.30, 13.45, 
16.30 val. 20-22 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val.

„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17, 20-22 d. 10, 11.15, 13.45 val. 
18-19, 23 d. 10.15, 11.15, 13.45 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17 d. 11, 13.15 val. 18-22 d. 
10.45, 13 val. 23 d. 10.45 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 18 d. 11 val. 
(specialus seansas mažiukams).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 22 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

Kaunas

FORuM CInEMas
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
17-23 d. 13, 19, 20.20 val. (19 d. 19 val. seansas nevyks; 
20.20 val. seansas vyks 19 d.).
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 17-23 d. 
10.10, 15.50, 22.40 val.

„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 17-23 d. 16, 19.20, 22.30 val.
„Laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
20, 22 d. 16.10 val.
Šiuolaikinio šokio vakaras - 19 d. 17 val. (Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Rammstein. Paris“ (filmas-koncertas, N-13) - 23 d. 
18.30 val.
„Patruliai“ (nuotykių komedija, N-16) - 22 d. 18.05 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 17-23 d. 17.20, 21.20 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 17-23 d. 13.30, 20 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 17-23 d. 22.55 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 17-23 d. 
12.30 val.

savo pasus ir pabėga į Maskvą. O žmonos 
seka jiems iš paskos!

Filmo herojams tenka iškęsti sunkius 
išbandymus pinigais daugelyje sudėtingų ir 
net absurdiškų situacijų. Ar įmanoma išlik-
ti žmogumi, kai iš dangaus nukrenta tokie 
turtai?

Komedijos „Laimingas bilietas“ filmavi-
mo aikštelėje siautėjo stipriausi komikai iš 
skirtingų sričių: kino, teatro ir televizijos. 
Pagrindinių vaidmenų atlikėjai - Andrejus 
Rožkovas, Dmitrijus Brekotkinas ir Viačes-
lavas Miasnikovas - humoro mėgėjams gerai 
pažįstami iš humoristinio šou „Uralskije pel-
meni“. Veiksmo scenas su triukais ir gaudy-
nėmis kūrė Viktoro Ivanovo kaskadininkų 
komanda. Jų atliktų darbų sąraše tokie pasau-
liniai projektai, kaip visos „bornianos“ dalys 
(„Bornas. Galutinis tikslas“, „Bornas: Abso-
liutus pranašumas“, „Džeisonas Bornas“), 
St.Spilbergo „Dirbtinis intelektas“, S.Bon-
darčiuko „Stalingradas“.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.
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„Beauty And the Beast“

1740-aisiais prancūzų rašytoja Gabrielle-
Suzanne de Villeneuve parašiusi pasaką „Gra-
žuolė ir pabaisa“ turbūt net nesvajojo, kad ši 
istorija gyvuos šimtmečius. Bela - miela ir kil-
niaširdė mergina, kuriai brangiausias pasauly-
je yra jos tėtis. Šiam pakliuvus į bėdą, mergina 
nė nesusimąsčiusi ryžtasi pasiaukoti ir tapti 
Pabaisos įkaite prabangiuose jo rūmuose.

Nepaisant iš pradžių tarp jų tvyrojusio ne-
pasitikėjimo ir baimės, Bela pamažu pradeda 
pažinti tikrąjį Pabaisos grožį - po siaubinga išo-
re slypinčią didžiulę ir mylinčią jo širdį.

Tačiau vos tik jiems susidraugavus, Pa-
baisai iškyla mirtinas pavojus - gražuolės Be-
los gelbėti atvyksta medžiotojas Gastonas, 
kuris gailesčio nejaučia niekam...

Naujojoje „Disney“ studijos ekranizaci-
joje šįkart susipina klasikinė istorija ir pa-
žangiausios šiuolaikinės technologijos, tad 
kompiuteriu sukurti magiški personažai at-
rodys tarsi gyvi.

