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šIaMe nuMeryje

 ■ Aktorius Andrius Žiurauskas, tvarkingą ir švarų automobilį vadinantis svajonių automobiliu, - 
apie savo ir lietuvių vairavimo ypatumus. 12 p.

 ■ Kaip Rima Petrauskytė-Malašičevė įveikė 
didžiausią savo fobiją - šis ir kiti faktai, kurių 
nežinojote apie atlikėją. 11 p.

 ■ Prizu už televizijos laidą „Ginklo bro-
liai“ konkurse „Pragiedruliai“ įvertintas 
Daumantas Liekis - apie lietuvybę ir 
patriotizmą.  39 p.
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daumantas liekis - 
įvertintas už patriotizmą

kaip andrius Žiurauskas laikė vairuotojo teises?

10 faktų, kurių nežinojote 
apie rimą
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Visai neseniai prisijungei prie „Pop 
Ladies“ grupės. Kaip toks sprendimas 
pakeitė tavo gyvenimą, kasdienybę, gy-
venimo tempą?

- Džiaugiuosi priėmusi tokį sprendimą. 
Smagu ne tik dėl to, kad susipažinau su to-
kiomis žavingomis moterimis, bet ir dėl to, 
kad pati esu priversta pasitempti. Toks žings-
nis atnešė daug pokyčių į mano gyvenimo 
ritmą. Atsirado daugiau veiklos, kartais dėl 
to tenka atidėti kokius nors asmeninius rei-
kalus, rečiau aplankau tėvus, nors tiek jie, 
tiek aš gyvename Vilniuje.

- Kaip sutariate su grupės merginomis?
- Puikiai. Po mano debiutinio koncerto su 

„Pop Ladies“ gavome pagyrų, kad iš šono 
žiūrint net nepasakysi, kad esu naujokė. Esa-
me panašios, visos užsispyrusios. Siekiame, 
kad pasirodymai būtų kuo geresni. Daug dir-
bame su vokalu. Todėl kai sulaukiau klausi-
mo, ką galvoju apie merginas, dainuojančias 
įvairiomis kūno dalimis, manau, kad tie, kas 
to klausia, nebuvo mūsų koncertuose.

- Papasakok, kaip muzika atsirado 
tavo gyvenime?

- Kai buvau maža, labai norėjau lankyti 
muzikos mokyklą, bet tėvai negalėjo manęs 
kasdien vežioti, o keliauti vienai buvo per 
toli. Pradėjusi mokytis gimnazijoje nuėjau 
dainuoti į chorą. Net koncertus rengdavome. 
Girdėjau, kad tas choras gyvuoja iki šiol. Po 
mokyklos nedvejodama pasirinkau studijuoti 
dainavimą. Išvažiavau iš Vilniaus į Klaipėdą, 
kur ir baigiau klasikinį dainavimą.

- Tai, atėjusi į „X Faktorių“, jau turė-
jai rimtą pagrindą po kojomis.

- Turėjau pagrindą, bet nepasakyčiau, kad 
rimtą. Tačiau tikrai nebuvo taip, kad atėjau į pro-
jektą manydama, kad gal moku dainuoti, arba 
mėgstu dainuoti duše. (Šypsosi.) Žinojau, ko noriu.

- Ar dalyvavimas „X Faktoriuje“ ir bu-
vo tas žingsnis, padėjęs pramušti ledus?

- „X Faktorius“ buvo dar vienas svarbus 
žingsnis mano karjeroje. Jis suteikė didelį 
populiarumą, kuris, manau, padėjo pramušti 
ledus į populiariosios muzikos sceną. Tačiau, 
kad noriu būti dainininke, žinojau jau seniai. 
Kai dar studijavau Klaipėdoje, pradėjau dirb-
ti Klaipėdos muzikiniame teatre. Nors dirbau 
ten trumpai, man labai patiko. Gavau pagrin-
dinį vaidmenį. Mano darbu visi buvo paten-
kinti. Supratau, kad nieko kito gyvenime ne-
noriu veikti. Atsirado žiūrovų dėmesys. Žmo-
nės ateidavo į spektaklį dėl manęs.

- Kaip suprantu, išbandei įvairius mu-
zikos stilius - nuo klasikos iki populiarių 
dainų. Koks stilius tau artimiausias?

- Klausytis mėgstu roko, ypač vairuodama 
automobilį. Bet klausausi jo, kai esu viena 
arba su draugu. Tiesa, pati dainuoti neban-
džiau. Iki šiol stebiuosi, kaip žmonės, dainuo-
dami roką, nesusidrasko balso stygų. Gal tai 
labiau tinka vyrams. Aš galėčiau nebent po-
proką dainuoti. Mano draugas klausosi švel-
nios užsienio atlikėjų muzikos. Anksčiau ne-
galėjau jos pakęsti. O dabar klausau ir man 
smagu. O dainuoti mėgstu populiariąją muzi-
ką. Klasikinę kol kas padėjau į šoną.

- Turi kokių nors tabu scenoje?
- Anksčiau sakydavau, kad nedainuosiu 

populiarios muzikos, įsivaizdavau, kad dai-
nuosiu klasiką. Paskui atėjo naujas etapas ir 
viskas pasikeitė. Todėl dabar sakyti, kad ko 
nors niekada nedarysiu, būtų neprotinga. Ne-

„LaisvaLaikio“ interviu

Jei man nuolat visi 
sakytų, kad esu 
blondinė, gal ir 
nusibostų, bet, matyt, 
dar nesu visiška 
blondinė

Anžela Adamovič: jei mane lygina 
su Merlin Monro, vadinasi, esu kažko verta

n Anžela gimė 1987 m. 

gegužės 28 d. Vilniuje

n Klaipėdoje baigė klasikinio dain-

avimo specialybę

n 2014 m. dalyvavo projekte 

„X Faktorius“, ten užėmė antrą vietą

n Šiemet prisijungė prie merginų 

muzikos grupės „Pop Ladies“

n Draugauja su 2014 m. 

„X Faktoriaus“ nugalėtoju 

Žygimantu Geču

dosjė

Vos pasirodžiusi televizijoje žavi blondinė AnželA AdAMoVič (27) kaipmat patraukė 
žiūrovų dėmesį. Vieni merginą įsidėmėjo kaip įspūdingo balso savininkę, kiti - it nulietą 
grožio ikonos Merlin Monro (Marilyn Monroe) antrininkę. Palyginimų su garsiąja moteri-
mi Anžela nesibodi, atvirkščiai - džiaugiasi ir stengiasi pabrėžti panašumus. nors  
neseniai prie populiarios merginų grupės „Pop ladies“ prisijungusi atlikėja įsitikinusi, 
kad daili išvaizda pramogų pasaulyje didelis privalumas, be talento, anot jos, nieko  
nepasieksi. Pasitelkusi abu ginklus Anžela ateityje svajoja ne tik apie įrašų studiją, bet ir 
apie solinį koncertą, į kurį susirinktų tiek žmonių, kiek ir pas Marijoną Mikutavičių.
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žinau, kas manęs laukia ateityje. Žinau, kad šiuo 
metu scenoje neapsinuoginčiau. Man atrodo, kad 
tai nėra reikalinga. Galbūt fotosesijai, galbūt kli-
pui, bet ne koncertams. Nemesčiau mikrofono 
į žmones, nesikeikčiau. Nedaryčiau nieko šiurkš-
taus ar asocialaus.

- Kaip manai, kiek apskritai dainininko 
sėkmės lemia scenos įvaizdis?

- Gal pusę? Bet vien įvaizdžio neužtenka. 
Reikia gero vadybininko, noro bendrauti su pu-
blika. Kai važiuojame į koncertą, teiraujamės 
žmonių, kokių dainų jie norėtų. Atsižvelgiame į 
jų pageidavimus.

- Manai, kad gražiam žmogui lengviau 
pasiekti populiarumą scenoje?

- Taip. Nors pati pirmiau pasiklausau dainos, 
tik paskui žiūriu, kaip atrodo atlikėjas, žinau, kad 
daugelis mato tik vaizdą. Pažiūri - jei gražu, o 
dar ir dainuoja, tai išvis puiku.

- Turi kokį nors savo grožio etaloną?
- Neslėpsiu - Merlin Monro man yra viena 

gražiausių moterų.

- Ne paslaptis, kad ir pati esi su ja lygi-
nama. Kada pastebėjai panašumų tarp jos 
ir savęs?

- Dar prieš patekdama į teatrą, vienoje šokių 
grupėje buvau vokalistė. Kūrėme įvairius pasiro-
dymus, dainavome dainas. Kartą man teko suvai-
dinti Merlin Monro pramoginėje televizijos lai-
doje. Nuo to viskas ir prasidėjo. Kai nusikirpau 
plaukus, panašumai išryškėjo. Juk anksčiau turė-
jau tamsius, beveik juodus, ilgus plaukus, paskui 
nusikirpau „care“ stiliumi ir nusidažiau rudai, per 
„X Faktorių“ buvau pusiau skusta galva. Dabar - 
blondinė. Man patinka ir pasidažyti panašiai kaip 
Merlin. Kartą net buvo atsiradęs neryškus apga-
mas toje pačioje vietoje, kurioje turėjo ir ji.

- Nevargina tie palyginimai?
- Ne. Per daug asmeniškai to nepriimu. Man 

net smagu. Juk ji graži! Jei mane lygina su tokia 
moterimi, tai, matyt, esu kažko verta.

- Nejauti konkurencijos iš kitų merginų?
- Ne. Nors tų kreivų žvilgsnių pasitaiko, 

stengiuosi tokių dalykų neimti į širdį. Jei žmogus 
pavydi, tegu pavydi. Aš to nesureikšminu. Man 
norisi draugiškai bendrauti.

- Visuomenėje vyrauja ir kita nuomonė 
apie blondines. Ar nesi susidūrusi su tipiš-
kos blondinės stereotipu?

- Dažnas mane taip vadina, bet aš to per daug 
asmeniškai nepriimu. Be abejo, jei nuolat man 
visi taip sakytų, gal ir nusibostų, bet, matyt, dar 
nesu visiška blondinė. (Šypsosi.) Kartais net ir 
pati apie save taip pajuokauju. Bet ką galvoja 
kiti - man nerūpi. Svarbiausia, ką galvoju pati ir 
mano artimieji. Jie žino, kad tai tik humoras, kad 
tai nėra skirta man asmeniškai.

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Kalbant apie stereotipus, kokių tu-
rėjai susikūrusi apie pramogų pasaulio 
virtuvę, iki čia patenkant?

- Kažkuo esu nusivylusi, kažkuo - ne. Pa-
menu pirmąją „X Faktoriaus“ laidą. Prieš iš-
eidama į sceną verkiau. Mačiau, kad aplink 
užkulisiuose kitais kažkas vis pasirūpindavo, 
o aš buvau likusi viena. Mane padažė, pašu-
kavo ir stovėjau sau. Puoliau į ašaras. Tuo 
metu atrodė, kad mane tiesiog nori iš čia  
išspirti. Bet tai tebuvo streso pasekmės. Da-
bar suprantu, kodėl tokių projektų dalyviai 
verkia. Anksčiau galvodavau - ko jos ten 
žliumbia, kas čia per vaidyba. Kai pati tą pe-
rėjau, supratau. Tai, ką mato žiūrovas, tėra 
maža dalelė viso darbo. Filmavimai trunka 
kelias dienas. Per repeticijas jautiesi kaip po 
didinamuoju stiklu. Mane nustebino, kiek 
daug čia reikia dirbti. Reikia būti emociškai 
stip riam. Jei esi silpnas, geriau neik.

- Ar dabar tavo gyvenimas taip pat 
po didinamuoju stiklu?

- Taip. Visai neseniai Telšiuose švenčiau 
Velykas. Užėjome į vieną kavinę, ten buvo 
daug žmonių. Jaučiausi išties stebima. Buvo 
taip keista. Nežinojau, kur dėtis. Bet šiaip 
dėmesio sulaukiu ir parduotuvėje, ir gatvėje, 
atsisuka, pirštais pabaksnoja.

- Kaip į tai reaguoja draugas - „X Fak-
toriaus“ nugalėtojas Žygimantas Gečas?

- Jis viską supranta. Nors susipažinome 
per „X Faktorių“, susitikinėti pradėjome tik 
praėjusių metų rudenį. Ilgą laiką bendravome 
kaip draugai. Tik po gero pusmečio kažkas 
suvirpėjo širdyse.

- Tai „X Faktorius“ pakeitė ne tik ta-
vo karjerą, bet ir asmeninį gyvenimą?

- Taip. Kai baigėsi šis projektas, labai daug 
kas pasikeitė mano gyvenime. Grįžau gyven-
ti į Vilnių, išsiskyriau su savo ilgamečiu drau-
gu. Viskas apsivertė aukštyn kojomis. Prasi-
dėjo koncertai. Pirma mintis buvo - „O Dieve, 
ką man dabar reikės daryti“. Bet atsilaikiau.

- Nepaisant to, tiek scenoje, tiek prieš 
fotoobjektyvą atrodai labai natūraliai. Ar 
scenos baimė tau pažįstamas jausmas?

- Dar ir kaip. Kaskart kai einu į sceną, 
mane apima drebulys. Jaudinuosi, ar viskas 
gerai pavyks, ar nieko nepamiršiu. Pradedu 
kartoti dainų žodžius. Bet vos užlipu ant sce-
nos, visa baimė dingsta. Pamatau žmones - 
nebelieka jokio streso, jokio nerimo.

- O kaip tėvai reagavo į tokius tavo 
gyvenimo pokyčius?

- Jie dėl manęs labai džiaugiasi ir mane 
palaiko. Kartą mamos kažko paklausiau, o ji 
sako: „Tai kad tu manęs jau seniai nebeklau-
sai“. „Nuo kada?“ - klausiu aš. „Nuo kokių 
dešimties metų“. Kaip suprantu, tėvų akimis, 
jau nuo dešimties bandžiau būti savarankiška. 
Iš mokyklos perėjau į gimnaziją, paskui pati 
nusprendžiau važiuoti į Klaipėdą. Žinoma, 
pak lausau jų nuomonės, bet jie žino, kad nus-
pręsiu vis tiek savaip. O dėl karjeros - mačiau, 
kaip jie džiaugėsi, kai buvau teatre, kaip jie 
mane palaikė per kiekvieną „X Faktoriaus“ 
laidą. Smagu, kad jie gali manimi didžiuotis.

- Kaip manai, kokios tavo savybės pa-
dėjo pasiekti tai, ką dabar turi?

- Užsispyrimas ir savikritiškumas. Visada 
pagalvoju - jei kažkas kitas gali tai padaryti, 
vadinasi, galiu ir aš. Galiu ir dar geriau. Kaip 
juokauju - esu pati sau „faina“. (Šypsosi.)

- O kokios savybės trukdo?
- Kartais kai užsisuku darbų maratone ir 

netikėtai atsiranda laisvų dienų, nebežinau 
ką daryti. Po kelių tokių dienų prarandu įpras-
tą tempą ir galiu įnikti į kokią tinginystę. Ta-
da pradedu save keikti. Dar viena savybė, 
kurios nemėgstu - atidėliojimas. Su juo labai 
kovoju.

- Kokių turi laisvalaikio pomėgių?
- Labai daug ką mėgstu daryti. Gal tik 

slidinėti nemėgstu, nes ten, kur šalta, nelabai 
gerai jaučiuosi. Mėgstu ir siūti, ir dekupuoti, 
ir nerti, visokius rankdarbius daryti. Tik da-
bar tam laiko nelieka.

- Kokių turi ateities svajonių?
- Svajonių turiu labai daug. Noriu ir įrašų 

studijos, ir automobilio, ir šeimos. Noriu di-
delės scenos, noriu savo solinio koncerto, 
noriu, kad ir pas mane ateitų tiek žmonių, 
kiek pas Marijoną Mikutavičių.

- Turi dvi tatuiruotes. Kokios jų isto-
rijos?

- Pirmoji, kurią pasidariau būdama 18, - 
muzikos raktas, simbolizuojantis mano aistrą 
muzikai. Kita padaryta prieš kelerius metus. 
Čia ištatuiruoti žodžiai: „Tutto passa, passera 
anche questo“ reiškia - „Viskas praeina, praeis 
ir tai“. Tai buvo parašyta ant karaliaus Salia-
mono žiedo. Šie žodžiai atspindi mano gyve-
nimo būdo filosofiją - nėra ko žiūrėti į praeitį, 
negalima sustoti. Viskas, ką turi šiandien, yra 
brangiausia, o rytoj turėsi dar daugiau.

- Girdėjau, kad kai pasidarai vieną 
tatuiruotę, nebegali sustoti. Gal ateityje 
jų bus ir daugiau?

- Iš tiesų jau norisi trečios, bet kol nebū-
siu tvirtai įsitikinusi, kur ir kokios - nesida-
rysiu.

Noriu didelės sceNos, 
Noriu savo soliNio 
koNcerto, Noriu, kad 
ir pas maNe ateitų 
tiek žmoNių, kiek pas 
marijoNą mikutavičių
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Pasiekti savo tikslų Anželai padeda 
užsispyrimas ir savikritiškumas

7

Kai sulauKiu 
Klausimo, Ką galvoju 
apie merginas, 
dainuojančias 
įvairiomis Kūno 
dalimis, manau, Kad 
tie, Kas to Klausia, 
nebuvo mūsų 
Koncertuose

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7

„LaisvaLaikio“ interviu
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Ypatinga proga melomanus šokdino sep-
tyni didžėjai: „Power Hit Radio“ merginos 
Emma ir Raminta bei Artas, Ignas, Green, 
Grand Canyon ir svarbiausias vakarėlio sve-
čias - šokių muzikos kūrėjas iš Švedijos Dže-
remis Olanderis (Jeremy Olanderis). Garsia-
jam Dž.Olanderiui tenka groti įvairiausiuose 
pasaulio kampeliuose - nuo sausakimšų sos-
tinių klubų iki milžiniškų arenų. Paklaustas, 
kokios erdvės jam patinka labiau, gimtadienio 
svečias sakė, kad jam malonu groti milžiniš-
kose arenose, pavyzdžiui, festivaliuose, kai 
per trumpą laiką tenka atiduoti visas jėgas, 
tačiau pats mieliau renkasi miesto klubus: 
„Esu užaugęs tarp miesto pastatų, miesto 
kultūros. Jei tektų pasirinkti, kur groti visą 
likusį gyvenimą, tai būtų klubai.“ Su juo ir 
radijo komandos didžėjais gimtadienio siesta 
buvo tikrai karšta, garsi ir labai energinga.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Veidai

gimtadienis su Džeremiu Olanderiu
Šokių muzikos hitų radijo stotis „Power Hit 
Radio“ praėjusį penktadienį klube „Exit“ 
paminėjo savo 12-ąjį gimtadienį. Švęsti 
gimtadienio susirinko ne tik visa „Power 
Hit Radio“ komanda, bet ir vilniečiai bei 
sostinės svečiai, negalintys gyventi be 
šokių muzikos ir pasaulinio garso didžėjų 
kuriamos nuotaikos.

„Power Hit Radio“ 

Klube „Exit“ susirinkusius gimtadienio 
svečius stebino šiuolaikiškos šviesos 
instaliacijos - „robotai“

Gera nuotaika spinduliavo visa 
„Power Hit Radio“ komanda

„Exit“ nuotr.

Šokių muzikos kūrėjas - diskžokėjas 
iš Švedijos Džeremis Olanderis

�

Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Pavasariški garderobo akcentai
Dainininkė, grupės „Pinup Girls“ narė Simona nainė (26), prieš porą 
metų įkūrusi savo prekės ženklą „nunu“, džiaugiasi, kad šis pagaliau  
sėkmingai patentuotas. nors Simona dizainere savęs nevadina, šiltajam 
sezonui ji pristato kelis gaivius ir stilingus pačios sukurtus derinius.