Nuostabūs kostiumai, kerinti muzika, kurią 
sukūrė net aštuonių „Oskarų“ laureatas, kom-
pozitorius Alanas Menkenas, ir nemari tikro-
sios meilės istorija užburs ir didelius, ir mažus.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

 „Gražuolė ir  pabaisa“
Kino teatruose nuo kovo 17 d.

n Drama, JAV, 2017

n Režisierius: Bill Condon

n Vaidina: Kevin Kline, Emma Watson, Sir Ian McKellen, 

Josh Gad, Luke Evans, Gugu Mbatha-Raw, Dan Stevens, Audra 

McDonald, Stanley Tucci, Ewan McGregor ir kiti

Ši filmo versija bus rodoma anglų kalba su lietuviškais subtitrais ir 

2D formatu.

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 17-23 d. 
10.30, 16.10 val. (16.10 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 
17-23 d. 11, 13.40, 16.20, 18.40, 21.50 val. (23 d. 18.40 val. 
seansas nevyks; 19 d. 21.50 val. seansas nevyks).
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 16.10, 
19.10, 22.10 val. (16.10 val. seansas vyks 17, 21, 23 d.).
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-23 d. 13.20, 15.10 val.
„Skambutis 3“ (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 17.50, 
22.50 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ (romantinė 
drama, JAV, N-18) - 17-23 d. 20.10 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17-21, 23 d. 18.10 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 17-23 d. 13.20 val.
„Lego betmenas. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 17-23 d. 12.40 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-19 d. 10.50 val.

„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 17-23 d. 10.50, 15.30, 20.20 val.  
(18-19 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Didžioji siena“ (veiksmo f., Kinija, 3D, N-13) - 
18, 20, 22 d. 14.40 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 10.40, 
14.40 val. (14.40 val. seansas vyks 17, 19, 21, 23 d.).
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 17-23 d. 11.10 val.

CINAMON
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, N-7) - 17-22 d. 
10.45, 14, 16.40 val.
„Gražuolė ir pabaisa“ (drama, JAV, 3D, N-7) - 
17-22 d. 13.40, 19.40 val.
„Laimingas bilietas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
17-23 d. 17.30 val.
„Priešnuodis gyvenimui“ (trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 17-21 d. 21.15 val. 22 d. 22.10 val. 23 d.  
22.10 val.
„Queen Rock Montreal 1981“ (koncertas) - 22 d. 19 val.
„Rocco“ (drama, Italija) - 17-21 d. 22.10 val.
„Ištekėti per naktį 2“ (komedija, Rusija, N-13) - 
17-23 d. 15.20 val.

„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
N-13) - 17-22 d. 13.30, 22 val. 23 d. 13.30, 18.30, 22 val.
„Kongas: Kaukolės sala“ (nuotykių f., JAV, Vietnamas, 
3D, N-13) - 17-21 d. 16.20, 18.50 val. 22 d. 16.20, 
21.30 val. 23 d. 16.20, 21 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, V) - 17-22 d. 
10.10, 12 val. 23 d. 10.10, 12, 14.30 val.
„Ričis Didysis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Belgija, Liuksemburgas, JAV, Vokietija, 3D, V) - 17-22 d. 
10.30, 12.30, 16 val. 23 d. 10.30, 12.30, 16.30 val.
„Traukinių žymėjimas 2“ (trileris, Jungtinė Karalystė, 
N-18) - 17-23 d. 22.30 val.
„Liūtas“ (drama, Australija, JAV, Jungtinė Karalystė, 
N-13) - 17-23 d. 20.10 val.
„Loganas. Ernis“ (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 19.30 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (drama, Lietuva, N-13) - 17-22 d. 
11, 14.30, 17.10, 19.20 val. 23 d. 11, 14, 16.40, 19.20 val.
„Šuns tikslas“ (drama, dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-23 d. 11.20, 18 val.
„Žaklina“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 13.15 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 17-22 d. 22.20 val. 
23 d. 16, 21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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LAUKIAME JŪSŲ

Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
18 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistas Rimvydas Savickas (klarne-
tas). Dir. Tung-Chien Chuang.

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
19 d. 16 val. - „Pavasarinis meilės spindulys“. L.Dorfmanas 
(fortepijonas), V.Pigagaitė (sopranas), V.Giedraitis (klarnetas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
18, 19 d. 18 val. - D.Razauskas ir S.Petreikis. 
Jubiliejinis dešimtmečio koncertas.

s.VAiniŪnO nAMAi
17 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai. Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos prof. Sergejaus Okruško stu-
dentai E.Davis, I.Marija Žukauskaitė ir L.Petkevičiūtė.

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA
17 d. 18 val. - Lietuviški fortepijonai. Rūta Rikterė ir 
Zbignevas Ibelhauptas (fortepijonas).

18 d. 13 val. Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčioje - Barokinės muzikos koncertas. Atlikėjai: 
K.Dubrovskaja (smuikas, Vokietija), A.Kniazev (vargonai, 
Rusija).
18 d. 18 val. - „Jūros paveikslai“. Kauno miesto 
simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, JAV, vadovas 
A.Treikauskas). Solistės: R.Novikaitė (mecosopranas), 
M.Kan (fortepijonas, Norvegija). Dir. E.Selvik (Norvegija).
19 d. 17 val. - „Come Together“. Atlikėjai: Ian Maksin 
(violončelė) ir „Vilnius guitar trio“.
21 d. 18 val. - J.K.Broja „Sugrįžimas“. Atlikėjai: Jan 
Krysztof Broja (fortepijonas, Lenkija).

KlAipĖDA

KOnCERTŲ sAlĖ
17 d. 18.30 val. - „Dainuojantis smuikas II“. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistas 
D.Sinkovskij (barokinis smuikas, kontratenoras, Rusija).
21 d. 18.30 val. I a. fojė - „Soprano ir trimito meilės 
istorija“. Klaipėdos brass kvintetas: S.Petrulis (meno vado-
vas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), M.Miliauskienė 
(valtorna), S.Sugintas (trombonas), V.Liasis (tūba). Solistė 
B.Ignatavičiūtė (sopranas).

Parodos
Vilnius

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 parodą „Dulkės: užmirštoji 
Egipto architektūra“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Paroda „Kūnas ir tamsa“
Dailininkų sąjungos galerija

Vokiečių g. 2
Tapybos paroda „Be teksto“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Mato Janušonio ir Džiugo Šukio paroda „Sutapimas“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
Paroda „Antanas Mončys (1921-1993) ir jo aplinka“
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Koncertai/teatras

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

17 d. 18.30 val. - F.Lehar „Linksmoji našlė“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
18 d. 12 ir 15 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis „Zuikis 
Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
18 d. 18.30 val. - E.Balsys „Eglė žalčių karalienė“. 
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
19 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykš-
tukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
23 d. 18.30 val. - W.A.Mozart „Figaro vedybos“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
17, 18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
A.Čechov „Trys seserys“. Rež. Y.Ross.
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - Y.Mishima „Auksinė 
šventykla“. Rež. E.Mikulionytė.
19 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
19 d. 17 val. Didžiojoje salėje - D.Alighieri „Dieviškoji 
komedija“. Rež. E.Nekrošius.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Puškin „Borisas 
Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
21 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sriuba“ („Vytauto 
Kernagio fondas“).
22 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Baltas sodininkas“ Rež. 
Vytautas V.Landsbergis.
23 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje - O.Wilde 
„Laimingasis princas“. Rež. P.Makauskas.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakov 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
17 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. Rež. R.Tuminas.
18 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir 
Klaros Šuman meilės istorija). Rež. P.Galambosas (Vengrija).
19 d. 12 ir 14 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
21 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdie-
nės“. Rež. G.Tuminaitė.
23 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

17 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
18 d. 18 val. - M.Andersson „Bėgikas“. Rež. O.Lapina.
19 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.
21 d. 18 val. - B.Slade „Kitais metais tuo pačiu laiku“. 
Rež. A.Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“).
22 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.

salė 99
18 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
17, 19 d. 18.30 val. - Premjera! „Legenda apie Didįjį 
Kombinatorių“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
18 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Dostojevskio ange-
lai“ (F.Dostojevskio kūrinių motyvais). Rež. B.Mar.
19 d. 12 val. - „Ledų rūmai“ (rusų k.). Rež. M.Sasim.
22 d. 19 val. - „Spiritizmo seansas“ - tiems, kurie neken-
čia klasikinės muzikos (lietuvių k.).