Mada ir naujovėmis besidominti atlikėja dažnai kurdama pasikliauna savo 
moteriška nuojauta. Pasak Simonos, jos spintoje yra įvairiausių drabužių: ir var-
dinių dizainerių kūrinių, ir pačios siūtų, ir pirktų parduotuvėje ar net pasikeistų 
su draugėmis. „Kaip visada, artėjant kitam sezonui, pagalvoju, ko pati norėčiau 
savo spintoje. Tai ir pasisiuvu. Niekam nenoriu piršti savo rūbelių per prievartą, 
tiesiog siekiu to, kad žmonės, kuriems patinka mano kuriami drabužiai, įsimy-
lėtų juos taip pat kaip aš. Dizaineriais tegul būna kiti, o man pakanka būti gera 
siuvėja“, - šypsojosi Simona, kurianti jaunatviškoms, stilingoms, kartais vėjavai-
kiškoms, mėgstančioms patogumą, kokybę ir praktiškumą moterims.

Praėjusią savaitę paskelbtuose tarptau-
tiniuose šokolado apdovanojimuose Do-
mantas paskelbtas vienu iš 5 geriausių Eu-

ropos šokolado gamintojų. Išgarsėti šoko-
lado meistrui padėjo „Chocolate Naive“ su 
lietuviškais skoniais, tačiau ir neseniai pri-
statytas prekės ženklas „Mulate“, pagar-
dintas ingridientais iš viso pasaulio, neliko 
nepastebėtas. „Mulate“ buvo pripažintas 
kaip geriausias naujasis prekinis ženklas 
„Next Organic Berlin 2015“ festivalyje Vo-
kietijoje. Domantas džiaugiasi, jog dėmesys 
kokybei atsipirko, ir jis gali varžytis su to-
kiais grandais kaip  „Bonnat“ (Prancūzija) 
ar „Felchlin“ (Šveicarija). 

Domantas Užpalis vėl tarp geriausiųjų
nors Domanto UžPalio (31) idėją 
lietuvos kaime šokoladą gaminti nuo 
kavos pupelės daugelis vadino naivia, 
šiandien skaičiuodamas penktuosius 
veiklos metus jis jau gali didžiuotis pa-
tekęs į šokolado gamintojų elitą. 

„Power Hit Radio“ 

Domantas 
Užpalis gavo 

dar vieną 
prestižinį 

apdovanojimą

Simona Nainė šiltajam 
sezonui pristatė naują  
savo kurtų drabužių liniją

Luko Griciaus nuotr.
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Veidai

Didžiausio pasaulyje konjako gamintojo 
„Hennessy“ istorija prasidėjo 1765 m. Kon-
jako provincijoje, Prancūzijoje. Įmonę įkūrė 
airis Ričardas Henesis (Richard Hennessy). 
1971 m. kompanija susijungė su „Moet et 
Chandon“, o 1987 m. - su „Louis Vuitton“ ir 
tapo vienu didžiausių prabangos konglome-
ratų pasaulyje LVMH.

Šiemet „Hennessy“ organizavo jubiliejinį 
pasaulinį turą ir į Lietuvą atsivežė keturių 
menininkų sukurtas vaizdo projekcijas, vaiz-
duojančias įmonės veiklą ir turtingą istoriją.

Į prabangią vakarienę pakviestas Lietuvos 
verslo elitas turėjo progą pamatyti klipus, 
pabendrauti su M.Henesiu ir paragauti gur-
maniškų patiekalų. Po prabangios vakarienės 
ir specialiai šiai šventei sukurto konjako 
„Hennessy 250 Collector Blend“ degustaci-
jos svečiai klausėsi atlikėjos Giedrės Kil-
čiauskienės džiazo miniatiūrų.

Lietuvos verslo elitui - išskirtinė pažintis
Praėjusią savaitę žinomi Lietuvos verslo atstovai turėjo išskirtinę galimybę ne tik daly-
vauti gurmaniškoje vakarienėje, bet ir susipažinti bei pabendrauti su „Hennessy“ įmo-
nės savininku prancūzu Morisu Henesiu (Maurice Hennessy). Mūsų šalyje jis lankėsi 
250 metų konjako namų „Hennessy“ jubiliejaus proga.

Konjako namų „Hennessy“ savininkas  Morisas Henesis (Maurice Hennessy)

Virtuvės šefas Liutauras Čeprackas

Verslininkė Rasa Šnaiderienė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Restorano „Amatininkų užeiga“ 
savininkė Irena Marozienė

„MG Baltic“ savininkas  
Darius Mockus su žmona Ina
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Veidai

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė Rima PetRauskytė-malašičevė 
(34) po pertraukos vėl sužibo ne tik scenoje, 
bet ir žurnalų viršeliuose. Prieš metus su atsi-
naujinusia grupe „man-go“ sugrįžusi atlikėja 
šiandien džiaugiasi koncertais, kelionėmis ir 
dalyvavimu įvairiuose televizijos projektuose. 
tiesa, Rima prisipažįsta, kad iki šiol ilgisi tų  
laikų, kai ant scenos lipdavo su buvusiomis 
„mango“ merginomis lina ir viktorija. „laisva-
laikiui“ dainininkė atskleidė ir daugiau faktų, 
kurių galbūt iki šiol gerbėjai apie ją nežinojo.
 
n Rimos ūgis yra 162 cm, batų dydis - 37.
n Daugelis jos vaikystės svajonių išsipildė: „No-
rėjau dainuoti - dainuoju, norėjau vaidinti - vaidi-
nau.“ Vis dėlto viena svajonė taip ir liko svajonė. 
Rima vaikystėje labai norėjo perprasti matema-
tikos subtilybes, deja, to pasiekti nepavyko.
n Mėgstamiausia jos knyga - autorių Koniro And-
reso (Connirae Andreas) ir Stivo Andreso (Steve 
Andreas) „Protas turi širdį: neurolingvistinis pro-
gramavimas“.
n Labiausiai ją erzinantis garsas - kai nagu brau-
koma per putplastį.
n Vieni mėgstamiausių jos kvepalų - „Chloe“ 
„Love“.
n Paauglystėje ji žavėjosi vaikinų grupe „East 
17“.
n Didžiausia jos fobija iki šiol buvo vanduo, bet 
dalyvavimas projekte „Delfinai ir žvaigždės“ pa-
dėjo jos atsikratyti. Tad šiuo metu ji prisibijo to, 
ko dar nėra išbandžiusi, - leistis slidėmis nuo 
kalno.
n Didžiausia Rimos silpnybė - saldumynai ir ma-
mos kepti pyragai. Gal dėl to jų dainininkės šal-
dytuve galima rasti ne visada. Jos šaldytuve vi-
sada yra raugintų kopūstų ir raugintų agurkų. „Tai 
produktai, kurie lėčiausiai genda, todėl jų visada 
galima rasti“, - šypsojosi Rima.
n Jei vienai dienai būtų galima tapti kokia nors 
pasaulio žvaigžde, ji norėtų pabūti dainininkės 
Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) kailyje.
n Kartą nuėjusi į pasimatymą, Rima turėjo sku-
biai iš jo pasišalinti. „Ėjome pusryčiauti. Dabar 
neprisimenu, kaip vyko pokalbis, bet žinau, kad 
buvo labai nemalonus. Todėl aš tiesiog atsistojau 
ir išėjau namo“, - pasakojo Rima.
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
R.Petrauskytę-malašičevę
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Ringailė Stulpinaitė

- Kiek jums svarbus automobilis?
- Nesu iš tų vyrų, kuriems automobilis 

yra kažkas tokio. Tai tiesiog daiktas, su ku-
riuo galima nuvažiuoti ten, kur reikia. Mano 
svajonė - tvarkingas ir švarus automobilis. 
Aš tikriausiai tiesiog nesugebu ilgai išlaikyti 
tvarkos ir švaros automobilyje, tenka dažnai 
važinėti, tad jame praleidžiu itin daug laiko. 
Tam tikra prasme jis tampa antraisiais na-
mais, jame vyksta pusė gyvenimo. 

- Pritartumėte teiginiui, kad automo-
bilis gali būti įvaizdžio dalis?

- Kai kuriems žmonėms, žinoma, gali būti. 
Gamtoje paukščiai apdovanoti spalvomis, ilgo-
mis plunksnomis, karčiais, uodegomis, o vy-
rams tenka prisigalvoti brangių laikrodžių, au-
tomobilų ir tikriausiai natūralu tas savo plunks-
nas kedentis, norint pasirodyti prieš kitus. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Kartą su šeima važiuojant per Lenkiją 

esu tiesiog užmigęs prie vairo. Žmona suriko, 

kai mašina pradėjo riedėti į šalikelę. Buvau 
nenusakomai pervargęs, bet, visa laimė, au-
tomobilį suvaldžiau ir viskas buvo gerai. 

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Tikrai rastumėte tris kompaktines 

plokšteles: Marijono Mikutavičiaus, „Anties“ 
ir tautiškos kapelijos „Sutaras“ plokštelę. Dar 
yra pora pjesių ir kitos smulkmės. 

- Tai minėtos trys plokštelės ir yra 
jūsų kelionių muzikinis fonas?

- Taip, dažniausiai jų ir klausau. Kartais 
įsijungiu radiją. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? Kodėl?

- Aš nesu greičio mėgėjas, bet yra tekę 
viršyti greitį. Tik tokie atvejai nutinka ne dėl 

Kaip Andrius Žiurauskas laikė vairuotojo teises?
RATAi

Aktorius ir režisierius Andrius ŽiurAusKAs (39) kinomanams ir teatro gerbėjams 
turbūt geriausiai žinomas iš filmo „redirected“ arba smagaus „domino“ teatro spektak
lio „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Taigi automobilis ir yra viena tų vietų, 
kur Andrius kartojasi tekstus būsimiems pasirodymams scenoje. O kada nors mielai su
kurtų ir drąsaus lenktynininko vaidmenį.

Andrius Žiurauskas sako, jog kelyje ir 
gyvenime nėra prietaringas. Jo manymu, 
prietarai veikia tik tuos, kurie jais tiki

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ratai

noro važiuoti greitai, o dėl kaip nors susiklos-
čiusių aplinkybių. Ir nors savęs ekstremaliu 
vairuotoju nepavadinčiau, ralyje ar lenktynė-
se dalyvauti man būtų įdomu. Tačiau tik su 
išmanančiu žmogumi, kuris mane pamokytų. 
Ekstremalūs dalykai smagiausi tuomet, kai 
rizika yra pamatuota. 

- Ar pačiam būtų įdomu sukurti sėk-
mės lydimo ir greitį dievinančio lenkty-
nininko vaidmenį kokiame nors filme?

- Pirmiausia man tektų smarkiai sulieknė-
ti, kad tilpčiau į lenktyninį automobilį. (Juo-
kiasi.) O jeigu rimtai, būtų visai smagu. Man 
labai įdomūs vaidmenys, kai žmonės siekia 
kokio nors čempiono titulo, tikslo, yra iš sa-
vęs daug reikalaujantys. Tokį personažą būtų 
galima nutapyti labai ryškiomis spalvomis. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Kai turiu laiko, iš Vilniaus į Kauną ar 

atvirkščiai važiuoju ne autostrada, o per 
Aukštadvarį,  vadinamuoju Karalių keliu. Man 
ten labai gražu. Taip pat smagu važiuoti Mo-
lėtų apylinkėmis, netoli Labanoro girios, kur 
daug miškų, gražus kraštovaizdis. O užsieny-
je dažniau tenka važinėti greitkeliais ir dai-
rytis tuomet nėra kada. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Svarbiausia, kad automobilyje būtų kuo 
daugiau patogumų: signalizacija, elektronika, 
oro pagalvės. Man smagiau vairuoti automo-
bilį su mechanine pavarų dėže, daugiau vei-
klos. Manau, kad svarbu automobilį rinktis 
pragmatiškai, žiūrint į tai, kiek jis nuvertės 
po kelerių metų. Man nėra tiek svarbu prekės 
ženklas, dizainas ar spalva. Gerokai svarbiau, 
kad automobilis pakankamai ilgai ir gerai tar-
nautų, būtų ekonomiškas. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Na, tiesą sakant, vairuojant daug ką ga-
lima nuveikti. Aš galiu ir pavalgyti, ir tekstus 
pasikartoti, tačiau vis tiek pagrindinis dėme-
sys turi būti koncentruojamas į kelią. 

- Ar skolintumėte savo automobilį 
draugams?

- Drąsiai. Nematau čia problemos, tai tė-
ra daiktas, o nuo nelaimingų nutikimų gelbė-
ja draudimas. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Mane kartais erzina visiškai nemoty-
vuotas stabdymas, aplinkos nestebėjimas ir 
mėtymasis tarp eismo juostų. 

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Didžiausias kuriozas buvo diena, kai lai-
kiau vairuotojo teises. Dabartinėmis sąlygo-
mis aš jų nebūčiau gavęs. O tuo metu, tary-
biniais laikais, man buvo 16 metų ir jau tada 
buvo galima išsilaikyti teises ir vairuoti su 
suaugusiojo priežiūra. Automobilyje sėdėda-
vo trys ar keturi žmonės ir milicininkas, ku-
ris viską stebėdavo, o laikantieji teises tiesiog 
keisdavosi vietomis. Jie gaudavo pavairuoti 
vos 300 metrų ir parodyti, kaip sugeba per-
jungti pavaras. Teoriją aš labai lengvai išsilai-
kiau, bet vairuoti man nesisekė visiškai. Kol 
vairavau tuos 300 metrų, man automobilis 
užgeso gal tris kartus, dar gerai užspaudžiau 
greičio pedalą ir maniau, kad jau tikrai teises 
galiu pamiršti. Pasirodo, ne, aš jas gavau. 
(Šypsosi.)

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

- Ne, tokio daikto neturiu, tačiau dabar, 
per atsitiktinumą, jau gerus metus vežiojuo-
si mašinoje kolegos aktoriaus Ramūno Ši-
mukausko geriausio Kauno aktoriaus „For-
tūnos“ apdovanojimą („Fortūnos“ apdovano-
jimai įteikiami įsimintinus kūrinius sukū-
rusiems menininkams ir teatrui atsidavu-
sioms asmenybėms iš Kauno miesto - red. 
past.). Bet šiais metais pats tokį apdovano-
jimą gavau, tad Ramūnui pažadėjau jo „For-
tūną“ jau atiduoti.  

- Geriausias matytas filmas, susijęs 
su automobiliais, greičiu, lenktynėmis?

- Man labai patiko filmo „Taksi“ pirmosios 
dalys. Aš prancūziškas komedijas tiesiog die-
vinu. Patiko tos net kiek fantastiškos mašinų 
modifikacijos. Dar patiko „Herbis. Lenktynių 
asas“ apie liaudiškai vadinamą vabalą. O ma-
no sūnus dabar eina iš proto dėl filmo „Grei-
ti ir įsiutę“, pažadėjau, kad eisime, nors man 
pačiam šis filmas didelio įspūdžio nedaro. 
Man bus įdomiau pasižiūrėti, kokiu automo-
biliu važinėsis naujasis Džeimsas Bondas. 

Kaip Andrius Žiurauskas laikė vairuotojo teises?

Nors savęs 
ekstremaliu 
vairuotoju 
NepavadiNčiau, 
ralyje ar 
leNktyNėse 
dalyvauti maN 
būtų įdomu

l Šiuo metu vairuoja: „Volkswagen Tiguan“

l Svajonių automobilis: tvarkingas ir švarus

l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: 23

l Dažniausias prietaras: prietarai veikia tuos, 

kurie jais tiki; aš netikiu

l Gražiausia automobilio spalva: tai priklauso 

nuo automobilio

Dosjė

Kai tik yra laiko, Andrius Žiurauskas  
vengia važiuoti autostrada.  

Jam labiau patinka miškingos  
apylinkės, gražūs Lietuvos kraštovaizdžiai
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Reabilitacijos  
klinikų gyventoja
Lindsi Lohan (Lindsay Lohan, 28)

Skandalinga jos reputacija jau padarė jai meškos paslau-
gą: ji nuolat atsiduria teisme dėl vairavimo apsvaigus, akto-
rei siūloma vis mažiau vaidmenų ir ji beveik nepasirodo 
ekrane. Bet tai neišgydė Lindsi prabangos pomėgio. Net 
gydydamasi nuo priklausomybių reabilitacijos centre ji iš-
leisdavo po 5 tūkst. dolerių per dieną pirkiniams internetu! 
Klinikos administracija pareikalavo baigti begalinį pirkimą, 
juk „šopoholizmas“ - taip pat priklausomybė.

Skandalus kelia  
net Disneilende
Kristina agiLera (Christina aguilera, 34)

Atlikėja taip sunkiai serga „žvaigždžių liga“, 
kad įsigudrina kelti skandalus net Disneilende. 
2014 m. gruodį dainininkė ten susibarė su... 
Peliukiu Mikiu, kuris atsisakė su ja fotografuo-
tis, mat ėjo pietauti. „Ar tu bent žinai, kas aš 
tokia?“ - rėkė Kristina. Policininkams teko iš-
vesti nelaimėlį Mikį į saugią vietą, toliau nuo 
įsiutusios žvaigždės. Be barnių su animaciniais 
personažais, Kristina pribaigė šou „Balsas“ fil-
mavimo grupę, versdama perfilmuoti kadrus, 
kuriuose ji „atrodė stora“. O kadangi daininin-
kės figūra nepasižymi ypatingu grakštumu, 
dub lių teko daryti labai daug.

ŽvaigŽdės

Kino ir scenos žvaigždėmis ne tik žavimasi, 
sekamas kiekvienas jų žingsnis, bet ir su-
daromi įvairiausi gražiausių, stilingiausių, 
seksualiausių ir kitokių „-iausių“ reitingai. 
Tačiau yra ir kita medalio pusė - daugelis 
šiuolaikinių žvaigždžių yra įnoringos,  
išlepusios ir šiurkščios. Tad šįkart - aikštin-
giausiųjų ir skandalingiausiųjų sąrašas.

Mėgsta keiktis
Bijonsė (Beyonce, 33)

Atlikėja su vyru Jay Z taip pat mėgsta viešai pasikeikti. Transliuojant 2014 m. „Grammy“ ce-remoniją televizijos kanalas CBS buvo priverstas triskart tildyti Bijonsės ir jos vyro dainą dėl ne-cenzūrinių posakių gausos. Nors pora augina duk-relę, jie nemano, kad turi elgtis kukliai. Už pietus restorane jiedu gali pakloti 1,5-2 tūkst. dolerių. Gastroliuodama dainininkė reikalauja vien rau-donos spalvos tualetinio popieriaus, šiaudelių gėrimams iš titano, kainuojančių 900 dolerių, ir baltų tulpių su pašalintais kuokeliais puokščių.
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Skandalus kelia  
net Disneilende
Kristina agilera (Christina aguilera, 34)

Atlikėja taip sunkiai serga „žvaigždžių liga“, 
kad įsigudrina kelti skandalus net Disneilende. 
2014 m. gruodį dainininkė ten susibarė su... 
Peliukiu Mikiu, kuris atsisakė su ja fotografuo-
tis, mat ėjo pietauti. „Ar tu bent žinai, kas aš 
tokia?“ - rėkė Kristina. Policininkams teko iš-
vesti nelaimėlį Mikį į saugią vietą, toliau nuo 
įsiutusios žvaigždės. Be barnių su animaciniais 
personažais, Kristina pribaigė šou „Balsas“ fil-
mavimo grupę, versdama perfilmuoti kadrus, 
kuriuose ji „atrodė stora“. O kadangi daininin-
kės figūra nepasižymi ypatingu grakštumu, 
dub lių teko daryti labai daug.