RAGAniuKĖs TEATRAs
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Elenytė ir Kiškis brolis 
narsuolis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
18 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Vaiduokliukas“.
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

18 d. 12 val. - „Ga-Ra-Rar“. Rež. O.Lapina.
19 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
18 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.
19 d. 14 val. - „Muzikinė dėžutė“. Rež. J.Skuratova.

„DOMinO“ TEATRAs
18 d. 15 ir 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Žaidimas 
nebaigtas“. Rež. K.Smoriginas.
21 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-16). Rež. C.Graužinis.
18 d. 14 val. - Pažintiniai pasivaikščiojimai Menų spaus-
tuvėje. Dalyvavimas - nemokamas.
18 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „8 minutės“. 
Rež. S.Pikturnaitė.
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio cirko spek-
taklis „Aš esu...“ (N-7). Idėjos autorius M.Markevičius.
19 d. 11 ir 15 val. Juodojoje salėje - Šokio teatras 
DANSEMA: „Mozaika“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
19 d. 19 val. Kišeninėje salėje - ARTŪRO AREIMOS 
TEATRAS: „Klamo karas“ (N-14). Rež. A.Areima.
20 d. 11 val. Studijoje III - Šokio pirmadieniai mažyliams. 
Šoka B.Banevičiūtė ir G.Subotinaitė (šokio teatras DANSEMA).
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS ERDVĖ’16: 
„Neišmoktos pamokos“. Rež. ir pjesės autorius A.Špilevoj.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
19 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
17 d. 19 val. - N.Payne „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė.
18 d. 12 val. - Premjera! „Eglė žalčių karalienė“. Rež. E.Kižaitė.
20 d. 12 val. - Premjera! M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. 
Rež. O.Lapina.
23 d. 19 val. - Šv. Kormorano šešėlinio humoro klubas 
su programa „Paskalos ir padavimai“. Kūrybinė grupė: 
A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis, D.Auželis.

Lietuvoje koncertuosiantis Baseku 
kujatė (Bassekou kouyate) iš Malio yra 
vienas žymiausių šiuolaikinių Vakarų 
afrikos ngoni instrumento meistrų. Šis 
„Grammy“ apdovanojimui nominuotas 
ngoni ambasadorius ir afrikos muzikos 
vizionierius yra užkariavęs klausytojų 
simpatijas visame pasaulyje.

Atgaivinęs vieną seniausių instrumentų, 
jis nutiesė tiltą tarp savo protėvių ir XXI 
amžiaus muzikos, tapdamas išskirtiniu ta-
lentu, jungiančiu bliuzą, rokenrolą, džiazą bei 
tradicinį Malio skambesį.

Baseku Kujatė muzikos revoliucionie-
riaus ir modernisto vardą užsitarnavo už sa-
vo sukurtą naują ngoni - tradicinės liutnios, 
tolimo bandžos protėvio ir vieno seniausių 
styginių instrumentų Afrikoje - vaidmenį. At-
likėjas šiam instrumentui pridėjo stygų, atra-
do naujų grojimo metodų ir eksperimentuo-
damas su garso efektais jį išpopuliarino - dėl 

Lietuvoje koncertuos vienas žymiausių Vak arų Afrikos muzikos meistrų

Baseku Kujatė (Bassekou 
Kouyate) su grupe

Organizatorių nuotr.
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OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
18 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
19, 20, 21 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS  
TEATRAS

17, 18, 19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
G.Labanauskaitė Diena „Žalgirės“. Rež. V.Bareikis.
21 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“. Rež. I.Paliulytė.
21, 22 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ 
(pagal A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
17, 18 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žurauskas. Dir. J.Janulevičius.
19 d. 12 val. - W.A.Mozart „Mažoji burtų fleita“. 
2 d. muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha. Dir. V.Visockis.
19 d. 18 val. - J.Štrausas „Žydrasis Dunojus“. 
2 d. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.
22, 23 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

18 d. 11, 15, 16.30 val. - Šokio teatras „Dansema“: 
„Mozaika“.
19 d. 11 ir 14 val. - „Megztinis“ (pagal D.Bisset 
pasakas). Rež. G.Aleksa.
22 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
23 d. 18 val. - Premjera! T.Wilder „Upės po žeme“. 
Rež. G.Padegimas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
18 d. 18 val. - Premjera! N.Kin „Žmogus skaitantis jūsų 
mintis“.
19 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
18, 19 d. 12 val.; 21 d. 10 val. - Premjera! „Tikroji 
Pelenės istorija“. Rež. O.Žiugžda.
22 d. 10 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
23 d. 10 val. - „Žalias žalias obuoliukas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

22 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
23 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.

RENGINIŲ OAZĖ
17 d. 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.

KLAIpĖDA

KLAIpĖDOS DRAMOS  
TEATRAS

18 d. 18.30 val.; 19 d. 17 val. Didžiojoje salėje - 
Premjera! P.Priažko „Juoda dėžutė“. Rež. D.Rabašauskas.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KLAIpĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

17, 18 d. 19 val. Palangos koncertų salėje - G.Puccini 
„Bohema“. 4 v. opera italų k.
19 d. 13 val. - „Ten, kur gyvena pabaisos“. 
Choreogr. D.Bakėjus.

KONCERTŲ SALĖ
22 d. 18 val. - P.Lellouche „Žaidimas nebaigtas“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIpĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
18 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
19 d. 11 ir 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Fiksikai žaidžia cirką“ 
(rusų k.). (Rusijos Federacija).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
17 d. 18 val. - „Kai žmonės vaidino dievą“. Rež.: A.Gian 
(JAV), M.Mačiulis (Vilniaus kamerinis teatras).
18 d. 18 val. - „Visu greičiu atgal“. Rež. A.Lebeliūnas.
19 d. 18 val. - Senjorų diena! A.Tam „Dibukas“. 
Rež. R.Banionis.

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Nuo klasikos iki šių 
laikų“ (Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras).

pANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
19 d. 19 val. - Premjera! F.Lehar „Linksmoji našlė“.

KITI MIESTAI

17 d. 18 val. Marijamplolė, kultūros centre - A.Čechovas 
„Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 18 val. Šiauliai, kultūros centre - „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.
19 d. 14 ir 18 val. Panevėžys, Bendruomenių 
rūmuose - „Paryžiaus katedra“. Rež. R.Marcinkus. 
Choreogr. P.Andrzejevska.
19 d. 18 val. Rokiškis, kultūros centre - „Edis Agregatas, 
arba Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“.  
Rež. A.Giniotis (Keistuolių teatras).
19 d. 18 val. Mažeikiai, kultūros centre - V.Sigarevas 
„Loto“ (N-18). Rež. O.Šapošnikovas.
20 d. 18 val. Zarasai, kultūros centre - „Vyrų laiškai“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
21 d. 12 val. Vilkaviškio kultūros centre - Muzikinis spek-
taklis vaikams „Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis (Keistuolių teatras).
21 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre - Šv.Kormorano 
šešėlinio humoro klubas su programa „Paskalos ir pada-
vimai“. Kūrybinė grupė: A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, 
R.Aleksaitis, D.Auželis (Keistuolių teatras).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Lietuvoje koncertuos vienas žymiausių Vak arų Afrikos muzikos meistrų
to dabar galima šį instrumentą girdėti daugy-
bėje Malio grupių. Baseku Kujatės rankose šis 
iš pažiūros ribotų galimybių instrumentas įgi-
jo platesnį melodijų asortimentą ir universa-
lumą, apimantį Vakarų muzikos stilius, ir už-
tikrino elektrinio bliuzo - roko skambesio ngo-
ni autoriaus, virtuozo ir inovatoriaus statusą.

Po garsaus debiutinio „Segu Blue“ (2007 m.), 
laimėjusio „BBC Radio 3“ „Awards for World 
Music“ Metų albumo bei Metų Afrikos atlikėjo 
kategorijose, ir „Grammy“ nominuoto įrašo „I 
Speak Fula“ (2009 m.) Baseku Kujatė pasirodė 
kaip vienas svarbiausių muzikantų projekte „Af-
roCubism“. Jis koncertavo kartu su seru Polu 
Makartniu (Paul McCartney), Džonu Polu 
Džounsu (John Paul Jones), Damon Albarn, Bo-
ni Reit (Bonnie Raitt), Bono, Karlosu Santana 
(Carlos Santana), Džeksonu Braunu (Jackson 
Brown), Bela Flek (Bela Fleck), dalyvavo dau-
gybėje kitų naujausių „Africa Express“ renginių 
ir sulaukė pagyrų iš tokių muzikos dievaičių 
kaip Erikas Kleptonas (Eric Clapton).