Asmeninis antakių tvarkytojas
Dženifer lopes (Jennifer lopez, 45)

Ji mėgsta priminti publikai apie savo „liaudišką“ kilmę. Bet ar ją prisimena 
pati žvaigždė? Matyt, išsikapsčiusi iš skurdo, moteris nutarė gyventi karališkai. 
Tiesa, reikia pripažinti, kad tokį patį gyvenimą ji užtikrina artimiesiems ir kole-
goms. Todėl gastrolių organizatoriams tenka mokėti už privatų lėktuvą ir kamba-
rius prabangiuose viešbučiuose ne tik JLo, bet ir jos svitai. O tai apie 75 žmones: 
apšvietėjai, grimuotojai, kirpėjai ir net asmeninis antakių tvarkymo specialistas!
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Nemandagiųjų ir aikštingųjų 
paradas

Virš lovos turi būti veidrodžiai
Džastinas timberleiKas (Justin timberlake, 34)

Šis atlikėjas bei aktorius yra ir išlepęs, ir šiurkštus. Dž.Timber-leikas mano, kad aplinkiniai privalo užtikrinti jo visišką privatumą. 2011 metais per filmo premjerą jis pasižymėjo tuo, kad stumdė žmo-nes iš lifto, kad galėtų juo važiuoti vienas. Kartą Džastinas sukėlė skandalą, kai jam atnešė šampano - o siaube! - be burbuliukų. Dar Dž.Timberleikas pageidauja naudotis tik juodais rankšluosčiais, o virš jo lovos miegamajame turi kaboti veidrodžiai.
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Prarado palikimą
Peris Hilton (Paris Hilton, 34)

Aktorė ir atlikėja savo išsišokimais išgarsėjo kone 
labiau negu savo kūryba. Kartu su sesute Niki ji pra-
lošdavo didžiules sumas, keldavo skandalus kviesti-
niuose vakaruose, neblaivi sėsdavo prie vairo ir net 
buvo patekusi už grotų. Mis Hilton pageidavimų są-
rašas vienai filmavimo dienai užima tris lapus, ten, 
pavyzdžiui, įrašomi karšti omarai ir tam tikros rūšies 
degtinė. Kalbama, kad būtent dėl įgeidžių Peris ne-
teko palikimo: 2007 m. jos senelis, visame pasaulyje 
garsaus viešbučių tinklo savininkas, pareiškė, kad 97 
proc. turto testamentu paliks labdarai. Matyt, jam 
nepatiko, kad anūkė švaisto jo užgyventą turtą.

ŽvaigŽdės

Šuneliui - 
atskira  
mašina su 
vairuotoju
Meraja Keri  
(Mariah Carey, 45)

Atlikėja - tikra žvaigž-
dė visomis šio žodžio pras-
mėmis. Jos poreikių mas-
tas stebina. Jos šuneliui 
reikia atskiros mašinos su 
vairuotoju, o pačiai Mera-
jai - asmeninio padėjėjo 
serviruoti gėrimams: juk ji 
nepradės pati atkimšinėti 
butelių! Dalyti autografus 
žvaigždė pageidauja ne ki-
taip, kaip sėdėdama prie 
antikvarinio stalo, kainuo-
jančio 70 tūkst. dolerių. Ži-
noma, už nuostabų balsą 
Merajai atleidžiama vis-
kas, bet tokie karališki įno-
riai atrodo labai nekukliai.

Kanjė vestas (Kanye West, 37)

Jis iš visų jėgų puoselėja bru-
talaus reperio įvaizdį. Kim Karda-
šian (Kim Kardashian) sutuoktinis 
šiurkščiai elgiasi ne tik su papara-
cais ir savo komanda, bet ir su ko-

Šiurkštus su kolegomis
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Priešas numeris vienas - 
kondicionieriai
Madona (Madonna, 56)

Ji - viena iš garsiausių dainininkių. Bet, užkopusi į šlovės viršūnę, ji 
neskuba padėti jauniems atlikėjams - žvaigždė nemėgsta konkurentų. Tie, 
kam teko dirbti arba bendrauti su garsenybe, patvirtina, kad Madona sė-
kmės siekia lipdama per kitų galvas. Savo balso stygas Madona vertina 
labiau už viską. Atlikėja reikalauja išjungti kondicionierius bet kurioje pa-
talpoje, kurioje ji būna nors kelias sekundes. Kartą gerbėjai, laukę kon-
certo, pradėjo alpti nuo tvankumo - temperatūra salėje pakilo iki 32 laips-
nių, bet net tuomet žvaigždė nesiteikė leisti įjungti kondicionierių.

ŽvaigŽdės

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Reikalauja kiaušinio  
formos kėdžių
Keti Peri (Katy Perry, 30)

Atlikėja publikai 
kuria mielos ir drau-
gingos panelės įvaiz-
dį. Iš tiesų daininin-
kė, regis, ne perne-
lyg mėgsta žmones. 
Jos vadybininkas iš 
anksto įspėja garse-
nybės vairuotojus, 
kad tie turi ne tik ne-
kalbėti su Keiti, bet 
net žiūrėti į ją, net per 
galinio vaizdo veidro-
dį. Per gastroles 
žvaigždė pageidauja, 
kad numeryje būtų 
šaldytuvas su perma-
tomomis durimis, švie-
siai rožinė drabužių 
spinta ir, kas itin su-
trikdo organizatorius, 
„dvi kreminės spalvos 
kiaušinio formos kėdės, 
o viena iš jų turi būti su 
atrama kojoms“.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

legomis darbe. 2009 m. per 
„MTV Video Music Awards“ 
ceremoniją jis iššoko į sceną 
priešais sutrikusią Teilor 
Svift (Taylor Swift) ir pareiš-
kė, kad apdovanojimo už ge-
riausią metų vaizdo klipą, jo 

nuomone, nusipelnė Bijonsė 
(Beyonce). Gastrolėse Kanjė 
staiga tampa moteriškai le-
pus: reikalauja, kad vonioje 
būtų „Versace“ rankšluostis 
už 400 dolerių, grimo kamba-
ryje - šveitiklis ir lūpų balza-
mas, o vairuotojas, kuris 
žvaigždę veža į koncertą ir at-
gal, būtų apsirengęs vien 
med vilniniais drabužiais.

Šiurkštus su kolegomis
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StiliuS

Pristatyta antroji Dianos VaPsVienės ko-
lekcija „Moteris kaip stirna“. Šis prekės ženklo 
„V.Desire“ kūrėjos šuolis į lietuviškos mados 
aukštumas abejingų nepaliko, į Teatro areną 
susirinko apie 800 kviestinių svečių, norėjusių 
pamatyti D.Vapsvienės kurtus drabužius, skirtus 
aktyvioms moterims. „nesiekiu diktuoti ten-
dencijų, kurti vien madingų drabužių, - tvirtino 
D.Vapsvienė. - Mano tikslas - kurti patogius, ne-
priekaištingai sukonstruotus ir stilingus drabu-
žius veikliai, kūrybiškai, beprotišku tempu gyve-
nančiai šiuolaikinei moteriai. Šiek tiek laukinei, 
kaip toji stirna, tačiau visada viską spėjančiai. 
Tokiai, kokia esu aš pati.“ Dizainerė liko ištikima 
savo braižui, tik šįkart stebino įvairesniais kirpi-
mais ir audinių įvairove. 
Eimantės Juršėnaitės 
ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Miesto stirnoms 

Dizainerė Diana Vapsvienė 
pristatyti savo antrąją kolekciją 

pakvietė žinomas šalies moteris

Modelis Monika Račiūnaitė „Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta MazurevičiūtėStilistė Agnė Gilytė
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StiliuS

Miesto stirnoms 

Modelis Rima Triškutė

Tituluota gražuolė 
Simona BurbaitėAtlikėja Kristina Ivanova

Tituluota gražuolė Vaida 
Grikšaitė-Česnauskienė

Modelis Karolina Toleikytė
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StiliuS

Dizainerė Vilma Statkuvienė
Verslininkas Rytis Žvagulis  
ir atlikėja Laura NavikaitėAktorės Vaida Lisikaitė (kairėje) 

ir Justė Zinkevičiūtė

Televizijos laidų vedėja 
Laura Imbrasienė

„Mis Lietuva 2014“  
Agnė Kavaliauskaitė

Krepšininkas Kšyštofas 
Lavrinovičius su žmona Tatjana

Dizainerė Ilma Cikanaitė

Televizijos laidų 
vedėja Eglė Skrolytė

Stilistai Goda Dagilytė 
ir Evaldas Valantiejus
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Siekdami sukurti veiksmingas priemones ir 
procedūras, užtikrinti saugumą ir kad kosmeti-
nės priemonės būtų malonios naudoti žmogaus 
grožiu rūpintis skirtoje išskirtinėje aplinkoje 
(grožio institutai, medicininiai SPA centrai), „Si-
mone MAHLER“ kosmetikos kūrėjai pasitelkia 
visas savo turimas žinias ir profesionalumą. Tai 
yra išskirtinės odos priežiūros priemonės, su-
kurtos Tyrimų ir plėtros laboratorijoje, kur atlie-
kami pažangiausi moksliniai tyrimai. Jos yra iš-
bandytos atliekant tikslius veikimo ir kontroli-
nius bandymus, kuriais tikrinama, ar nesukelia-
mas diskomfortas, ar oda nesudirgsta ir ar prie-
monė optimaliai pasisavinama. Naudojamos 
rinktinės veikliosios sudėtinės medžiagos, kurių 

veiksmingumas yra 
įrodytas (tiek ląste-
lių kultūrų, tiek „in 
vivo“ (organizmo) 
lygmeniu) paren-
kant optimalias jų koncentracijas. Naudojama 
pažangiausia technologinė įranga - „Actilift 3 S“ 
aparatas (veido procedūroms) - dar geresniems 
rezultatams pasiekti. 

Grožio Paletė 

„Simone MAHLER“
„Sothys“ grupės prekės ženklas „Simone MAHLER“ - tikslumo, kruopštumo 
ir technologijų bei priemonių derinys - yra veiksmingumo ir ilgalaikio  
poveikio garantija. Kosmetikos kūrėjos ir gydytojos vardu pavadinto prekės  
ženklo pagrindinė kryptis - aukščiausios kokybės produkcija vyresniems  
nei 30 metų žmonėms, o pagrindinis jo kriterijus yra veiksmingumas.

jaunystės paslaptys

Šią išskirtinę kosmetiką galima rasti SOTHYS grožio namuose Vilniuje, kur taip pat atliekamos ir kosmetologinės 
veido procedūros (rankų technika ir „Actilift 3 S“). Balandžio 27-30 dienomis čia vyks „Simone MAHLER“ atvirų durų 
dienos, jų metu klientai galės ne tik išbandyti visus produktus, bet ir gauti profesionalias kosmetologo konsultacijas.

„simone MaHlER“ diEnos

„Laisvalaikio“ inf.

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida kosmetikai
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RĖMELIŲ ĮMANTRUMAS
Ypatingas dėmesys - rėmeliams. Jiems bū-

dingos kontrastingos detalės - rėmeliai ir akinių 
kojelės puošiamos kristalais, perlais, masyvio-
mis detalėmis iš metalo. Išskirtinis akcentas - 
margumas, gyvūnų odos raštų imitacija, gėlių 
raštai, neretai rėmeliai dekoruoti oda, medžiu.

StiliauS kodaS

Akinių mados tendencijos
Kas naujo šį sezoną?

Akiniai nuo saulės - ne tik svarbus stiliaus akcentas, bet ir būtinybė 
saulėtą dieną. Tiesa, renkantis šį itin svarbų aksesuarą, žinoti  
bendras mados tendencijas neužteks: pirmiausia akinius reikėtų  
derinti prie veido, tad jų pasirinkimas - labai individualus.  
Bet naujovių ir tendencijų akinių madoje šį sezoną nemažai,  
tad kiekvienas atras ir sau tinkamus akinius.

RYŠKIASPALVIAI AKINIAI
Sezono topas - ryškumas. Akiniai turi būti spalvingi, išraiš-

kingi. Ryškios ir stiklų, ir rėmelių spalvos. Jų gama - visos vasa-
ros spalvos: žalia, medaus geltona, oranžinė, raudona. Populiarūs 
dviejų spalvų kontrastai - balti rėmai kontrastuoja su tamsiais 
stiklais. Arba tamsūs stiklai derinami su geltonos ar raudonos 
spalvos rėmeliais. Išlieka populiarus ir veidrodinis efektas, spalvų 
perėjimas. Madingiausios spalvos - pereinantys violetiniai atspal-
viai, slyvinis atspalvis, derinamas su mėlynos spalvos rėmeliais.

„Prada“

„Emporio Armani“

„Prada“ „Louis Vuitton“
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FORMA
Ant bangos - kvadrato ar apskritimo 

formos akiniai. Kvadratas - griežtesnį stilių 
mėgstantiems, apskritimas - norintiems 
išsiskirti. Tiesa, apskriti akiniai - jau ne 
Hario Poterio stiliaus, jie - daug masyves-
ni. Vadinamieji aviatoriaus stiliaus akiniai 
vis dar populiarūs, nors jau nebėra „patys 
pačiausi“ kaip praėjusiais sezonais. Taisyk-
lingas ovalas - tai ne tik madinga forma, 
bet ir gana universali, nes šios formos aki-
niai daugeliui tinka. Sezono naujovė - ne-
tradicinių ir išskirtinių formų akiniai.

RĖMELIŲ ĮMANTRUMAS
Ypatingas dėmesys - rėmeliams. Jiems bū-

dingos kontrastingos detalės - rėmeliai ir akinių 
kojelės puošiamos kristalais, perlais, masyvio-
mis detalėmis iš metalo. Išskirtinis akcentas - 
margumas, gyvūnų odos raštų imitacija, gėlių 
raštai, neretai rėmeliai dekoruoti oda, medžiu.

DYDIS
Kad ir kokią akinių formą pasirinktumė-

te, svarbiausia - dydis. Masyvūs akiniai iš-
gyvena renesansą - kuo didesni, tuo geriau. 
Akinių dydis tiesiog peržengia ribas - 
uždengia didelę skruostų dalį, paslepia 
antakius, tai yra paslepia pusę veido.

„Chanel“

StiliauS kodaS

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Valentino“

„Max Mara“

„Prada“

„Versace“

Sezono topas - masyvūs akiniai. 
Akinių dydis kai kur peržengia  
ribas - jie tiesiog milžiniški EP

A-
El

to
s n

uo
tr.

KTZ mados namai
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SveikatoS kodaS

kaip sustiprinti imunitetą

SPA SHANTI, ajurvedos ir indiško masažo centrų 
Vilniuje ir Kaune, direktorė ir įkūrėja Eglė KAu-
NEcKIENė šį kartą mus nustebino itin šiuolaikišku 
pavyzdžiu, kalbant apie tai, kaip pavasarį sustiprinti 
imunitetą ir rasti stresui geriausią priešnuodį:

„Kai sugenda mūsų kompiuteris ar, dar blogiau, 
standusis diskas, ką darome? Neabejotinai renkame 
IT specialisto numerį, kad išvalytų iš kompiuterio 
virusus, informacijos srautą ar „reabilituotų“. Spe-
cialistai padaro maksimalų darbą ir kompiuteris 
vėl ima veikti. O ką darome mes, kai galva plyšta 
nuo minčių, stresas sukaustęs ne tik mintis, bet ir 
kūną, ir „užlūžta“ mūsų pagrindinis standusis dis-
kas - protas? Visko tiek daug, o vienos piliulės taigi 
nėra. Dažniausiai sukamės kaip tas žiurkėnas savo 
buities ir darbų rate. Ir laiko nerandame niekam, 
taip pagilindami stresą.“ 

Lietuvių liaudies išmintis byloja, kad per Kūčias ir Velykas gryčia turi būti išvalyta iki paskutinio kampo 
ir dulkelės, dukart per metus. Lygiai taip ir kūną krikščioniškame pasaulyje valomės advento ir gavėnios 
laikotarpiu, valgydami lengvesnį maistą. Musulmonai kūną ir mintis apvalo ramadano metu. O ką pasa-
koja tiesiog paprasta ajurvedos išmintis, viena seniausių pasaulyje medicinos, papročių ir kultūros žinių 
enciklopedija, kurios tradicijos siekia daugiau nei 5000 metų ir eina iš lūpų į lūpas, per kartų kartas?

Kompiuteriui - IT speciali stų arsenalas, o kas išvalys protą?

E.Kauneckienės rekomendacija sku-

bantiems ir nuolat bėgantiems žmonėms:

Turi būti dienos režimas (kėlimosi ir ėji-

mo miegoti), taisyklinga mityba (numatytomis 

valandomis).

Turi vykti judėjimas (jums maloniausias).

Dukart per metus, balandį ir lapkritį, reikia 

pasidaryti organizmo, proto ir minčių valymo pro-

cedūrą - pančakarmą, kuri ne tik sustiprins imu-

nitetą metų sezono kaitos metu, bet ir išvalys min-

tis streso išalintiems žmonėms.

Pančakarmos kursas turėtų būti mažiau-

siai 3 kartai per mėnesį, bent kartą per ketvir-

tį. Rytuose pančakarmos procedūra yra atlie-

kama kaip normali gydomoji terapija ligų ir 

gilaus streso nualintiems žmonėms tradicinė-

se ajurvedos gydyklose.

1.

2.
3.

Eglė Kauneckienė
SPA SHANTI archyvo nuotr.
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SveikatoS kodaS

Kompiuteriui - IT speciali stų arsenalas, o kas išvalys protą?
klientai apie pančakarmos procedūrą

n Grožio ir ugdymo srities specia-
listė, tarptautinės kompanijos „Mary 
Kay Lietuva“ nepriklausoma pardavi-
mo direktorė Gintarė MišKinytė-
Jančienė, kurios kasdienybėje gau-
sybė žmonių, skirtingų jų problemų ir 
klausimų, pančakarmą atrado visai ne-
seniai: „egzotiškas pavadinimas ir ne-
abejotinai didžiausias malonumas yra 
„širodara“ (aliejaus pylimas į trečiąją 
akį), tai galiu dovanoti sau ir brangiau-
siems žmonėms. SPa SHanti centre 
atradau tikrus meistrus masažuotojus, 
kurie stengiasi pažinti savo klientą ir 
patarti, ko jums tuo metu labiausiai 
reikia.“

Gintarė Miškinytė-Jančienė

Daugiau apie SPA SHANTI ir „Laisvalaikio“ 

pasiūlymus - www.ajurveda.lt

Parengė Vaida anDriKOnytė

n DžiuGinta GruODienė, pa-
sirodo, yra SPa SHanti nuolatinė klien-
tė. Ji savo gyvenimo be šio centro neįsivaiz-
duoja. Džiuginta yra tarptautinės kompa-
nijos vadovė, todėl, kaip pati prisipažįsta, 
privaloma reguliariai „išvalyti“ protą:

„SHanti yra mano neatsiejamas 
moteriškas ritualas ir ramybės oazė, ku-
rioje pailsinu ne tik kūną, bet ir protą, o 
siela sušvyti visomis gražiausiomis spal-
vomis ir užpildo meile. Kvapnus ir šiltas 
aliejus šildo kūną pančakarmos metu 
darant „abjangos“ masažą, elegantiški 
judesiai slysta oda, smilkalų kvapas - kū-
nas tarsi panyra į šiltą, malonų eliksyrą 
ir jame ištirpsta. O kartu ištirpsta ir vi-
si rūpesčiai bei klausimai, lieka tik ab-
soliuti ramybė. Po pančakarmos kurso 
išėjus į Vilniaus senamiestį, regis, visos 
gatvės pasidaro ryškesnės, užuodi įmant-
riausius kvapus, krūtinę užplūsta meilės 
jausmas sau ir kitiems - širdyje tiesiog 
pavasaris! ačiū SHanti.“

Džiuginta Gruodienė

n šiuolaikinės kartos atstovas foto-
grafas neriJuS JanušKa, nuolat įsi-
sukęs kūrybiniame procese, dalyvaujan-
tis galybėje fotosesijų tarp Vilniaus ir 
JaV, aktyviai bendraujantis su klientais 
ir studentais (nerijus dėsto fotografiją - 
aut. past.), dalijasi įspūdžiais:

„nuostabiausia pančakarmos procedū-
ros pakopa yra „širodara“ - aliejaus pylimas 
į trečiąją akį, kai aliejus plona šilta srovele 
teka į kaktos centrą, kažkas tobulo ir sutei-
kiančio ramybę, kaip su šluota išvalo mintis. 
Po procedūros atrodo, lyg nuo galvos ir pečių 
kas nuėmė penkis kilogramus, mums, me-
nininkams, privalu „atkrauti“ smegenis ir 
atlaisvinti vietos naujiems iššūkiams.“

Nerijus Januška
Asmeninio albumo nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Kas yra egoizmas?
- Egoizmo terminas yra kilęs iš lotynų 

kalbos, nuo žodžio „ego“. „Ego“ reiškia „aš“ 
ir tai yra rūpinimasis pirmiausia savimi ir 
savo reikalais.