Trečiasis albumas „Jama Ko“ (2013 m.) 
buvo įrašytas valstybės perversmo, vykusio 

2012 m. kovo mėnesį, metu ir yra Baseku 
Kujatės pareiškimas apie besitęsiančią krizę 
bei priespaudą Malyje.

2013 m. „Jama ko“ albumą „World Music 
Charts Europe“ išrinko Metų albumu, geriausio 
„world“ muzikos įrašo vardą suteikė „Les In-
rockuptible“, „Mojo“, „Uncut“ ir kiti žurnalai.

Naujausias Baseku Kujatės karjerą api-
brėžiantis albumas „Ba Power“ (2015 m.) pa-
sižymi įtaigiomis dainomis, ryškiais rifais ir 
visa apimančiomis emocijomis. Elegantiškas, 
preciziškas bei didžiulį įspūdį paliekantis įra-
šas įtvirtina jį kaip vieną aktualiausių XXI 
amžiaus atlikėjų.

Neeilinė charizmatiško ir genialaus Ba-
seku Kujatės kelionė įrodo, kad jis yra vienas 
novatoriškiausių bei įdomiausių Afrikos mu-
zikos atstovų. Stygų princu vadinamas atli-
kėjas, nepabūgęs laužyti tradicijų savo feno-
menaliais pasirodymais ir idėjomis, praplėtė 
gimtosios muzikos paveldo ribas. Net senie-
ji griotai, ngoni tradicijų globėjai, sveikina 
Baseku Kujatę už tai, kad atkreipė žmonių 
dėmesį į šią jau pradėjusią nykti muziką.

l Baseku Kujatė gimė 1966 m. mažame dau-
giataučiame Malio kaime Garanoje, esančiame 
60 kilometrų nuo Segou miesto ties Nigerio 
upės krantais. Jis yra senos griotų (paveldima 
muzikantų linija, tęsianti labai seną afrikiečių 
tradiciją) giminės palikuonis iš abiejų tėvų pusių.
l Baseku Kujatė Lietuvoje pasirodys su 
savo grupe „Ngoni Ba“ - kvartetu, sudarytu iš 
įvairaus dydžio ir tonacijų ngoni instrumentų. 
Jame kartu pasirodo atlikėjo žmona Emi Sako 
(Amy Sacko), puiki griotų dainininkė, pra-
minta „Malio Tina Turner“, bei sūnūs Madou 
ir Mustafa Kujatės. „Ngoni Ba“ dalyvaudami 
šimtuose koncertų per metus įkvėpė viso 
pasaulio auditorijas: „Glastonbury“, „Roskilde“, 
„Fuji Rock Festival“, „North Sea Jazz Festival“, 
WOMAD ir „Latitude“ festivalių bei žymiausių 
salių lankytojus. Negailėdami liaupsių BBC 
„Ngoni Ba“ pavadino „Geriausia rokenrolo 
grupe pasaulyje“.

Faktai

l Kovo 28 d. 19 val. renginių OAZĖ, 

Kaunas
l Kovo 29 d. 19 val. KEISTUOLIŲ teatras, 

Vilnius

koncertai
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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

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tačiau kad darbai vyktų sklan-
džiai, reikia gerų tarpusavio santykių.  
Didelių sveikatos problemų nekils. Bus 
jautrūs inkstai. Kasdien gerkite daug 
vandens, nevalgykite aštraus, sūraus ir 
kepto maisto.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu. 
Reikėtų susitelkti ne į galutinį tikslą, ne 
į tai, kas bus, o į etapus, vedančius to 
tikslo link. Jums keliami reikalavimai 
bus nemaži. Palankus metas valyti 
organizmą. Taip pat galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

Naujos pažintys ne tik suteiks 
emocinį palaikymą, bet ir bus finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti 
antrosios pusės. Naujos veiklos 
nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite įprastus 
darbus ir laukite mėnesio pabaigos, 
kai prasidės palankesnis laikotarpis. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmu ir laime. 