- Iš kur jis kyla?
- „Ego“, arba žmogaus savastis, pradeda 

formuotis vaikystėje, savęs suvokimas vaikui 
pradeda formuotis maždaug nuo antrųjų gyve-
nimo metų. Patys didžiausi egoistai ir yra vai-
kai, jų egoizmas prasideda nuo visai paprastų 
ir smulkių dalykų: „čia mano pieštukai“, „čia 
mano daiktai“, „man reikia“, „tu man nupirk“. 
Vaikas dar nesupranta, kad tėvai galbūt neturi 
pinigų, laiko ar sveikatos, ir tai yra absoliutus 
grynasis egoizmas, nes vaikas turi poreikį ir 
nori jį patenkinti. Taip jie tiesiog rūpinasi sa-
vimi. Ir čia nieko blogo. O suaugusio žmogaus 
egoizmas jau įgauna daugiau prasmių ir reikš-
mių. Vienokiomis ar kitokiomis egoizmo for-
momis mes vieni su kitais keičiamės kiekvie-
ną dieną ir visur. Aš išskirčiau kelias egoizmo 
formas: tai civilizuotas egoizmas, racionalus 
egoizmas ir (kraštutiniais atvejais) egocentriz-
mas bei narcisizmas. Kraštutinės formos yra 
itin neigiamos - jos labai stipriai kertasi su mo-
rale. O racionalaus egoizmo sąvoka priklauso 
Aristoteliui, kuris teigė, kad visuomet yra tei-
singa paisyti pirmiausia savo interesų.

- Kada egoizmas yra teigiamas?
- Neigiamas egoizmas būna tuomet, kai jis 

jau pasiekia tam tikrus kraštutinumus. O tei-
giamą egoizmą aš vadinu civilizuotu - gerbiant 
ir kitų žmonių norus bei poreikius. Civilizuoto 
egoizmo esmė - teisė būti savimi ir pripažini-
mas, kad tokią teisę turi visi be išimties žmo-
nės: „Nori būti savimi - būk!“ Tai savo teises 
įtvirtinantis elgesys, gebėjimas patenkinti savo 
interesus (gauti tai, kas priklauso) užsitikrinant 
kitų žmonių pagarbą. Civilizuoto egoisto mąs-
tymas ir elgesys numato savęs suvokimą ir 
pasitikėjimą savimi, mokėjimą išreikšti savo 
poziciją, pasakyti „ne“, kai to reikia. Tai buvimas 
savimi tikruoju, be pašalinių įtakos veiksmams 
ir be manipuliavimo kitais dėl savo tikslų, ger-
biant kitų teises. Pagrindinis siekis - būti har-
moninga asmenybe ir suprasti, kad ir kiekvie-
nas kitas žmogus taip pat yra asmenybė. 

Galima pateikti tokį pavyzdį: jūs atvažiuo-
jate į susitikimą, o visa autmobilių aikštelė yra 
perpildyta ir likusi tik viena laisva vieta, kurio-
je stovėjimas dar ir ribojamas. Ar vis tiek toje 
vietoje statysite automobilį? Ar vis dėlto pa-
ieškosite vietos už kelių šimtų metrų, nes šios 
vietos galbūt prireiks kam nors kitam? Ade-
kvadus sprendimas būtų vis dėlto užimti tą 
laisvą vietą ir ant skydelio palikti telefono nu-
merį, jei jau labai kam nors ta mašina kliudytų. 
Civilizuotas egoizmas yra tuomet, kai aš darau 
taip, kaip man patogu, bet rūpinuosi kitais.

- Kodėl visuomenėje egoizmas daž-
niau piešiamas kaip neigiamas dalykas?

- Keistą visuomenės suvokimą apie neigia-
mą egoizmo reikšmę iliustruočiau anekdotu. 
Sėdi du vyrai prie stalo, pietauja ir lėkštėje 

Ar blogai būti 

egoistu?
Vos išgirstame žodį „egoizmas“, tuojau nejučiomis susiraukiame. Mat egoizmas mūsų 
visuomenėje nuo seno turi itin neigiamą konotaciją. Tačiau ar visuomet egoistu būti 
blogai? Ir ar visada egoizmas trukdo kitiems ir yra išskirtinai neigiama žmogaus savy-
bė? Psichologas AndrIus KAlugInAs „laisvalaikiui“ atskleidžia teigiamą ir naudingą 
egoizmo formą - civilizuotą egoizmą.

kraštutinės egoizmo rūšys pagal a.kaluginą:

EgocEntrizmas
Jei žmogus yra psichologiškai pas-
tovus, subrendęs, adekvatus, tuomet 
nėra jokios rimtos priežasties peržengti 
natūralaus egoizmo ribas. Jei žmogui 
nesiseka, jį kamuoja problemos ir 

ligos, tuomet jis tampa egocentriškas. 
savo nuomonės pervertinimas ir 
visiškas kitų žmonių nuomonių bei 
interesų nuvertinimas - 
tipiški egocentrizmo požymiai. toks 
žmogus gyvena tik sau.

narcisizmas
narcizas - žmogus yra absoliutus savimyla. 
Jis nesugeba gerbti ir suprasti kitų žmonių 
nuomonės, norų ir poreikių. narcizas tie-
siog reikalauja kitų meilės sau, nori, kad jį 
absoliučiai visi mylėtų ir juo žavėtųsi.

makiavElizmas
makiavelistas - tai žmogus, kuris dėl savo 
idėjos tiesiog brutaliai lipa per kitų žmonių 
galvas. tokiu atveju žmogui, siekiančiam 
savo tikslo bet kokiomis priemonėmis, 
visai nesvarbu, kaip tai paveiks kitus. 

Psichologijos kodas

Psichologas  
Andrius Kaluginas

asmeninio albumo nuotr.
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lieka du agurkai. Vienas didelis, kitas mažas. 
Pet ras tik capt už didelio agurko ir skaniai, go-
džiai atsikanda. Jo draugas Zigmas pyksta: „Na, 
Pet rai, kaip tu taip gali? Esi visiškas egoistas, 
kaip galima taip elgtis?“ Petras sako: „Klausyk, 
Zig mai, o kaip tu pasielgtum mano vietoje?“ 
Zig mas: „Tai aišku, kad aš imčiau tą mažą agur-
ką.“ Petras: „Tai imk, kokios problemos?“ 

Mes patys per daug egoistiškai mąstydami, 
neteisingai suprantame ir vertiname egoizmą 
iš esmės. Dauguma galvoja, kad egoizmas yra 
blogis. Kodėl? Juk visi galvoja apie save, o ne 
apie kitus. O kaip turėtų būti kitaip? Kad visi 
galvotų tik apie mus, o ne apie kitus? Tai būtų 
dar labiau egoistiška, nei galvoti tik apie save. 

Tiesa, yra situacijų, kai jokios egoizmo for-
mos nėra priimtinos, tai sąmoningas pasiauko-
jimas dėl tėvynės, šeimos, vaikų, mylimųjų, 
draugų; dvasinė ar humanitarinė tarnystė; žmo-
nių gydymas (fizinis ar psichologinis) ir panašiai. 

- O jeigu veiksmas vyksta viešajame 
transporte? Ar vietos neužleidimas se-
nyvam žmogui reiškia, kad esame egois-
tai tik jau blogąja prasme?

- Ne, tai byloja apie nemandagumą. Bet man-
dagumas yra vertybė. Kita vertus, gali būti, kad 
jums labai skauda koją ar pykina, ar dar koks nors 
negalavimas, kurio plika akimi nesimato, tai juk 
neimsite prieš visą autobuso publiką teisintis, kad 
jums ką tik skrandžio tyrimą padarė ir jūs prastai 
jaučiatės. Tokiu atveju labiau apsimoka tiesiog 
sėdėti, negu pabūti mandagiam ir nualpti po kelių 
minučių. Jeigu žmogui nieko nėra ir jis tiesiog 
neužleidžia vietos, tuomet tai yra tik mandagumo 
klausimas. O jei senyvas žmogus pats labai ne-
mandagiai vietos reikalauja, tuomet itin didelis 
egoistas yra jis, o ne sėdintysis. Be to, viešajame 
transporte visi yra lygūs, visi susimokėjo už bi-
lietus, todėl vietos užleidimas yra grynai manda-
gumo ir geranoriškumo reikalas, tai nėra jokia 

Psichologijos kodas

prievolė. Jau ne sovietmečio laikai, kai užleisti 
vietą, pakentėti, pasitraukti buvo norma.    

 - Ar nėra egoizmas daryti kam nors 
paslaugą ir paskui tikėtis to paties?

- Be jokios abejonės, tai yra egoizmas, tik 
jau visiškai necivilizuotas. Civilizuoto egoiz-
mo išraiška atsiranda tuomet, kai aš tau pa-
dariau paslaugą, nes „man nesunku“, „aš tu-
riu galimybę“, „man dėl to gera, kad galiu tau 
padėti“. Svarbu daryti tai dėl savęs ir kitas 
neprivalo jaustis skolingas. 

- Meilė yra nulemta egoizmo ar kaip 
tik labiau altruistiška?

- Nelygu kokia meilė tai yra. Pasakymas „aš 
tave myliu“ juk rodo, kad asmuo, kuris tai jaučia, 
yra „aš“. Tiesiog tas „aš“ tikisi, kad sulauks tokio 
paties atsako. Jeigu jam atsakoma: „Ir aš tave my-
liu“, tuomet viskas gerai, susitinka du „aš“ (du 
egoistai), suvienyti vieno gražaus jausmo. Mes 
mylime žmones dėl to, kad mes patys norime juos 
mylėti. Egoistiška reikalauti to paties, nors ir labai 
to norisi. Negalime kažkokio žmogaus pamilti vien 
dėl to, kad jis mus myli. Mes arba mylime, arba  
ne. Bet iš meilės visai neegoistiškai mes galime 
kažko atsisakyti, tai ir daro mūsų mamos, kurios 
nemiega dėl mūsų, kai būname maži, ir panašiai. 
Sveikas egoizmas yra ne tik meilės reikaluose, 
visi dirbame dėl pinigų, dėl savo šeimų gerovės. 
Tokio pobūdžio egoizmas niekam netrukdo.  

- O kalbant apie vaikus, ar vienturčiai 
labiau egoistai?

- Yra tokia stereotipinė nuomonė, kad kuo 
daugiau šeimoje vaikų, tuo mažiau jie egoistai. 
Tačiau aš egoizmui apskritai netaikyčiau kiekybi-
nės kategorijos - daugiau ar mažiau žmogus yra 
egoistas. Egoizmo negali būti daugiau ar mažiau. 
Visi vaikai yra egoistai, tiesiog egoizmo išraiška 
labiau priklauso nuo auklėjimo ir kiekvieno žmo-
gaus psichologinių ypatumų. Vienas iš trijų vaikų 
gali būti kraštutinio tipo egoistas, jeigu jis buvo 
itin lepinamas, mažiausias, mylimiausias ir pana-
šiai. Tiesiog vaikai didelėse šeimose užauga drau-
giškesni, tolerantiškesni, labiau bendraujantys, 
mažiau reikalaujantys dėmesio sau. Vienturčiui 
tiesiog formuojasi kitokios asmeninės savybės.

Psichologas a.kaluginas siūlo Pasitikrinti savo egoizmo Požymius ir tiPą

Jūsų egoizmas yra  
sveikas, Jei Jūs:

- ginate savo teisę atsisakyti ko nors,  
kas jums nereikalinga, ir dėl to nepatiriate 

kaltės ar nepatogumo jausmo; 
- suvokiate savo asmeninių užduočių ir 
tikslų prioritetus, neprieštaraudami kitų 
žmonių interesams ir juos vertindami taip 
pat geranoriškai, kaip ir savuosius;

- mokate situaciją pasukti sau naudinga 
linkme, tačiau diplomatiškai, stengdamiesi 
nepakenkti kitiems;
- turite savo nuomonę ir laisvai  
ją išsakote, net jei ji nesutampa su  

kitų žmonių nuomone;
- mylite ir gerbiate save, nereika-
laudami aklo žavėjimosi jumis iš kitų 
ir neieškodami bent kokio jūsų asmens 
reikšmingumo patvirtinimo.

Civilizuotas 
egoizmas yra 
tuomet, kai aš 
darau taip, kaip 
man patogu, bet 
rūpinuosi kitais
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KaleidosKopas

Beveik tobula garsiosios Prancūzijos uolos „Šo-
vė Groto“ kopija, kurioje galima išvysti seniausius 
priešistorinius piešinius, pristatoma šį mėnesį.

Prieš kelis dešimtmečius atrasta uola buvo 
beveik iš karto uždaryta, siekiant ją išsaugoti. 
Iškilmingai pristatyta 55 milijonų eurų vertės 
kopija, kurią bus galima aplankyti vos keli ki-
lometrai nuo tikrosios uolos, pernai įtraukta į 
UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą.

Lankytojai bus įleidžiami tik nuo rugpjūčio 
25 dienos, tačiau jau parduota 40 tūkstančių 
bilietų. Kopijos kūrėjai tikina, kad jiems pavy-
ko viską atkurti beveik „milimetro tikslumu“. 
Dirbdami jie naudojo trimates technologijas.

Projekto tikslas buvo sukurti tokį meno kū-
rinį, kuriuo galės džiaugtis ir pamatyti visi, o tik
rąjį  išsaugoti ateities kartoms, apsaugoti nuo 
žmonių ir laiko.

Prancūzijoje - tobulos seniausių  
piešinių kopijos

Nasa įrodys Nežemiškos 
gyvybės egzistavimą

JAV kosmoso agentūra NASA teigia, 
kad vėliausiai po 20 metų bus įrodytas 
nežemiškos gyvybės egzistavimas. „Stip
rių to įrodymų, manau, mes turėsime 
kitą dešimtmetį, o po 1020 metų bus pa
teikta ir neginčijamų argumentų“,  kon
ferencijoje Vašingtone pareiškė NASA 
mokslininkė Elen Stofan (Ellen Stofan).

„Mes žinome, kur turime ieškoti, mes 
žinome, kaip turime ieškoti, ir daugumoje 
atvejų mes turime technologiją“,  sakė ji. 
Tačiau, anot mokslininkės, ieškoma ne 
ateivių. „Mes kalbame ne apie žalius žmo
geliukus. Mes kalbame apie mikrobus“,  
aiškino ji. Be kita ko, jau marsaeigis „Cu
riosity“, brangiausias NASA projektas, 
Raudonojoje planetoje aptiko buvusios gy
vybės pėdsakų. Be kita ko, rasta sieros, 
azoto, fosforo pėdsakų  visų tų cheminių 
medžiagų, kurios vaidina svarbų vaidme
nį atsirandant gyvybei. Tai, NASA duo
menimis, leidžia daryti prielaidą, kad 
Marse galėjo gyventi mikrobai.

įdomu

Seniausių piešinių kopijos perkeltos į 

lankytojams prieinamą dirbtinę uolą
EPA-Eltos nuotr.
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Gaudos („Gouda“) sūrių sezono atidarymo 
šventė tradiciškai rengiama pirmojoje Sūrių 
mugėje Gaudos mieste (Olandija) balandžio 
pradžioje. Gaudos sūris yra pusiau kietas gel-
tonas karvės pieno sūris iš Olandijos. Šiam 
sūriui pavadinimas duotas nuo to paties vardo 
miesto pietų Olandijoje, tačiau ne dėl to, kad 

jame būtų gaminamas, o dėl istorinio šio sūrio 
prekybos kelio į šį miestą. Miestelio aikštę 
nukloja sodrios geltonos spalvos sūrio galvos, 
o sūrių pardavėjai surengia ištisą spektaklį 
vesdami derybas su pirkėjais. Ši tradicija gy-
vuoja jau ne vieną amžių. Pirmieji Gaudos sū-
rio paminėjimai siekia 1184 metus. Pagal tai 

jis yra vienas seniausių dar gaminamų sūrių 
pasaulyje. Gaudos sūrio pavadinimas nėra pa-
tentuotas ir jį galima laisvai naudoti. Tačiau 
sūriai, pavadinti „Noord-Hollandse Gouda“ ir 
„Boerenkaas“, yra registruoti Nyderlanduose 
ir jie gali būti gaminami tik šioje šalyje ir tik 
iš šios šalies karvių pieno.

KaleidosKopas

Sūrių sezono atidarymo šventė
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Vietoj išVadų

Kaip inovatyvios idėjos gali išmokyti tvar-
kos ir šiukšlių išmetimą paversti žaidimu? 
Ar virtualus gimdymo stebėjimas vis dar 
yra ateitis? Kaip priversti žmones pasijusti 
gražius? Šiandien apie kampanijas, kurios 
mus keičia amžiams.

Šiukšlių dėžės - „tetris“ žaidimas 

Kas? 
„TetraBIN“.

Ką padarė?
Kaip miestiečiams įskiepyti, kad 

šiukšlinimas yra blogis? Dažniausiai 
naudojami metodai - baudos ir nejaukų 
kaltės jausmą sužadinantys įspėjamieji 
ženklai. Tačiau du draugai, dirbantys Sid-
nėjaus universiteto dizaino laboratorijoje, 
į tai pažvelgė kiek kitu kampu - sukūrė 
šiukšlių dėžę-kompiuterinį žaidimą.

Kodėl veikė?
Tikriausiai pamenate skaičiuotuvo dy-

džio kompiuterius ir juose įrašytą žaidimą 
„Tetris“? Reikėdavo iš krintančių įvairių 
formų blokų sudėlioti tobulą sieną ir su-
rinkti kuo daugiau taškų. Šis konceptas 
pritaikytas ir šiukšlių dėžėms. Metate tuš-
čią skardinę, jutikliai nuskaito jos kritimo 
vietą ir formą, siunčia signalą į ekraną ir 
paverčia ją skaitmeniniu bloku.

Rezultatai?
Atrodo, kad idėja pasiteisino. Iš pri-

statomųjų vaizdo klipų matyti, kad žmo-
nės lyg specialiai ieško, ką galėtų išmes-
ti. Galbūt tokio sprendimo reikėtų ir 
Lietuvos didmiesčiams?

http://tetrabin.com

n Sukurkite reklamą, kuria bus dalijamasi inter-

nete. Tai yra tikroji sėkmė.

 El. reklama: kampanijos, kurios mus keičia
inteRnetas
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Jūs „graži“ ar „vidutinė“? 

Kas?
„Dove“.

Ką padarė?
Tyrimo duomenimis, net 96 proc. 

moterų, paprašytos save apibūdinti, 
nesirinktų žodžio „graži“. Kompa-
nija „Dove“ teigia, kad toks savęs 
vertinimas neigiamai atsiliepia kiek
viename žingsnyje  karjeros pasi-
rinkimuose, šeimyniniame ir kas-
dieniame gyvenime. Tai ir bandoma 
pakeisti.

Kodėl veikė?
Penkiuose didmiesčiuose virš vie-

šųjų pastatų durų pakabinti užrašai 
„graži“ ir „vidutinė“. Jie lyg davė to-
ną  pasirink, kokia esi, ir eik būtent 
pro tau skirtas duris. Tai privertė dau-
gumą susimąstyti. Nors dauguma rin-
kosi „vidutinė“, vėlesnių apklausų 
metu atviravo, kad dabar žengtų pro 
kitą įėjimą.

Rezultatai?
Vaizdo klipas perkopė 3,5 mln. 

peržiūrų ribą. Na ir, aišku, tai su-
laukė didžiulio socialinių tinklų dė-
mesio.

https://youtu.be/7DdM-4siaQw

 El. reklama: kampanijos, kurios mus keičia
inteRnetas

virtualus gimdymo stebėjimas 

Kas?
„Samsung“.

Ką padarė?
Šiais laikais atstumai tarp miestų ar 

šalių nebegąsdina. Gana įprasta, kad bent 

vienas giminaitis gyvena kitoje pusėje Bal-

tijos jūros arba dirba bent valanda kelio nuo 

namų. Taip pat daugumai suprantama, kad 

toks gyvenimo būdas turi minusų. Didžiau-

sias jų  svarbiomis akimirkomis negali bū-

ti šalia artimų žmonių. Tam sprendimą pa-

siūlė „Samsung“.

Kodėl veikė?
Šios istorijos personažai  vyras ir žmo-

na. Australus šiuo metu skiria 4 tūkst. km 

atstumas. Kompanija sukonstravo specialų 

kambarį ir kai atėjo gimdymo diena, vyras 

viską stebėjo pro virtualius akinius. Jie fik-

savo kiekvieną judesį, tad pasukus galvą bu-

vo galima matyti, kas vyksta už nugaros.

Rezultatai?
Deklaruojama, kad tai yra pirmas vir-

tualus gimdymo stebėjimas pasaulyje. Nie-

ko keisto, kad žinia sulaukė didžiulio ži-

niasklaidos dėmesio. Vien „Youtube“ ka-

nale pristatomasis vaizdo klipas peržiūrė-

tas 1,2 mln. kartų.

https://youtu.be/cUxJr8k9z14



32 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7

Reklama

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7 33

Šviesų žaismas

Kur nors stipriai trenkęsis galva, ypač kak-
ta, žmogus pajunta, kad jam iš akių „pasipila 
žiežirbos“. Šis fenomenas yra gerai žinomas. 
Tokios kibirkštys, blyksniai, įvairios ryškios 
dėmės, švytintys rutuliai ir taškai yra vadina-
mi fosfenais. Jie pasireiškia net akių neveikiant 
šviesa, užtenka tiesiog paspausti jas pirštais. 
Regos nervas fizinį poveikį transformuoja į 
įvairiausius šviesų žaismus. Kaip paaiškėjo 
neseniai, fosfenus galima sukelti ir veikiant 
galvą greitai kintančio magnetinio lauko im-
pulsais (TMS, transkranijinė magnetinė sti-
muliacija). Ši procedūra, žinoma jau daugelį 
metų, priverčia reaguoti vienas ar kitas sme-
genų zonas, pavyzdžiui, valdančias galūnių rau-
menis. Atsakydami jie ima susitraukinėti.

Pastaruoju metu mokslininkai naudoja 
TMS tiriamaisiais tikslais: imituodami natū-
ralius signalus, dirbtinai įjungia neuronus ir 
stebi, kas vyksta toliau. Fosfenai - tam tikras 
panašių manipuliacijų efektas.

„Žiežirbų iš akių“ fenomeną visiškai nauju 
aspektu patyrinėjo Austrijos specialistai. „Mū-
sų matavimai ir skaičiavimai rodo, kad magne-
tinis laukas, naudojamas procedūrai, pagal sa-
vo parametrus beveik idealiai atitinka tą, kuris 
atsiranda per audrą, kai žaibuoja“, - sako Alek-
sandras Kendlis (Alexander Kendl) iš Insbru-
ko universiteto. Kaip aiškina mokslininkas, 
kiekvieną elektros iškrovą iš dangaus link že-
mės lydi atvirkštinės iškrovos - žaibuoja nuo 
žemės į viršų. Kai kada per 1-2 sekundes 
įvyksta 20 tokių iškrovų. Jos ir generuoja grei-
tai kintantį magnetinį lauką, kaip per TMS.

Regėjimo haliucinacijos

Norėdamas pamatyti fosfenus, kurie iš 
esmės yra regėjimo haliucinacijos, žmogus 
turi būti ne toliau kaip už 200 metrų nuo li-
nijinio žaibo. A.Kendlis ir jo kolegos mano, 
kad prieš „natūralios stimuliacijos“ veikiamų 
žmonių akis pirmiausia atsiranda lėtai plau-
kiantys arba chaotiškai šokinėjantys ugniniai 
rutuliai. O juk būtent taip liudytojai apibūdina 
kamuolinius žaibus - nedideli sferiniai objek-
tai pasirodo akių lygmenyje. Jie atsiranda au-
dros metu ir dažniausiai trenkus linijiniam 
žaibui. Išvada: kamuoliniai žaibai - aišku, ne 
visi, bet bent jau dalis jų - viso labo regėjimo 
haliucinacijos. Tuomet galima paaiškinti ir 
„nepaaiškinamą“ stebuklą, apie kurį praneša 
stebėtojai, atseit kamuoliniai žaibai pereina 
kiaurai sienas, stiklą, išlenda pro rakto sky-
lutę. Vadinasi, jiems tik taip atrodo.

Atlikdamas eksperimentus, keistus TMS 
efektus stebėjo kanadietis neurologas profe-
sorius Maiklas Persingeris (Michael Persin-
ger). Stimuliuodamas savanorius, jis rado 
smegenyse vietą - dešiniojo pusrutulio smil-
kinio skiltyje, - kurią veikiant magnetiniu 
lauku kildavo mįslingų haliucinacijų. Bandy-
mo dalyviai, kurie procedūros metu buvo vie-
ni uždarytame kambaryje, pasakojo, kad juos 
apimdavo nepaaiškinama baimė. Bet svar-

biausia - atsirasdavo pojūtis, kad šalia kažkas 
yra. Profesoriaus eksperimentuose dalyvavo 
900 žmonių. Daugiau kaip 700 iš jų „susitiko 
su svečiais“. Kai kuriems pasirodė mirę gi-
minaičiai, o kai kam - kitų civilizacijų atsto-
vai. Kas žino, galbūt žmonės, kurie pasakoja 
apie susidūrimą su anapusiniu pasauliu ir 
ateiviais, iš tiesų mato audrų sukeltas haliu-
cinacijas?

Žemiškos kilmės gama spindulių blyksnius 
registruoja prietaisai, esantys mūsų planetos 
orbitoje. Tik neseniai paaiškėjo, iš kur tie spin-
duliai atsiranda. Pasirodo, jų šaltinis - anihiliuo-
janti antimaterija, kuri atsiranda žaibuojant. Į 
šio reiškinio esmę pabandė įsigilinti Alabamos 
universiteto mokslininkai. Jų manymu, žaibai 
gimdo pozitronus - tam tikrus antielektronus, 
kurie sąveikauja su aplinkoje esančiais elek-
tronais ir anihiliuoja, išskirdami energiją. Dėl 
to atsiranda gama spindulių blyksnis. Gerai, jei 
audros debesys pozitronus išmeta aukštyn, to-
lyn nuo žemės paviršiaus. O jeigu žemyn? Per 
kiekvieną audrą mes tarsi patektume į rentge-
no kabinetą. Nors gali būti, kad dalis anihilia-
cijos pagimdytos spinduliuotės pasiekia žemės 
paviršių ir prisideda prie mįslingo fenomeno 
atsiradimo: trenkus žaibui, kai kada ant žmonių 
odos atsiranda fotografiniai piešiniai - medžiai, 
lapeliai, net peizažai. Gali būti, kad dėl to kalti 
tie patys rentgeno spinduliai.

Mokslo kodas

Kamuolinis žaibas - haliucinacija?
Arba„Žiežirbų iš akių“ fenomenas
Mokslininkai nuolat tyrinėja haliucinacijų 
kilmę. Įvairiausiais aspektais. Kai kurie ty-
rimai teigia, jog ir kamuolinis žaibas gali 
būti tik haliucinacija.
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l Fizikai aiškina: per audrą geriau laikytis atokiau nuo medžių. Žaibai dažniau trenkia į aukštus objektus. Daugiau 

ar mažiau nepavojingas atstumas - dukart didesnis už medžio aukštį. Lygiame lauke susirieskite embriono poza: 

susikūprinę tupėkite suglaudę kojas. Arba - nesijuokite! - atsistokite ant vienos kojos, kad tarp abiejų nesusidarytų 

žingsninė įtampa.
l Nesislėpkite po skėčiu, nelaikykite rankoje meškerės, kastuvo arba grėblio. Nelieskite metalinių daiktų, išimkite juos iš 

kišenių. Nekalbėkite mobiliuoju telefonu. Jo skleidžiamos bangos jonizuoja orą, palengvindamos kelią žaibui. Dėl tos pačios 

priežasties dėl įdomumo nešvieskite į debesis lazerio rodykle. Yra mokslinių duomenų, kad lazerio spindulys pritraukia žaibus.

l Per audrą galima slėptis mašinoje arba autobuse. Jų metalinis paviršius sudaro apsauginį ekraną, vadinamą 

Faradėjaus narvu. Į jo vidų žaibas nepatenka, nuteka į žemę.

Fizikų pataRimai

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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KAS? „2RATU:  
plukių žydėjimas“.

Prie Karmazinų piliakalnio vyksiantis 
renginys „2RATU: plukių žydėjimas“ - 
tai pirmoji projekto 2RATU dalis. Ža-
liajame Neries ir Dūkštos upių slėnyje 
veiks iškylų erdvė bei vietos prekybinin-
kų ir amatininkų mini prekyvietė. Ne-
ries regioninio parko gidai dalyvius pa-
kvies į nemokamas ekskursijas - pasi-
vaikščioti piliakalnių keteromis, upelio 
slėnio labirintais ir baltomis plukėmis 
žydinčiais didžiausio Lietuvos ąžuolyno 
takais. Neries slėnyje skambės akustinis 
Eglės Sirvydytės koncertas, o „Atviro ra-
to“ teatro laboratorija prakalbins mūsų 
tautos praeitį spektakliu „Lietaus žemė“. 
Šalia stūksantis Karmazinų piliakalnis 
iš miego bus žadinamas aplinkos meno 
instaliacija „Pulsas“.

KUR? Neries regioninis parkas (Vilniaus 
g.3, Dūkštos, Vilniaus r.).
KADA? Balandžio 18 d. 12 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Ką veikti savaitgalį?
KAS? „National Circus 
Night“.

Pirmieji cirko pasirodymai 
siejami su antikos laikais, kai 
Romos stadionuose vykdavo 
įspūdingi teatrališki akroba-
tiniai renginiai. Europoje pir-
masis cirkas buvo įkurtas 
XVII amžiaus pabaigoje Lon-
done. Naktinis klubas „Mojo 
Lounge Vilnius“ šia proga 
taps vienos nakties cirko sale, 
kurioje lankytojų lauks tikras 
cirko šou.

KUR? Klubas „Mojo Lounge 
Vilnius“ (Vokiečių g.2,  
Vilnius).
KADA? Balandžio 18 d.  
23 val.
UŽ KIEK? 3 Eur - 10,35 Lt.

kLuBInĖTojamS

EPA-Eltos nuotr.

akTYVIemS

„Aphids“ nuotr.
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KAS? Valanda su pasaka.

Vieną kartą per mėnesį Prancūzų instituto medi-
atekoje vaikams nuo 4 metų ir jų tėveliams - sma-
gios pasakos lietuvių ir šiek tiek prancūzų kalbomis. 
Šį kartą - Stalo teatro spektaklis su aktore Saule 
Degutyte. Moteris seks tradicinę prancūzų pasaką 
„Žydra paukštytė“ ir kartu su vaikais žada kurti 
stebuklingą piešinių, dažų ir vandens spektaklį.

KUR? Prancūzų institutas Lietuvoje (Didžio-
ji g.1, Vilnius).
KADA? Balandžio 17 d. 17 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? „2RATU:  
plukių žydėjimas“.

Prie Karmazinų piliakalnio vyksiantis 
renginys „2RATU: plukių žydėjimas“ - 
tai pirmoji projekto 2RATU dalis. Ža-
liajame Neries ir Dūkštos upių slėnyje 
veiks iškylų erdvė bei vietos prekybinin-
kų ir amatininkų mini prekyvietė. Ne-
ries regioninio parko gidai dalyvius pa-
kvies į nemokamas ekskursijas - pasi-
vaikščioti piliakalnių keteromis, upelio 
slėnio labirintais ir baltomis plukėmis 
žydinčiais didžiausio Lietuvos ąžuolyno 
takais. Neries slėnyje skambės akustinis 
Eglės Sirvydytės koncertas, o „Atviro ra-
to“ teatro laboratorija prakalbins mūsų 
tautos praeitį spektakliu „Lietaus žemė“. 
Šalia stūksantis Karmazinų piliakalnis 
iš miego bus žadinamas aplinkos meno 
instaliacija „Pulsas“.

KUR? Neries regioninis parkas (Vilniaus 
g.3, Dūkštos, Vilniaus r.).
KADA? Balandžio 18 d. 12 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Ką veikti savaitgalį?

KAS? „Uptown  
Market“.

Modernioje sporto salėje „IndEx 
Hall“, esančioje „Lofto“ kieme, 
įsikurs vienos dienos dizaino mu-
gė. Šiame pavasariškame rengi-
nyje bus pristatomi gražiausi ir 
įdomiausi sezono dizaino kūri-
niai, kurie gali papuošti lankyto-
jų spintas, virtuvę, kiemus, dvi-
račius ar netgi augintinius. Mu-
gės metu talentingiausi Lietuvos 
dizaineriai, amatininkai, stiliaus 
ir kitų gražių dalykų architektai 
parodys tai, ką sukūrė geriausio 
2015 m. šiltajam sezonui.

KUR? Menų fabrikas „Loftas“ 
(Švitrigailos g.29, Vilnius).
KADA? Balandžio 19 d. 12 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

ŠEIMAI

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

KŪRYBIŠKIEMS

KAS? 6-asis NOA  
festivalis.

Tai šeštasis Naujosios operos 
festivalis, kuriame žiūro-
vams bus pristatyti žanro 
konvencijas laužantys ir į jo 
rėmus netelpantys kūriniai. 
Šių metų festivalyje bus daug 
diskutuojama apie šiuolai-
kinę operą, bet nebus siekia-
ma išvesti jos formulės ar 
apibrėžimo. NOA kūriniai 
traktuojami sugrąžinant 
operos žanrui originalią ter-
mino reikšmę: lot. opera = 
veikalas.

KUR? Įvairios vietos.
KADA? Balandžio 14-19 d.
UŽ KIEK? 1-10 Eur -  
3,45-34,5 Lt.

MEloMAnAMS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Iškilmingam vakarui dirigavo komikė Emi 
Šumer (Amy Schumer), o apdovanojimus me-
tų geriausiais pripažintiems aktoriams įteikė 
žinomos žvaigždės Skarlet Johanson (Scarlett 
Johansson), Krisas Evansas (Chris Evans), 
Sofija Vergara (Sophia Vergara), Vinas Dyzelis 
(Vin Diesel), Markas Rufalas (Mark Ruffalo) 
ir kitos įžymybės.

Šiais metais visiems nosis nušluostė mi-
nėta kino juosta „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės 
kaltos“ ir pagrindinį vaidmenį šiame filme at-
liekanti Š.Vudli, pelniusi geriausios metų ak-
torės apdovanojimą ir specialų MTV „Trail-
blazer“ prizą. Statulėle taip pat įvertintas jos 
ir to paties filmo aktoriaus Enselio Elgorto 
(Ansel Elgort) bučinys.

Eltos inf.

AŠTRUS ŽVILGSNISAPDOVANOJIMAI

MTV kino apdovanojimais 
įvertinti geriausi kino kūrėjai

Praūžus „Oskarų“ ir „Auksinių gaublių“ ceremonijoms, Los Andželo „Nokia“ teatre  
sekmadienį vyko MTV kino apdovanojimai. Juose vienareikšmiškai triumfavo aktorė 
ŠeiLiN VudLi (Shailene Woodley), o metų filmu pripažinta dramatiška kino juosta
 „dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.

MTv kino apdovanojiMų laureaTai

Metų filmas: „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“

Geriausia aktoriaus vaidyba: Bredlis Kuperis (Bradley Cooper) filme „Amerikiečių snaiperis“

Geriausias ekrano duetas: Zakas Efronas (Zac Efron) ir Deivas Frankas (Dave Franco) filme „Kaimynai“

Geriausia komedinė vaidyba: Čeningas Teitumas (Channing Tatum) filme „Nevykėliai po priedanga 2“

Labiausiai bauginanti vaidyba: Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) filme „Vaikinas iš gretimo namo“

Geriausias proveržis vaidyboje: Dilanas O’Brajenas (Dylan O’Brien) filme „Bėgantis labirintu“

Geriausia aktorės vaidyba: Šeilin Vudli (Shailene Woodley) filme „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“

Geriausia muzika: Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) filme „Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 1 dalis“

MTV garbės apdovanojimas: Robertas Daunis jaunesnysis (Robert Downey Jr.)

Komikė Emi Šumer 
(Amy Schumer)

Aktorė Skarlet 
Johanson 
(Scarlett 
Johansson)

Aktorė 
Dženifer 
Lopes 
(Jennifer 
Lopez)

Aktorė 
Šeilin Vudli 
(Shailene 
Woodley)
EPA-Eltos nuotr.

Daumantas Liekis - 
įvertintas už patriotizmą

Plačiau apie apdovanojimą ir D.Liekį - 39 p.

2015 m. balandžio 17-23 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Neigiamų NaujieNų 
perteklius 

Žiūriu žinias. Jas vertinu teigiamai, tik 
labai gaila, kad lietuviškos naujienos yra gana 
negatyvios. Bet šito jau nepakeisi.

kelioNių laidų trūkumas 

Gaila, kad turime vos vieną lietuvišką ke-
lionių laidą. Daugiau tokių tenka žiūrėti per 
užsienio kanalus.

užsieNio serialų seNų 
sezoNų rodymas 

Užsienio serialus žiūriu internetu. Lietu-
viškos televizijos labai atsilieka - kai pas mus 
rodo antrą sezoną, pasaulyje išleidžiamas 
penktasis.

pramogiNės laidos per 
NacioNaliNį kaNalą 

Žiūrėjau „Auksinį balsą“, dabar žiūriu pro-
jektą „Dainų daina“. Juos vertinu labai gerai. 
Matosi, kad įdėtos nemažos investicijos. Kai 
žiūri kitą panašų projektą per komercinę te-
leviziją, matai, kad pagailėta pinigų - salė ma-
ža, šokėjos vos kelios, o ir tos apsirengusios 
ne pagal dainos temą.

viktoriNos 

Pasižiūrime „Auksinį protą“. Puikūs vedėjai.

Filmų pasiriNkimas 

Filmų pasirinkimas tenkina per didžiąsias 
šventes, kai kasmet kartoja tuos pačius fil-
mus - „Vienas namuose“, „Graži moteris“. 
Man patinka juos žiūrėti. O paprastomis die-
nomis pasirinkimas skurdus.

lietuviški serialai 

Anksčiau žiūrėjau „Moterys meluoja ge-
riau“ ir „Komisarą mažylį“, nes ten vaidino 
mano vyras ir mūsų šuo. Buvo labai įdomu.

galimybė prasukti reklamą

Puiku, kad yra tokia galimybė, nes galiu 
sustabdyti laidą, išeiti pavedžioti šuns, o paskui 
žiūrėti viską be reklamų. Nes kai jos užtrunka 
po 15 min., iš tiesų pamiršti, ką rodė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumpai

LNK laidoje „Lietuvos supermiestas“ - dar viena 
netektis: iš žaidimo pasitraukė Alytus su kapitone 
AstA PilyPAite. Įtampa žaidime tampa kone 
apčiuopiama, kadangi artėjant finalams kovoti 
liko jau tik trys komandos: Klaipėda su Giedriumi 
Savicku, Plungė su Mantu Stonkumi ir Telšiai su 
Nerijumi Juška. Daugiausiai žiūrovų palaikymo - 
daugiau kaip 50 000 skambučių - sulaukė Plungė, 
jai ant kulnų lipo Telšiai. Kas laimės supermiesto 
titulą, paaiškės jau po kiek daugiau nei savaitės.

Televizijos laidų vedėja GintArė Gurevičiūtė 
kartu su profesionaliais sporto treneriais meta 
iššūkį - tris savaites kiekvieną rytą sportuos kartu su 
LNK GO žiūrovais. Kiekvieną rytą ji kartu su fitneso, 
kovų menų ir aerobikos treneriais patars ir parodys, 
kokius pratimus reikia daryti tiek pradedantiems, 
tiek pažengusiems sporto salių lankytojams. Be to, 
atskleis, ką daryti tiems, kurie paniškai nemėgsta 
sporto salių ir kaip galima sportuoti namuose. 