AVINUI

Prognozė kovo 17-23 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti 
savo žmogų. Darbo ir karjeros reikalai 
klostysis puikiai. Viskas vyks pagal 
planą, tvarkingai. Jeigu tektų sudarinėti 
sutartis, jas pasirašykite jums palankio-
mis sąlygomis. Pats laikas susirūpinti 
sveikata. Ji daug problemų nekels, 
tačiau dėmesio jai prireiks.

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų. Tinkamas metas 
bendradarbiauti su kitomis įmonėmis. 
Jeigu turite savo įmonę, gali atsirasti 
galimybė ją sujungti su kita verslo 
grupe. Turėsite šiokių tokių sveikatos 
problemų. Lėtinkite tempą, ribokite pro-
tinį darbą. Būtinai sveikai maitinkitės.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali 
aplankyti labai stiprus meilės jausmas. 
Tikėtina, kad tas jausmas bus vienpusis 
ir su mylimu žmogumi juo pasidalyti 
neteks. Darbe jūsų laukia daug įvairių 
nutikimų, gali gluminti darbų gausa. 
Todėl darbus patartina susiplanuoti - 
bus mažiau chaoso. Šiuo laikotarpiu 
reikės daugiau laiko ir dėmesio skirti 
sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Laukia laikinas atokvėpis. Nors 
ir labai norėsis, dabar ne metas atverti 
jausmus priešingos lyties atstovui. 
Palankus ir sėkmingas laikas tvarkyti 
darbo ir karjeros reikalus. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į sveikatą, būsite jautrūs 
ir pažeidžiami. Turėtumėte daugiau laiko 
skirti poilsiui. Tinkamas metas lankyti 
jogos užsiėmimus, medituoti. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Santykiai gali būti 
dramatiški, sugrąžinti senas problemas. 
Jei pajusite, kad darbas tampa rutina, į jį 
pažvelkite kūrybiškai. Sveikata bus puiki, 
būsite energingi, džiaugsitės ir mėgausi-
tės gyvenimo malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai turi 
galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų 
lūkesčius. Geras laikas apmąstyti visas 
savo karjeros galimybes, baigti pradėtus 
darbus. Rimtų sveikatos problemų 
Mergelės neturės. Gali šiek tiek trūkti 
energijos.

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė 
nebus linkusi ieškoti kompromisų.  
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir 
laiku. Rimtesnių problemų jūsų sveikata 
nekels. Galite jausti sumažėjusį pasiti-
kėjimą savimi. Domins istoriniai filmai 
ir knygos.

OŽIARAGIUI

Gali kilti sunkumų su antro-
siomis pusėmis. Nesusituokusioms 
poroms iškilę nesklandumai trukdys būti 
kartu, tarp sutuoktinių vyraus šaltumas, 
abipusės meilės stygius. Darbe galimi 
pasikeitimai, konfliktai, didelis sukrė-
timas, įvairios kliūtys, neleidžiančios 
atlikti darbo kokybiškai. Saugokitės 
avarijų ir kliūčių kelyje.

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis 
neblogai. Galite susitikti su sena meile. 
Jeigu abu partneriai sugebės santykius 
pakreipti tinkama linkme, pora turi daug 
šansų būti laiminga. Siekti karjeros - ne 
pats geriausias laikas. Sveikata bus 
puiki, problemos nekankins. Numatytą 
operaciją geriau atidėti. Sportuokite, 
nepamirškite grūdinimosi procedūrų. 

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Žurnalistė,  
dokumentinių filmų kūrėja  
Gražina Sviderskytė
1973 03 22