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Renatą Jampolskę
TV

 Au
di

To
ri

jA

TV
 To

P1
0

TV1 4,7 %
Lietuvos rytas TV 4,3 %
TV8 4 %
TV6 3,6 %
PBK 2,8 %

Info TV 2,1 %
REN Lietuva 1 %
LRT Kultūra 0,9 %
Video ir DVD 0,9 %
Liuks! 0,5 %

Lietuvos rytas TV 4,3 %
TV6 3,9 %
TV1 3,7 %
PBK 3,1 %
Info TV 2,7 %

TV8 2,5 %
REN Lietuva 1,4 %
LRT Kultūra 1,1 %
Video ir DVD 1,1 %
Liuks! 0,7 %

LNK 17,2 %

TV3 16,2 %

LRT Televizija 
9,2 %

BTV 7 %

NTV Mir Lietuva 5,1 %

LNK 19,8 %

TV3 17,7 %

LRT Televizija 
9,7 %

NTV Mir Lietuva 
5,8 %

BTV 5,3 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 11,1

2 KK2 LNK 9,1 

3 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 9,0 

4 LIETUVOS SUPERMIESTAS LNK 8,3 

5 MAMA, TU NE VIENA TV3 7,9 

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,8 

7 LNK ŽINIOS LNK 7,4 

8 CHORŲ KARAI TV3 7,4 

9 PAKARTOK  TV3 7,3 

10 ŽVAIGŽDŽIŲ DEŠIMTUKAS TV3 7,0

Duomenys: TNS LT, 2015 m. balandžio 6-12 d.

reitiNgai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 17 %

Kiti  
kanalai 20,7 %

Kol daugelis peikia televizijos laidas, žinomo aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona  
RENATA (29), panašu, į gyvenimą žvelgia pozityviai, todėl ir televizijoje mato daugiau 
privalumų. Jauna moteris, paprašyta pasidalyti savo nuomone apie TV laidas, negailėjo 
pagyrų nacionaliniam kanalui, o trūkumų įžvelgė informacinėse laidose.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nors praėjusiais metais televizijos eteryje 
pasirodė ne viena su karo tematika susijusi 
laida, specialų apdovanojimą pelnė tik D.Liekio 
kurta „Ginklo broliai“. „Nustebau, kad buvo-
me įvertinti. Tais metais tokių laidų pasirodė 
labai daug. Gal mes buvome išskirtiniai, nes 
kūrėme dokumentinį projektą. Buvome tiesiog 
įvykių stebėtojai, o ne kūrėjai“, - sakė jau dau-
gelį metų žiniasklaidoje dirbantis vaikinas.

Tiesa, kai jis su savo projektu nuėjo į TV3, 
prodiuseriai iškart pasiūlė į laidą pakviesti ži-
nomų žmonių, tačiau Daumantas nesutiko. 
„Kurti realybės šou niekada nesiryžčiau. Ne-
sutikome pakviesti garsenybių ir neprašovė-
me. „Ginklo brolių“ projektas turėjo keturias 
serijas, trys iš jų buvo žiūrimiausios tarp tuo 
metu rodomų laidų“, - pasakojo D.Liekis.

Lietuvybės, patriotizmo ir pilietiškumo 
ugdymo temos jam visada buvo labai artimos. 

Tačiau, anot jo, nebūtina būti kariu, norint 
vadintis patriotu. „Viduje esu pakankamai tai-
kus žmogus. Karyba man asocijuojasi su kaž-
kuo, kas yra destruktyvu ir nesuprantama. 
Juk vienas tankas kainuoja milijoną! Tuos pi-
nigus būtų galima skirti mokslo, kultūros sri-
čiai, kosmoso užkariavimui ar kamieninių 
ląstelių tyrimams. Bet kai kalbame apie Lie-
tuvą, žiūriu į tai truputį kitaip. Tai nebėra 
karybos klausimas, tai mūsų išgyvenimo 
klausimas“, - savo mintimis dalijosi D.Liekis.

Atrodo, karybos tematika jį gerokai įsuko 
ir vaikinas tęsia savo darbus šioje srityje. 
„Šiandien kuriame dokumentinius filmus apie 
NATO oro policijos misiją. Netrukus pradė-
sime filmuoti laidą „Lietuvos ginklai“, skirtą 
papasakoti apie Lietuvos ginkluotę nuo baltų 
genčių iki šių laikų“, - ateities planus dėstė 
D.Liekis.

Televizijos vilkai
Praėjusią savaitę Vilniaus rotušėje tradiciškai vyko iškilminga geriausių 2014 m. radijo 
ir televizijos laidų konkurso „Pragiedruliai“ apdovanojimų ceremonija. Kartu su geriau-
siomis laidomis specialų apdovanojimą pelnė ir TV3 laida „Ginklo broliai“. Jos autorius 
DaumanTas LieKis (24) prisipažino, kad įvertinimas jį maloniai nustebino.

Laidos „Ginklo broliai“ kūrėjas 
Daumantas Liekis ateityje 

žiūrovams ketina pristatyti kitus 
savo projektus karybos tema

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Geriausia televizijos kultūros laida - 
„Legendos“ (Aistė Stonytė-Budzinauskienė, Česlovas 
Stonys, Audrius Stonys)
Geriausia radijo kultūros laida - „Kiek kainuoja 
šedevras“ (Viktoras Gerulaitis, Rimantas Kaziukėnas, 
Audronė Ivanauskienė)
Geriausia regioninės televizijos laida - „Iš 
kartos į kartą“ (Rasa Karpavičienė)
Geriausia radijo pokalbių laida - „Savaitgalio 
pasažai: pokalbiai apie kultūros vėjus ir veikėjus..“ 
(Nijolė Jačėnienė, Sigutis Jačėnas)
Geriausias televizijos dokumentikos pro-
jektas - „Tolimi artimi Australijos lietuviai“ (Zita 
Kelmickaitė, Juozas Javaitis, prodiuserė Lolita 
Bytautaitė)
Geriausia televizijos publicistikos laida - 
„Prieš srovę“ (Gintaras Kudaba)
Geriausia radijo publicistikos laida - 
„Pietryčių Lietuva. Tapatybė“ (Indrė Anskaitytė)
Geriausia televizijos pramogų laida - laida 
„Lietuvos talentai“ (Mindaugas Meškauskas)

SpecialūS prizai
laidai „akmens žymė“ - už vietinės kultūros 
puoselėjimą (Rita Ščiglinskienė)
laidai „Ginklo broliai“ - už įdomiai ir pro-
fesionaliai atskleistą aktualią temą ir patriotizmą 
(Daumantas Liekis)

laidos nugalėtojos

jaunimą įvertino už patriotizmą



40 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7

TV PROGRAMA Penktadienis

 12.00  Taip gyvena 
 žvaigždės!

 21.00  Durys atsidaro 6.05  Labas rytas,
 Lietuva

 8.55  K11. Komisarai tiria 18.15  Kaip ant delno

 TV8
7.50 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.40 „Agata Kristi. 
Tomis ir Tapensė“ (N-7). 9.45 „Linksmieji 
draugai“. 10.20 Senoji animacija. 11.00 Ro-
mantinė drama „Ilgesio fiordas“ (N-7). 12.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 
18.00 „Medikai“ (N-7). 19.00 „Laukinis ange-
las“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ (N-7). 21.05 
Trileris „Paslaptingas žentas“ (N-14). 23.00 
„Medikai“ (N-7). 23.55 Pasikeisk! (N-7). 0.50 
Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Apie žūklę. 
11.05 Tauro ragas (N-7). 11.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 11.55 24 valandos 
(N-7). 13.05 Nuo... Iki. 13.40, 15.25 Dviračio 
šou. 14.10 24 valandos (N-7). 15.55 Arčiau 
mūsų. 16.25 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00, 
22.00 Info diena. 21.00 Alchemija. Švietimo 
amžius. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 11.00 Padriki užrašai su Dmitriju-
mi Krylovu. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.00, 
15.00, 17.00 Naujienos. 12.20 Gyvenk sveikai! 
13.35 Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Mo-
teriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.45 „Lauk 
manęs“. 18.45 „Jūrmala 2013“. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Stebuklų laukas. 
22.05 „Šok!“ 0.45 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
9.20 „Bučinys 2“. 11.10 „Aš šalia“. 13.00 Gyve-
nimo taisyklės. 14.00 Ekstrasensai detektyvai. 
15.50 „Žvaigždžių gyvenimas“. 17.35 „Bučinys 
2“. 19.25 „Meilužis Liusei“. 21.25 „Mylėti nega-
lima pamiršti“. 23.10 Ekstrasensai detektyvai. 

 nTV MIR
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 „Gyvenimas ap-
kasuose“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Pri-
siekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 
Ypatingas įvykis. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 
Pirmoji pavara. 17.00 „Kerštas“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.40 „Globėjas“. 23.35 NTV koncertų 
salė pristato. „Lolita. Ponia Prezidentė“. 

 TV PolonIa
7.05, 17.20 A la show. 7.40 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 8.00 KucinAlina. 8.35 „Sugrįžimas į 
Žilvičių įlanką“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Vis-
kas prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 13.25, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.50 
„Defektas“. 15.55 „Sąžinės įsakymas“. 16.20 Kla-
jūno užrašai. 16.30 Tyrėjų TV. 17.00 „Ex Libris“. 
18.20, 22.45, 5.10 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Kultūros laida. 20.25 Cafe historia. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.00, 
5.20 „Didžioji savaitė“. 0.45, 6.50 Jubiliejinis 
koncertas „Opolė 2013“. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
 6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15, 4.25 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 
18.30 Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 
8.15, 12.05, 17.00, 2.45 Mados projektas. 9.00, 
15.30, 20.10 Nuotaka milijonieriui. 9.45, 14.20, 
19.20, 3.35 Erikas ir Džesė. 10.35, 18.55, 17.45, 
18.55, 0.25, 5.15 Išskirtiniai. 15.05 Paklauskite 
Krislės. 21.50 Nuotykiai rojuje. 22.35 Amerikie-
tiškas pyragas. 2.20 Svajonių namas. 

 TV1000
6.00 „Meilė, vedybos, šeimyninis gyveni-
mas“ (N-14). 7.45 „Pokalbiai su kitomis 
moterimis“. 9.15 „Vyrai juodais drabužiais 2“ 
(N-7). 10.45 „Per žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 
12.55 „Dorianas Grėjus“. 14.45 „Sviestas“. 
16.15 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. 18.15 
„Blicas“ (N-14). 20.00 „Išsiskyrimas“ (N-7). 
21.45 „Šefas“. 23.15 „Teresės nuodėmė“. 1.15 
„7 Dienos Havanoje“. 3.35 „Riterio žvaigždė“ 
(N-7). 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Londonas. 8.00, 
14.00 Naujo būsto paieška. Ispanijos Grena-
da, Australija. 9.00, 17.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 10.00, 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 
11.00, 16.00 Didžiosios muziejų paslaptys. 
12.00, 18.00, 24.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
13.30 Nepaprasti užmiesčio būstai. 19.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. Klyvlendas. 20.00 
Naujo būsto paieška. Vietnamas, Meksika. 
21.00 Lėktuvų paroda. 22.00 Adamas Ričmanas. 
22.30 Kulinarinės dvikovos. 23.00 Brangenybių 
paieškos: Brazilijos topazai ir akvamarinai. 1.00 
Nakties programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

7.55 TV serialas „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Susikeitę 
broliai“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
14.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

15.30 TV serialas „Laukinė 
Esmeralda“ (N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“.
21.15 Veiksmo f. „Diena po 

rytojaus“ (N-7).
23.45 Nuotykių f. „Ir viso 

pasaulio negana“.
2.10 Komedija „Pabučiuok 

nuotaką“ (N-14).
4.00 TV serialas „Biuras“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Šegis 

ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 K11. Komisarai tiria. 
Raudona kaip kraujas.

9.35 K11. Komisarai tiria. 
Mirtinas pasivažinė-
jimas (N-7).

10.15 Yra kaip yra (N-7).
11.40 Dokumentinis f. 

„Prabangūs Putino 
žaidimai“.

12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Mano vyras gali.
22.40 Veiksmo f. „Žmogus-

voras 3“ (N-7).
1.30 Veiksmo f.  

„300“ (N-14).
3.50 Programos pabaiga.
3.55 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 7“.
10.40 TV serialas 

„Nuodėminga meilė“.
11.30 Bėdų turgus.
12.20 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.10 Emigrantai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras Reksas“.
17.00 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien (su verti-

mu į gestų kalbą). 
Sportas. Orai.

18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Veiksmo drama 

„Rokis 5“ (N-14).
0.25 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N-7).
1.15 Fortūnos šypsena. 

Birutės Petrikytės 
jubiliejinis koncertas.

3.45 Tautos balsas.
4.15 Duokim garo!

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

8.00 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

9.00 Romantinė komedija 
„Niekada nebūsiu 
tavo“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.10 TV serialas „Vedęs ir 
turi vaikų“ (N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

17.00 TV serialas 
„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 Patrulis (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas. Brolija“ 
(N-14).

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

1.30 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.35 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 Keliauk! Pažink! 

Pasidalink! Ištisus 
metus. Speciali 
laida.

7.50 „Vandens žiurkės“.
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Deimantų medžioto-

jai“ (1) (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“.
12.00 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
13.00 Šeima - jėga! 2.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.20 Svečių ekspresas.
18.00 Reporteris. Orai.
18.45, 2.00, 5.45 „Merdoko 

paslaptys“ (N-7).
19.50 Kitoks pokal-

bis. Svečiuose 
V.Lukočius (N-7).

20.50 Pasaulis X. 
„Tamsioji asmenybės 
pusė. Didžiųjų genijų 
paslaptys“ (N-7).

21.50, 2.45 Trileris „Nieko 
nesakyk“ (N-14).

24.00, 4.20 Kriminalinis 
trileris „Saldus kerš-
tas“ (N-14).

6.30 Šeima - jėga! 2.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Dainuoja 
Virgilijus Noreika.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Linija, spalva, forma.
13.30 Kultūros savanoriai.
14.00  Česlovo Milošo 

amžius. 2 d.
15.35 Dž.Rosinio operų 

uvertiūros ir arijos. 
17.20 Koncertuoja LKO ir 

Sergej Krylov. 2012 m.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Į gamtą“.
19.00 nės elektrinės eksplo-

atavimo nutraukimas“.
19.15 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.
21.30 Marijonas Giedrys. 

Drama „Sūnus palai-
dūnas“.

23.00 Lietuvių kinas 
trumpai. „Lengvai ir 
saldžiai“.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.30 ...formatas.
0.45 Legendos.
1.30 Koncertuoja LKO ir 

Sergej Krylov. 2012 m.

 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“
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„ŽMOGUS-VORAS 3“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius S.Reimis.
Vaidina T.Magvairas, K.Danst, 
Dž.Kromvelas.

Prabėgo penkeri metai nuo to lai-
ko, kai Peteris Parkeris tapo žmo-
gumi-voru, ir treji metai, kai jis 
prisiekė daugiau nevilkėti šio he-
rojaus kostiumo. Pažadą teks su-
laužyti. Blogio jėgos vėl atakuoja. 

„KASANDROS 
PRAKEIKSMAS“
kriminalinė drama. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 2007.
Režisierius V.Alenas.
Vaidina J.Magregoras, K.Ferelas.

Ijanas ir Teris - broliai, kilę iš dorų 
darbininkų šeimos. Ijanas stengiasi 
iš visų jėgų dorai dirbti ir padoriai 
uždirbti. Tuo metu Teris - tikras są-
žinės priekaištas tėvams. Tačiau Ija-
nas ir Teris turi turtingą dėdę... 

balandžio 17 d.

 14.50  Keisčiausi 
 pasaulio restoranai

 16.00  Topmodeliai  9.35  „Skūbis Dū.
 Paslapčių biuras“

 ANIMAl PlANEt
7.00, 9.10 Kaimo veterinarai. 7.25, 11.00 Pra-
garo katė. 8.15, 11.55, 15.35 Gyvenimas lais-
vėje. 9.35, 5.25 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 14.40, 
19.15, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 12.50 Dideli 
ir baisūs. 16.30 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 
20.10, 22.55, 1.40 Akvariumų verslas. 18.20 
Upių pabaisos. 21.05, 2.35, 5.49 Afrikoje. 22.00, 
0.45, 3.25 Upių pabaisos. 23.50 Baseinų meis-
tras. 5.02, 6.36 Kaimo veterinarai. 

 SPORt1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos 28 turo apžvalga. 8.00 NBA krepšinio lyga. 
Hjustono „Rockets“ - San Antonio „Spurs“. 10.00 
ATP 250 Houston. Vyrų tenisas. Finalas. 12.15 
„Road To Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 13.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ -  
„PEC Zwolle“. 15.00 Rusijos „Premier League“. 
CSKA - „Dinamo“. 17.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos 28 turo apžvalga. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - San Antonio 
„Spurs“. 22.10, 23.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 2.00 Pirmyn į praeitį. NHL Visų žvaigždžių 
diena. Ledo ritulys. 2009 m. 4.50 NBA krepšinio 
lyga. Hjustono „Rockets“ - Toronto „Raptors“. 

 VIASAt SPORt BAltIc
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Juven-
tus“ - „Monaco“. 8.50, 10.40, 23.45 Krepšinis. 
Eurolyga. 12.30 Boksas: Dave Ryanas - Bra-
dley Saundersas. 13.55 „Formulė-1“. Bahreino 
GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija.. 15.45 
Boksas. Kellas Brookas - Jo Jo Danas. 16.25 
Ledo ritulys. KHL finalas. Tiesioginė transliaci-
ja. 19.00 „Formulė-1“. Bahreino GP treniruotė 
2. 20.40, 3.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.10, 4.05 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. Tiesio-
ginė transliacija. 1.35, 5.00 Ledo ritulys. KHL 
finalas. 

 EUROSPORt
9.30, 12.30, 15.30 Sunkumų kilnojimas. Euro-
pos čempionatas. 10.30, 20.45 Sporto linksmy-
bės. 11.30 Dviračių sportas. „Paryžius - Rubė“. 
13.30, 0.30 Angliškas biliardas. 2014-ųjų pa-
saulio čempionatas. 15.00, 24.00 Angliškas bi-
liardas. Ronnie O’Sullivan šou. 21.00 Medkirčių 
sportas. 2014-ųjų pasaulio čempionatas. 22.00 
Boksas. Tarptautinės profesionalų kovos. 

„DIENA PO RYtOJAUS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius R.Emeričas.
Vaidina D.Kveidas, Dž.Džilenholas, E.Rosum.

Netikėti staigūs klimato pokyčiai visame pasaulyje sukelia neregėto 
masto kataklizmus - žemės drebėjimus, milžiniškas potvynių bangas. To 
imasi tirti profesorius Edrienas Holas. Be to, jis privalo surasti ir išgelbėti 
savo sūnų, kartu su draugais įkalintą milžinišku ledo miestu virtusiame 
Niujorke. Prasidėjus nevaldomam visuotiniam bėgimui, herojus iške-
liauja ten, iš kur visi trokšta kuo greičiau ištrūkti.

„ElEKtRINIAME RŪKE“
kriminalinis trileris. 
JAV, Prancūzija. 2009.
Režisierius B.Tavernjė.
Vaidina T.L.Džounsas, 
Dž.Gudmanas, M.Stinbergen.

Detektyvas Deivas ieško merginų 
žudiko maniako ir bando susieti 
smulkaus vietos vagišiaus ir gangs-
terio iš Naujojo Orleano žmogžu-
dystes. 

lNK
22.40

tV1
22.50

tV6
23.00

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas  

Tenas prieš  
ateivius“.

9.10 „Avataras“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 „Karadajus“ (N-7).
11.55 Kas aprengs  

nuotaką?
13.00 „Audra“ (N-7).
14.00 „Būrėja“.
15.05 Magiškasis Rio.
15.40 „Mentalistas“  

(N-7).
16.35 „Mano puikioji 

auklė“.
17.35 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Vyriausiasis  
inspektorius 
Benksas.  
Keisti santykiai“ 
(N-14).

22.50 Kriminalinis  
trileris „Elektriniame 
rūke“ (N-14).

1.10 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

10.00 „Kobra 11“  
(N-7).

11.00 „Las Vegasas“  
(N-7).

12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Ugniagesiai  

gelbėtojai (N-7).
22.00 Rizikingiausi  

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Kriminalinė drama 
„Kasandros  
prakeiksmas“  
(N-7).

1.15 Siaubo f. „Mirtina 
priesaika“ (S).

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Nepažįstamoji  

iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

11.00 „Širdies  
muzika“ (N-7).

12.50 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.50 „Priedangoje“  
(N-7).

14.50 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

15.20 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

16.20 „Išėjimas  
per suvenyrų  
krautuvę“ (N-7).

18.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

18.30 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika (N-7).

19.00 „Trauma“ (N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Princesė ir vargšas“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV  
žinios.

23.30 „Šokių kovos“ (N-7).

tV3
21.15

rekomenduoja
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažylių  

nuotykiai“.
7.50 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Laikas keistis.
11.30 Veiksmo f. „Greitis“ 

(N-7).
13.55 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.20 Ekstrasensai  

detektyvai (N-7).
18.30 TV3 žinios.  

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Nuotykių komedija 
„Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje -  
Eurojackpot.

22.05 Veiksmo f.  
„Pavojai gelmėse“ 
(N-14).

0.20 Siaubo f. 
„Skambutis“ (S).

2.30 Romantinė drama 
„Šiaurės pašvaistė“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro  

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Startas.
9.30 „Žiema Rūgpienių 

kaime“.
10.00 „Skūbis-Dū! 

Samurajaus kardas“.
11.30 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir Azkabano 
kalinys“ (N-7).

14.20 „Ponas Bynas“ (N-7).
15.00 „Čiauškutė“ (N-7).
17.05 „Didingojo amžiaus 

paslaptys. Didingas 
pastatymas“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Komedija „Princesės 

dienoraštis“.
21.20 Romantinė komedija 

„Mergišiaus praeities 
vaiduokliai“ (N-14).

23.25 Siaubo f. „Laivas 
vaiduoklis“ (N-14).

1.10 Veiksmo f. „Žmogus-
voras 3“ (N-7).

3.45 Programos pabaiga.
3.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Gyvenimas.
6.55 Emigrantai.
7.45 Specialus tyrimas.
8.30 Gimtoji žemė.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.30 Pasimatuok profesiją.
10.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Kūno kilmės mįslės“. 

3 d. „Beždžionė“.
12.55 „Inspektorius  

Luisas 5“ (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
15.00 Mūsų laisvės metai. 

2001 m.
16.00 Žinios. 
16.10 Saugokim jaunas 

gyvybes keliuose. 
Mokinių konkursas.

16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Dainų daina“.
23.15 „Da Vinčio demonai 2“.
1.00 Grupės „El Fuego“ 

koncertas.
2.00 Klausimėlis.lt.
2.15 „Inspektorius  

Luisas 5“ (N-7).
3.45 „Dainų daina“.

 9.30  Pasimatuok 
 profesiją

 7.50  „S dalelių 
 paslaptys“

ŠeŠtadienis

„PRINCESĖS DIENORAŠTIS“
Komedija. JAV. 2001.
Režisierius G.Maršalas.
Vaidina A.Hetavėj, H.Elizondas, Dž.Endrius.

Šešiolikmetė Mija - privačios Manhatano mokyklos mokinė, truputį 
keista, kiek užsidariusi, tačiau labai miela mergina. Staiga vieną die-
ną Mijos įprastas gyvenimo ritmas pasikeičia - iš Europos atvyksta jos 
senelė, nuostabi karalienė Klarisė, ir paskelbia pritrenkiančią naujieną: 
pasirodo, Mija iš tiesų yra tikrų tikriausia princesė! Merginos gyvenimas 
pradeda keistis - jai tenka mokytis karališko elgesio subtilybių.

rekomenduoja

„BEATODAIRIŠKI VEIKSMAI“
VeiKsmo trileris. JAV, Kanada. 2004.
Režisierius S.Dž.Fjuris.
Vaidina D.Lundgrenas, 
D.Burda, K.Danas.

Jei jau ketini apkaltinti policiją ko-
rupcija, būk pasiruošęs nešti sveiką 
kailį. Keliasdešimt metų sąžiningos 
tarnybos pelnė Ganonui kolegų 
pagarbą, tačiau kai jis atskleidė 
korupciją aukščiausiuose policijos 
sluoksniuose, tapo visų priešu. Da-
bar jo pusėje tik naujokė policinin-
kė Bili Ros, turinti vos 24 valandas, 
kad įrodytų jo nekaltumą. 

„PAVOJAI GELMĖSE“
VeiKsmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius Dž.Stokvelas.
Vaidina P.Volkeris, S.Kanas, 
E.Skotas.

Keturi narai manė vandenyno 
gelmėse radę savo svajonę ir per 
vėlai suprato, kad už ją gali tekti 
labai brangiai sumokėti. Jie randa 
senovinio laivo likučius. Tačiau tai 
ne vienintelis nardytojų radinys. 
Netoliese auksą gabenusio laivo 
jie aptinka dar vieną lobį - pa-
skendusį lėktuvą, pilną nelegalių 
prekių. 

„LAIVAS VAIDUOKLIS“
siaubo filmas. JAV. 2002. 
Režisierius S.Bekas. 
Vaidina G.Birnas, Dž.Margulis, 
I.Vošingtonas.

1954-aisiais pastatytas laivas „Anto-
nia Graza“ buvo viso Italijos laivyno 
pasididžiavimas. Modernus laivas, 
tikras meno kūrinys. Kiekvienam tai 
turėjo tapti viso gyvenimo svajonių 
kelione… Bet 1962-aisiais laivu plau-
kę keleiviai net neįtarė apie laivą ap-
ėmusį nepaaiškinamą blogį…

BTV
21.00

 TV8
10.00 Menų sala. 10.30 „Tobula kopija“. 11.30 
Mankštinkitės. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 
„Ana ir meilė“. 15.00 „Detektyvė Fišer“. 16.10 
„Frosto prisilietimas“. 18.00 „Agata Kristi. Tomis 
ir Tapensė“. 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Lemtis 
Mauricijuje“. 22.45 Trileris „Paslaptingas žentas“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 Arčiau mūsų. 16.00 Padėki-
me augti. 16.30 Šefas rekomenduoja. 17.00 Mes 
pačios. 17.25 KK2. 19.10 Dviračio šou. 21.00 
„Svajonių kruizai“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 22.30 
„Ufologų pasakojimai“. 23.00 Yra kaip yra. 

 PBK
9.00, 12.00, 17.00 Naujienos. 9.10, 11.55 „Fiksikai“. 
9.50 „Ganytojo žodis“. 10.05 Idealus remontas. 
11.00 Skanėstas. 11.35 Padriki užrašai su Dmitri-
jumi Krylovu. 12.20 Idealus remontas. 13.10 „Šalis 
03“. 15.05 „Sąmokslo teorija“. 16.05 „Sendaikčių 
turgus“. 17.20 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.20 
Pasverti ir laimingi 3. 20.00 Laikas. 20.25 Pasverti ir 
laimingi 3. Tęsinys. 22.15 Šiandien vakare. 

 REN
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.25 
„Meilužis Liusei“. 9.10 „Mylėti negalima pa-
miršti“. 10.55 Švarus darbas. 11.45 Tai - mano 
namai! 12.50 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
13.50 Slaptosios teritorijos. 15.45 „Už laiko ho-
rizonto“. 16.40 „Mėsos planeta. Žuvies visata“. 
18.35 Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrmala. Humoro 
festivalis. 21.25 „Maniakų konferencija“. 1.00 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 

 NTV MIR
7.30 „Laukinis pasaulis su Timofėjumi Baže-
novu“. 8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Ap-
žiūra. 8.50 Rusiškas įdaras. 9.25 Gaminame su 
Aleksėjumi Ziminu. 10.25 „Pagrindinis kelias“. 
11.05 Važiuosime, pavalgysime! 11.55 Buto 
klausimas. 13.25 Medicinos paslaptys. 14.00 
„Paslaptingoji Rusija“. 14.00 „Grąžinti tolesniam 
tyrimui“. 18.00 „Tyrimą atliko...“. 19.00 Centrinė 
televizija su V.Takmenevu. 20.00 Naujos rusiš-
kos sensacijos. 21.55 Tu nepatikėsi! 22.55 „An-
trasis Pasaulinis. Didysis Tėvynės karas“. 24.00 
„Dievas turi savų planų“. 1.55 „GRU. Karinės 
žvalgybos paslaptys“. 2.50 „Įveikti vėžį“. 4.00 
„Specialios paskirties agentas - 3“. 

TV3
22.05

 11.30  „Haris Poteris ir
 Azkabano kalinys“

LNK
19.00

LNK
23.25
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas  

rekomenduoja.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato III eta-
pas. 2014 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Statyk!
13.00 „Džiunglių princesė 

Šina“ (N-7).
14.00 „Jaunavedžiai“  

(N-7).
16.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
17.00 „Laukinis“ (N-7).
18.00 Mistinės istorijos 

(N-7).
19.00 Dainuok mano 

dainą 2. Dalyvauja: 
V.Tarasovienė, 
V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, 
Deivis, I.Starošaitė, 
V.Burnys, 
V.Malinauskas.

21.00 Veiksmo trileris 
„Beatodairiški  
veiksmai“ (N-14).

22.55 Veiksmo trileris 
„Konstantinas“  
(N-14).

1.20 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (1) (N-7).

2.10 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose V.Lukočius 
(N-7).

10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! (N-7).

11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.

12.00 Vestuvių kovos (N-7).
13.45 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30, 2.25 „Kruvina žinu-

tė“ (N-14).
23.30, 3.50 Siaubo f. 

„Panikos  
mygtukas“ (S).

1.40 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

5.25 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

5.55 Vestuvių  
kovos (N-7).

8.05 Visu garsu.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Keliaukim!
11.00 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas.  

2009 m.
13.15 Legendos.
14.00 Kultūra +.
14.30 „Marius“. (K.Almeno 

romano „Šienapjūtė“ 
motyvais).

16.55 Futbolas. SMScredit.lt  
A lyga. „Trakai“ -  
Vilniaus „Žalgiris“. 

19.00 Lietuvos ir pasaulio 
operos žvaigždės. 
Dalyvauja: Lietuvos 
nacionalinio operos ir 
baleto teatro simfoni-
nis orkestras, choras, 
solistai. 

21.30 Veiksmo drama 
„Rokis 5“ (N-14).

23.15 Panorama. 
23.45 Vyganto Kazlausko 

koncertas „Po šviesų 
skliautais“. 2014 m.

0.50 Marijonas Giedrys. 
Drama „Sūnus palai-
dūnas“.

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“  

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras  

Ozas. Šeimos  
gydytojo  
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 „Mūsų mažieji  
draugai“.

11.30 „Paskutinė šuns 
viltis“.

12.00 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

12.30 Penki  
ingredientai.

13.00 „Sodininkų  
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Pasaulio  

burtininkai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Akloji“.
19.05 Rosamunde  

Pilcher.  
Romantinė drama 
„Per aukštas  
skrydis“ (N-7).

21.00 Nemarus kinas. 
Komedija 
„Nelaimėliai“ (N-7).

22.55 „Kiečiausi Spartos 
vyrai“ (N-14).

0.30 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“ (N-7).
12.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (1) (N-7).

13.00 Džeimio Oliverio 
Britanija.

14.00 Gražiausi žemės 
kampeliai.

14.30 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
Lietuva - Pietų 
Korėja. Tiesioginė 
transliacija iš 
Eindhoveno.

16.30 Gražiausi žemės 
kampeliai.

17.00 Jokių kliūčių! (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Biografinė drama 

„Pasivyti  
bangą“ (N-7).

21.30 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

22.00 „Amerikiečiai“  
(N-14).

23.00 Komedija „Kelyje“ 
(N-14).

0.55 Veiksmo drama 
„Žala“ (N-14).

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.30 „Mūsų  
kaimynai  
Žemėje“.

10.30 „Nepažįstamoji  
iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

11.30 „Piktoji  
planeta“.

12.00 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

13.30 „Aivenhas“ (N-7).
14.30 „Trauma“ (N-7).
15.30 „Širdies  

muzika“ (N-7).
17.20 „Beveik 

ištekėjusios“.
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių 
apžvalga.

20.30 „Vienos šeimos 
istorija“ (N-7).

21.30 Elton John  
„60 Live at  
Madison Square 
Garden“.

23.25 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika (N-7).

23.55 „Bėk!“ (N-7).

 21.30  „Rokis 5“ 13.45  „Jermolovai. 
Giminės prakeiksmas“

 19.00  Dainuok mano 
 dainą 2.

 15.30  „Širdies muzika“ 11.00  „Krokodilų  
gaudytojo dienoraštis“

 22.55  „Kiečiausi 
 Spartos vyrai“

TV PROGRAMAbalandžio 18 d.

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signa-
las“. 9.50 Ežerų gyvenimas. 10.05 Kultūros 
laida. 10.35 ABC viską žino. 10.55 Ir gauruoti, 
ir margi. 11.10 Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 
Tyrėjų TV. 12.00 „Janosikas“. 13.00 Regio-
nų legendos. 13.10, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 
13.20, 22.35, 4.30 Sveikinimų koncertas. 13.40 
„Tėvas Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Vysla nuo pradžios iki 
žiočių“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 1.30 Pramoginė 
laida. 20.40 Labanaktukas. 21.00 Žinios, spor-
tas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „1920. Karas ir 
meilė“. 23.00, 4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 
„Derlius“. 2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DiVa UniVersal TV
6.00 Džuliana ir Bilas. 9.45, 12.25, 22.30, 3.40, 
5.10 Išskirtiniai. 10.30 Vakarėliai aplink pa-
saulį. 10.55 Mados projektas. 13.10 Paklaus-
kite Krislės. 16.25, 0.40 Nuotaka milijonieriui. 
20.10 Kortnė ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 
21.00 Holivudo pagalbininkas. 23.15 Ji nori 
manęs. 4.25 Mados nuosprendis. 

 TV1000
6.15 „Sviestas“. 7.55 „Įsimylėjėliai“. 9.40 „Ri-
terio žvaigždė“ (N-7). 12.00 „Auksinis kom-
pasas“. 14.00 „Išsiskyrimas“ (N-7). 15.45 
„Kai aš gulėjau mirties patale“. 17.35 „12 
vergovės metų“. 20.00 „Tobulas jausmas“. 
21.40 „Niujorko šešėlyje“ (N-14). 0.05 „Šir-
dies ritmu“. 1.45 „Pažinti Foresterį“. 4.10 
„Dorianas Grėjus“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Pirmasis pasaulinis 
karas. 8.00 Naujo būsto paieška. Nikaragva; 
Penangas. 9.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
10.00 Nepaprasti užmiesčio būstai. 11.00, 
17.00 Kelionė traukiniu į pasaulio kraštą. Vie-
tnamas. 12.00, 23.00 Lėktuvų paroda. 13.00, 
22.00 Išgelbėkite mano verslą! 14.00 Naujo 
būsto paieška. Florencija, Italija. 15.00 Nepa-
prasti užmiesčio namai. 16.00 Statyba Alias-
koje. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Naujasis Orleanas. 19.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 20.00 Gurmano ekspresas. 
21.00 Nepaprasti namai ant vandens. 24.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 1.00 Nakties pro-
grama. 

 animal PlaneT
7.00 Laukiniai gyvūnai. 7.25, 21.05 Akvariumų 
verslas. 11.55, 22.00 Pažintis su orangutan-
gais. 12.50, 18.20 Kaip auga plėšrūnai? 13.45, 
16.30 Gyvenimas laisvėje. 14.40, 17.25 Afriko-
je. 15.35, 19.15 Laukinės gamtos gangsteriai. 
20.10 Laukiniai ir pavojingi. 22.55 Baseinų 
meistras. 23.50 Upių pabaisos. 0.45 Mirtinos 
salos. 1.40 Gyvenimas laisvėje. 

 sPorT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „FC 
Barcelona“. 11.00 NBA krepšinio lyga. Los An-
dželo „Clippers“ - Memfio „Grizzlies“. 13.00 
KOK World series. Bušido kovos. 17.00 Čem-
pionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. 3 
laida. 17.45 Čempionai LT. Europos grapplingo 
imtynių taurės turnyras. Premjera. 18.45 Pirmyn 
į praeitį. Lietuva - Serbija. 2010 m. Pasaulio 
futbolo čempionato atranka. 20.45 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „SC He-
erenveen“. 22.35 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Bilbao Basket“ - „Iberostar“ (nuo 2 kėl.). 
23.50 KOK World series. Bušido kovos. 2.45 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - 
„SC Heerenveen“. 4.45 NBA krepšinio lyga. San 
Antonio „Spurs“ - Majamio „Heat“.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 8.50, 16.05 Krepšinis. Eurolyga. 10.40 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
11.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 11.40 
Ledo ritulys. KHL finalas. 13.55 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 14.55 „Formulė-1“. Bahreino 
GP treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 17.55 
„Formulė-1“. Bahreino GP kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 19.25 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Chelsea“ - „Manchester United“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Spidvėjus. Lenki-
jos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Reading“ -  
„Arsenal“. 0.50 „Formulė-1“. Bahreino GP 
kvalifikacija. 2.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Manchester United“. 4.00 
Boksas. Terence’as Crawfordas - Thomasas 
Dulorme’as. Tiesioginė transliacija. 

 eUrosPorT
9.30 Sunkumų kilnojimas. Europos 
čempionatas. 17.45 Angliškas biliardas. 
Pasaulio čempionatas. 19.00 Futbolas. FA 
taurė. „Reading HC“ - „FC Arsenal“. 21.30 
Biliardas. Pasaulio čempionatas. 1.45 Sunkumų 
kilnojimas. Europos čempionatas. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kortų namelis“  22.00  „Freaks On Floor“
   koncertas

 21.50  „Meilės kerai“ 9.00  Sveikatos ABC 
  televitrina

 19.30  Chorų karai

 TV8
9.30 Svajonių sodai. 10.30 „Tobula kopija“ 
(N-7). 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Links-
mieji draugai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 
15.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 16.10 „Frosto 
prisilietimas“ (N-7). 18.00 „Agata Kristi. Tomis 
ir Tapensė“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Romantinė komedija „Likimo 
skirtoji“ (N-7). 22.50 Menų sala. 23.20 Drama 
„Lemtis Mauricijuje“ (N-7). 1.00 „Frosto prisi-
lietimas“ (1) (N-7). 

 Info TV
6.00, 13.25 Apie žūklę. 6.25 Sveikatos ABC 
televitrina. 6.50 Valanda su Rūta. 7.55 Mes pa-
čios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dviračio 
šou. 11.55 Statyk! 12.25 Ne vienas kelyje. 12.55 
Tauro ragas (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Yra kaip yra (N-7). 18.00 24 valandos (N-7). 
20.20 Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 „Sva-
jonių kruizai“. 22.00 „Ufologų pasakojimai“. 
23.00 Valanda su Rūta. 0.10 Nuo... Iki. 0.50 
Šefas rekomenduoja. 1.25 Arčiau mūsų. 1.55 
Padėkime augti. 

 PBK
6.10, 0.40 „EURONEWS“. 6.40 Naujienos. 7.05 
Tarnauju tėvynei! 7.30 „Juokingi kamuoliukai. Pin 
kodas“. 7.45 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynė-
lė“. 8.05 Sveikata. 9.00, 12.00, 17.00 Naujienos. 
9.10, 11.40 „Fiksikai“. 9.35 Kol visi namie. 10.25 
Fazenda. 10.55 Atspėk melodiją. 12.20 „Šalis 
03“. 14.20 Sąmokslo teorija. 15.30 „Karti!“ 16.30, 
17.20 „Vienas prie vieno“. 20.00 Laikas. 21.45 
„Pirmojo kanalo kolekcija“. 23.45 „Ala Pugačiova 
- mano močiutė“. 1.10 „Labas rytas“.

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.10 Šva-
rus darbas. 8.00 Žiūrėti visiems! 9.00 Jūrmala. Hu-
moro festivalis. 10.55 „Kitas“. 15.05-22.45 „Kitas 2“. 

 nTV MIR
7.50 Bet kuriuo metu. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šiandien. 8.20 Jų papročiai. 8.50 Būna gi taip! 
9.25 Ekskliuzyvas! 10.25 „Pirmoji pavara“. 11.05 
„Technikos stebuklas“. 11.55 Sodininkų atsakas. 
13.25 Valgome namie! 13.55 Aš lieknėju! 14.50 
A.Žurbino melodijos. 15.30, 16.20 „Šeimininkas“. 
17.55 Ypatingas įvykis. 20.00 Norkino sąrašas. 
21.15 „Skalikai 6“. 1.05 Muzikinis NTV ringas. 
„Valerija - Valerija“. 2.30 „Žmonės fenomenai“.