Atlikėja Liepa  
Mondeikaitė-Norkevičienė
1990 03 23

Aktorė, režisierė, poetė 
Birutė Marcinkevičiūtė (Mar)
1969 03 23

Dizainerė Diana Vapsvė
1984 03 20

GEROS DIENOS: kovo 19, 21, 23 d. BLOGOS DIENOS: kovo 22 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: „Trabant“. Arafatas. 
Balo. Protas. Le. Paris. Risas. Suk. 
Tris. Ėsena. Moras. Ag. Simas. Eta. 
Aktas. Ni. Trauka. Tulonas. „Ariston“. 
Kivis. Paltas. Ant. Kėstas. Kai. Asta. 
Nasau. Ėglinis. RS.
Horizontaliai: Praktika. Pabaigtuvės. 
Bars. Alisa. Ali. Sostu. Įnosės. 
Sinapsė. Premisa. Arina. LKL.  
Trosas. Atai. Ata. Train. Fasmeris. 
Fas. Otas. As. Srautas. Valua. Kontr. 
Sekstantas.
Pažymėtuose langeliuose: 
GesintuVas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki kovo 21 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas Marius Židonis 
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

Kuo panaši krizė ir skyrybos su žmona?
Atsakymas: abiejų metu prarandi pusę turto. 

l

- Bet kokie skanūs koldūnai, ar ne?
- Skanūs, skanūs... Bet šiaip, žinok, nor-

malūs žmonės į kiną kukurūzų spragėsius 
nešasi.

l

Gimus vaikui, aš supratau 10 neginčija-
mų tiesų:

1. Rėkiančio trejų metų vaiko balsas tris 
kartus garsesnis už trijų suaugusiųjų.

2. Viskas, kas saugoma nepasiekiamose 
vietose, pasiekiama per 28 sekundes.

3. Lūpdažiai gana skanūs... kuo ryškesni, 
tuo skanesni.

4. Su dantų pastos tūtele galima nudažy-
ti pusę sienos ir duris.

5. Skalaujant jūrų kiaulytę skalbimo ma-
šinoje - ji vemia.

6. Skėtis niekada neatstos parašiuto.
7. Pirmieji suplyšta patys svarbiausi do-

kumentai.
8. Į skrandį telpa trys didžiulės porcijos 

ledų, bet į jį niekada netelpa viena mažytė 
lėkštutė sriubos.

9. Superklijai iš tiesų klijuoja viską.
10. Gaisrininkai atvažiuoja per 10 min... 

l

Man padovanojo talismaną, kuris pri-
traukia pinigus. Pakabinau prie priekinio 
automobilio stiklo. Kitą dieną į mane įva-
žiavo inkasatorių šarvuotis...

l

Superdemagogija - tai, kada mokesčių 
inspektorius įrodinėja mokesčių mokėtojui, 
kad sumokėti mokesčiai yra geriau už namą 
ant jūros kranto... 

l

- Svajoju tapti milijonierium, kaip ir ma-
no senelis.

- Tavo senelis buvo milijonierius? 
- Ne, bet jis irgi svajojo.

l

Dienos mintis blondinėms: jei jums nuo 
šaknų kartais ruduoja plaukai, reiškia sme-
genys vis dar priešinasi.

l

Vaikšto žemaitis po zoologijos sodą, glos-
to tigrą, liūtą, beždžionę. Tik nepaglostė ana-
kondos. Prižiūrėtojas sako:

- Kodėl neglostai anakondos? 
Žemaitis atšovė:
- Aiškiai parašyta „ana konda“. 

l

Ji buvo tokia pikta, kad prisiskambino 
jam į išjungtą telefoną.

l

Kai anksti ryte išgirstu žadintuvą, man 
atrodo, kad į mane šaudo.

- Na, ir kaip, šoki iš lovos?
- Ne, guliu tarsi užmuštas...

aNEkDOTai

SPALVŲ FESTIVALIS. Kovo 13-ąją visoje Indi-
joje buvo švenčiamas garsusis „Holi“ festiva-
lis. „Holi“ - tai vienas garsiausių ir labiausiai 
švenčiamų induistų festivalių visoje Indijo-
je. Festivalis švenčiamas itin triukšmingai, 
šokama, barstomasi spalvotais milteliais 
ir pilstomasi įvairiaspalviu vandeniu, daug 
pokštaujama, o vakare prieš vidurnaktį de-
ginami laužai. Todėl neretai šis festivalis va-
dinamas Spalvų festivaliu. Šventėje nepai-
somos tam tikros socialinės, amžiaus, kas-
tos ar lyties normos, kartu švenčia ir maži, ir 
dideli, ir vyrai, ir moterys, o našlėms tai vie-
nintelė šventė, kurią joms leidžiama švęsti.
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