 TV PolonIa
7.15 Nepamirštami koncertai. R.Rynkovskio ir 
J.Cygano rečitalis - Opolė 2014. 7.50 Kas skam-
ba mūsų sieloje. nėra nieko geresnio už kiną! 
(2). 8.55 Gyvenimo menas. 9.20 Lenkai čia ir 
ten. 9.50 Klaj ūno užrašai. 10.00, 18.25, 1.45 
Galvosūkis. 10.05 Petersburski Music Show. 
10.40 Grūdas. 11.10 „Janas Širdis“. 12.30, 22.40, 
4.30 Sveikinimų koncertas. 12.45 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Regina Coeli. 13.10 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.45 Prie Tatrų. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.20 Pramoginė laida. 16.20 Okra-
sa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 17.05 Provincijos lobiai. 17.25, 6.40 
Rinktiniai gamtos kūriniai. Varta. 17.55 Made 
in Poland. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.45 E.Geppert Muzikiniame 
Gdynės teatre. Koncertas. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Blondinė“. 23.00, 4.50 
Savaitraštis.pl. 24.00 „Janas Širdis“.

 DIVa UnIVERsal TV
6.00 Gyvenimas kaip šou. 9.45, 23.00 Išskirti-
niai. 10.30 Mados pasaulyje. 11.40, 2.05 Mados 
projektas. 13.10 Nuotykiai rojuje. 14.40 Nuotaka 
milijonieriui. 23.45, 1.40 Svajonių namas. 0.10 
Holivudo pagalbininkas. 

 TV1000
6.00 „Auksinis kompasas“. 7.55 „Turėti Tave“. 
9.30 „Pažinti Foresterį“. 11.45 „Pokalbiai su 
kitomis moterimis“. 13.15 „Paryžius Manha-
tanas“. 14.45 „Meilutė“. 16.30 „Pirmūnai“ (N-
14). 18.00 „Teresės nuodėmė“. 20.00 „Mirties 
įrankiai: Kaulų miestas“. 22.15 „Blicas“ (N-
14). 24.00 „Tobulas jausmas“. 1.45 „Pavojingi 
žaidimai“ (N-14). 

 TRaVEl
8.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 10.00 Geriausias šašlyko 
meistras PAR. 11.00 Oro uostas 24.7: Ma-
jamis. 12.00 Gelbėtojai Picha-Beach. 13.00 
Brangenybių paieškos. 14.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 15.00 Gurmano ekspresas. 
16.00 Kelionė traukiniu į pasaulio kraštą. 
17.00 Lėktuvų paroda. 18.00 Gamybos paslap-
tys. 18.30 Pagaminta Amerikoje. 19.00, 24.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 21.00 Akmeniniai 
labirintai. 22.00 Pilių paslaptys. 

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Monsunas“ (N-7).
7.20 „Mažylių nuotykiai“.
7.50 „S dalelių paslaptys“.
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.00 Statybų TV.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Komedija „Medaus 

mėnuo su mama“ 
(N-7).

13.10 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

15.50 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

17.55 Aš - stilistas! (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Chorų karai. Didysis 

sekmadienio projek-
tas - dainų konkur-
sas, 2015. Vedėjai 
I.Kavaliauskaitė ir 
M.Stasiulis. Tie-
sioginė transliacija.

22.30 Trileris „Vandenyno 
dugne“ (N-14).

0.15 Veiksmo komedija 
„Air America“ 
(N-14).

2.25 Komedija „Genialus 
tėtis“ (N-7).

4.00 Komedija „Vilfredas“ 
(1) (N-7).

6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“.

6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Smalsutė Dora“.
7.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija šeimai 

„Nenuoramų  
komanda“.

12.10 Romantinė komedija 
„Meilės receptas“.

14.20 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

14.55 „Čiauškutė“ (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
22.10 Veiksmo f. 

„Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (N-7).

0.35 Siaubo komedija 
„Drakula. Miręs ir 
tuo patenkintas“ 
(N-7).

2.20 Romantinė komedija 
„Mergišiaus praeities 
vaiduokliai“ (N-14).

4.10 Programos pabaiga.
4.15 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Animalija“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 2“.
12.00 „Įstabioji Indija“.
13.00 „Mis Marpl 2“ (N-7).
14.40 Auksinis protas.
16.00 Žinios.
16.15 LKL čempionatas. Kau-

no „Žalgiris“ - Šiaulių 
„Šiauliai“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.

18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės po 20 metų“.
21.50 Romantinė komedija 

„Meilės kerai“ (N-7).
23.15 Koncertuoja E.Jakštytė.
0.05 „Mis Marpl 2“ (N-7).
1.40 Auksinis protas.
2.55 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
3.50 „Giminės po 20 metų“.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Brydės.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Pasaulis X (N-7).
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Dokumentinis f.

„Nacionalinė 
Geografija. 
Eksperimentai  
su rykliais“ (N-7).

13.00 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Laukinis“
 (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Inga Lindstrom. 
Romantinė drama 
„Mano vyro  
vestuvės“ (N-7).

21.00 „Kortų namelis“ 
(N-14).

23.00 Trileris „Rizikos riba“ 
(N-14).

1.10 „Didžiojo
 sprogimo teorija“ 
(N-7).

2.00 Bamba TV 
(S).

7.14 TV parduotuvė.
7.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“  
(N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 Gamink sveikiau!
11.45 Nacionalinė loterija.
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
12.45 „Klounas“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.30 NKL čempionato 

finalinės rungtynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

18.00 Šeima - jėga! 2.
19.30 Viskas aišku 

(N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Kaimo diena. 

Speciali laida.
21.35, 2.05, 6.00 

24/7.
22.30 „Daktaras Monro“ 

(N-14).
23.30, 3.35 

Siaubo f. „V/H/S“ 
(S).

2.50 „Daktaras Monro“ 
(N-14).

5.30 „Genijai iš 
prigimties“.

8.05 Duokim garo!
9.30 Afrika.LT.
10.15 Pasaulio regbio septy-

netų taurės geriausios 
rungtynės. Transliacija 
iš JAV ir Kanados.

10.45 „Ignalinos atominės 
elektrinės eksploata-
vimo nutraukimas“.

11.00 T.Vaisetos knygos 
„Nuobodulio visuo-
menė. kasdienybė ir 
ideologija vėlyvuoju 
sovietmečiu (1964-
1984)“ pristatymas.

11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 2009 m.
13.15 Mūsų miesteliai. 

Rusnė. 2 d.
14.10 R.Vagnerio opera 

„Lohengrinas“.
17.30 Septynios Kauno dienos.
18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė. .
18.45 ...formatas.
19.00 Kauno miesto simfoni-

nio orkestro 10-mečiui. 
Dalyvauja: Kauno miesto 
simfoninis orkestras, 
solistas A.Aleksanyan. 
Dir. M.Staškus. 2013 m.

20.30 Istorijos detektyvai.
21.15 Visu garsu.
22.00 Grupės „Freaks On 

Floor“ koncertas.
23.00 Panorama.
23.30 Džiazo muzikos vakaras.

 22.30  „Daktaras Monro“

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7 45

„MANO VYRO VESTUVĖS“
Romantinė dRama. Vokietija. 2011.
Režisierė K.Hatop.
Vaidina J.Jėger, T.Ungeris, D.Fridrichas.

Jakobas Jansonas - gydytojas. Jis turi nuostabią sužadėtinę - gražuo-
lę Maren. Pačiame pasirengimo vestuvėms įkarštyje Jakobas sutinka 
savo jaunystės meilę Leną Holm. Seniai užmiršti šilti jausmai netikėtai 
atgimsta, tačiau Jakobas ketina vesti, o jo sužadėtinė netikėtai pareiš-
kia, kad laukiasi...

„SUPERBOMBONEŠIS. 
NAIKINTI VISKĄ“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius R.Koenas.
Vaidina Dž.Liukasas, Dž.Bil.

Ateityje kariuomenė gamina dirb-
tinio intelekto valdomus naikin-
tuvus. Kai kompiuteris išmoksta 
pats priimti sprendimus, lakūnai 
pakliūna į keblią padėtį, nes jis 
ketina sukelti pasaulinį karą.

„RIZIKOS RIBA“
tRileRis. JAV. 2011. 
Režisierius Dž.S.Čandoras.
Vaidina K.Speisis, P.Betanis, 
Dž.Aironsas.

Investicijų įmonės analitikas Piteris 
Salivanas atskleidžia slaptą informa-
ciją, kuri galėtų įstumti visą verslo 
pasaulį į pavojų. Jis suvokia, kad greiti 
sprendimai, kuriuos jis priims, paveiks 
ne tik kompanijos darbuotojus, bet 
ir paprastų amerikiečių gyvenimus.

„VANDENYNO DUGNE“
tRileRis. JAV. 2005.
Režisierius E.Hikoksas.
Vaidina S.Sigalas, K.Adams, 
V.Džounsas.

Kraują stingdančiame trileryje pa-
sakojama apie povandeninio laivo 
įgulą. Iš visų pusių puolamai įgu-
lai tenka kovoti ne tik su priešais, 
JAV naikintuvu, bet ir nuo mirtino 
viruso mutavusiais įgulos nariais...

balandžio 19 d.

 14.00  „Tėvai už borto“ 15.00  Iš peties 14.00  „Superauklė“

 ANIMAl PlANET
7.25 Aligatorių tramdytojai. 11.00 Delfinų šiokia-
dieniai. 11.55 Pažintis su orangutangais. 12.50 
Upių pabaisos. 13.45, 19.15 Dideli ir baisūs. 14.40 
Nežinomos salos. 15.35 Šiaurės Amerika. 16.30 
Nežinomi miestai. 17.25 Nežinoma Indokinija. 
18.20 Mutantų planeta. 20.10 Laukiniai ir pavojingi. 
21.05, 3.25 Akvariumų verslas. 22.00 Upių pabai-
sos. 22.55 Baseinų meistras. 23.50 Dideli ir baisūs. 
0.45, 4.15 Laukiniai ir pavojingi. 1.40, 5.02 Afrikoje.

 SPORT1
7.30 Pirmyn į praeitį. Lietuva - Serbija. 2010 m. 
9.30 ATP 250 Houston. Vyrų tenisas. Finalas. 2015-
04-12. 11.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „SC Heerenveen“. 2015-04-18. 13.30 
Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Joventut“ - „Valencia Basket“. 15.30 Tiesio-
ginė transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „NAC Breda“. 17.20 KOK World series. Bu-
šido kovos. Premjera. 18.30 Tiesioginė transliacija. 
Rusijos „Premier League“. „Kuban“ - „Zenit“. 20.30 
KOK World series. Bušido kovos. Premjera. 22.00 
Tiesioginė HD transliacija. NBA krepšinio lyga. 1 
atkrintamųjų varžybų turas. 0.30 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Joventut“ - „Valencia Basket“. 
2015-04-19. 2.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „NAC Breda“. 2015-04-19.

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.25 Spidvėjus. Lenkijos GP lenktynės. 10.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Reading“ - 
„Arsenal“. 12.15 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 12.45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 13.15 „Formulė-1“. Bahreino GP kva-
lifikacija. 14.25 Premier lygos apžvalga. 15.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
City“ - „West Ham“. Tiesioginė transliacija. 17.30 
„Formulė-1“. Bahreino GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 20.10 Motosportas. Argentinos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
21.40 Motosportas. Argentinos MotoGP lenkty-
nės. Tiesioginė transliacija. 23.00 Motosportas. 
Indycar lenktynės. Tiesioginė transliacija. 2.00 
Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 3.50 Mo-
tosportas. Argentinos MotoGP Moto3 lenktynės. 
5.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 

 EUROSPORT
9.30, 20.00 Angliškas biliardas. Pasaulio čempio-
natas. 11.30, 14.00 Motosportas. Pasaulio čempio-
natas. 13.15, 19.00 Motosportas. FIA pasaulio čem-
pionatas. 15.00 Sporto linksmybės. 15.15 Futbolas. 
FA taurė. „Reading HC“ - „FC Arsenal“. 16.45 Fut-
bolas. FA taurė. 24.00, 1.15 Jojimo apžvalga. 0.05 
Jojimas su kliūtimis. Pasaulio taurės finalas. 1.30 
Dviračių sportas. „Amstel Gold Race“ lenktynės. 

6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.00 „Mūsų mažieji drau-
gai“.

11.30 „Šaunieji keturkojai“ 
(1).

12.00 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Pasaulio burtinin-

kai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
18.05 Kas aprengs 

nuotaką?
19.15 Magiškasis Rio.
19.50 Nustebink mane.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Nutildytas oratorius“ 
(N-14).

23.00 Siaubo f. 
„Karštinė 2. 
Pavasario karštligė“ 
(S).

0.45 Tikrasis seksas 
ir miestas.  
Los Andželas“  
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Džeimio Oliverio 

Britanija.
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“ (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Simpsonai“ (N-7).
13.00 Taupome su 

Džeimiu (1).
14.00, 17.00 

Jokių kliūčių! (N-7).
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
18.00 IIHF pasaulio ledo 

ritulio čempionatas. 
I divizionas B grupė. 
Lietuva - D.Britanija. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Eindhoveno.

20.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 „Dingęs be žinios“ 

(N-14).
0.55 „Džo“ (N-14).
1.50 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika  
(N-7).

11.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

12.30 „Vienos šeimos 
istorija“ (N-7).

13.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Paskui Kalėdų 

žvaigždę...“
16.05 „Rizikos riba“.
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
20.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Pabėgti nuo praei-
ties“ (N-14).

22.40 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.10 „Titnagas 2. 
Išlaisvinimas“ 
(N-14).

0.10 „Transporteris“ 
(N-7).

BTV
19.00

rekomenduoja

lNK
22.10

TV3
22.30

BTV
23.00



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 Veiksmo f. „Diena po 

rytojaus“ (N-7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

„Puolusių angelų 
miestas“ (N-7).

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

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).
23.10 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas „Kastlas“.
1.10 TV serialas 

„Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

2.00 „Raudonoji našlė“.
2.50 TV serialas „Ryšys“.
3.40 „Vilfredas“ (N-7).
4.30 Nepaprasti daiktai.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Komedija „Princesės 

dienoraštis“.
11.05 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir Azkabano 
kalinys“ (N-7).

13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.10 TV serialas „Bėgantis 
laikas“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas 3“.
0.35 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
1.45 TV serialas  

„Havajai 5.0“ (N-7).
2.40 TV serialas 

„Taikinys“ (N-7).
3.35 Programos pabaiga.
3.40 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Miestelio ligoninė 7“.
10.55 „Nuodėminga meilė“.
11.45 „Kūno kilmės mįslės“. 

3 d. „Beždžionė“.
12.40 „Įstabioji Indija“. 

4 d. „Vakarų Gatai. 
Musonų kalnai“.

13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 „Komisaras Reksas“.
17.20 „Didysis Gregas“.
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien. Sportas. Orai.
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 „Viskas liepsnoja“.
23.20 Vakaro žinios. 
23.50 „Didysis Gregas“).
0.40 Stilius.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.35 Teisė žinoti.

 18.45  „Naisių vasara. 
 6 sezonas“

 13.30  „Kung Fu Panda“  19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
8.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 8.50 „Nanomei-
lė“ (N-7). 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 
Senoji animacija. 10.55 Romantinė komedija 
„Likimo skirtoji“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“  
(N-7). 14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 
„Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! (N-7). 18.00 
„Medikai“ (1) (N-7). 19.00 „Laukinis ange-
las“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 20.35 „Pamiršk mane“ (N-7). 21.05 
Drama „Amžinasis Vikerbis“ (N-7). 22.50 „Me-
dikai“ (1) (N-7). 23.45 Pasikeisk! (N-7). 0.40 
Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 
7.30, 15.55 Statyk! 8.00 Autopilotas. 8.30 Ne 
vienas kelyje. 9.00 Mes pačios. 9.30 Žinios. 
10.00, 15.25 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių 
apžvalga. 10.30 Pasaulis X (N-7). 11.20 24 
valandos (N-7). 12.30 Valanda su Rūta. 13.40 
Padėkime augti. 14.10 Yra kaip yra (N-7). 
16.25 KK2 (N-7). 17.00, 22.00 Info diena. 
21.00 Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.30, 9.00, 15.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Padriki užrašai 
su D.Krylovu. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.00 
Naujienos. 12.25 Gyvenk sveikai! 13.25 Ste-
buklų laukas. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 2.45 Mados nuosprendis. 17.00 Vaka-
ro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
Orų prognozė (rusų k.). 21.00 „Kartą Rostove“. 
22.50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių 
k.). 23.00 Vakaras su Urgantu. 23.40 Informaci-
nė žinių laida „EURONEWS“. 0.10 Vakaro nau-
jienos. 0.25 Pozneris. 1.20 „Pavojinga gyvybei“. 
4.30 Muzika. 

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.40 Nemeluok man. 9.25 Šeimos dramos. 
10.20 Reporterių istorijos. 10.45 „Pėdsekiai“. 
11.15 Tinkama priemonė. 12.10 Švarus darbas. 
13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.55 Nuteisk mane. 14.55 Kviestinė vakarienė. 
15.50 Informacine laida 112. 16.20 Šeimos dra-
mos. 17.20 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 19.25 
Tinkama priemonė. 21.30 Pasverti ir laimingi 
3. 23.00 Žiūrėti visiems! 24.00 „Kariai“. 0.45 
Informacinė laida 112. 

„DEMonAS VIDUJE“
Siaubo filmaS. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius O.Bornedalas.
Vaidina N.Kalis, Dž.D.Morganas, K.Sedžvik.

Klaidas ir Stefani Brenekai nesirūpina, kai jų dukra Emė keistai susižavi 
senovine kiemo mugėje įsigyta medine dėžute. Tačiau kai Emės elge-
sys tampa permainingas, kad jų dukrą gali būti apsėdusios piktosios 
jėgos, tėvai kaip reikiant išsigąsta, ypač kai sužino, jog dėžutė buvo 
pagaminta į žmones įsikūnijančiam demonui, galiausiai visiškai užval-
dančiam savo šeimininką.

TV6
23.00

„JUoDoS KATĖS“
TV SerialaS. Lietuva. 2015.
Režisierius E.Kalėda.
Vaidina V.Bičkutė, K.Stungytė, 
E.Latėnaitė.

Tai serialas hibridas: melodrama 
čia susipins su trileriu, trileris - su 
humoru, humoras - su skaudžio-
mis socialinėmis problemomis. 
Policija, karštos meilės scenos - irgi 
šios istorijos dalis. Vienas geriausių 
šalies scenaristų įvelia mus į juo-
dus įtampos labirintus, po kuriuos 
šmirinėja fatališkos moterys - juo-
dos katės.

„AMŽInASIS VIKERBIS“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina E.M.Grein fon Fridl, 
A.Rioneris, K.Volfas.

Po netikėtos žmonos mirties Džo-
nas Nivelas su dukra Lili persikraustė 
gyventi į Čikagą. Po šešerių metų, 
praleistų Amerikoje, jis vėl grįžta į 
Stokholmą ir sužino, kad mirė jo 
uošvė. Lili nori važiuoti pas senelį 
Hakoną Petersoną, bet Džonas dve-
joja, nes uošvis jį kaltino dėl dukros 
mirties. Vis dėlto našlys paklūsta du-
krai ir vėl susitinka su Hakonu. 

„MIRTInAS GInKLAS 3“
VeikSmo komeDija. JAV. 1992.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina Dž.Pešis, D.Gloveris, 
M.Gibsonas.

Detektyvas Martas jau buvo bepa-
siekiąs savo svajonę. Jis jau savaitę 
džiaugiasi ramiu pensininko gy-
venimu, bet Rigsas niekaip nenori 
suprasti savo brangaus draugo gy-
venimo ir vėl jį grąžina į policijos kas-
dienį gyvenimą, kuriame nėra vietos 
nuoboduliui, ramybei ar rutinai. 

LnK
21.00

LnK
22.10

rekomenduoja

TV8
21.05
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
10.00 TV serialas 

„Laukinis“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 Patrulis (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas  

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

19.25 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

20.25 TV serialas „Vedęs ir 
turi vaikų“ (1) (N-7).

21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Turistas“ (N-7).
23.35 TV serialas „Strėlė“.
0.30 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.25 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
2.30 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Girių takais.
8.00 Šiandien kimba.
8.30 Viskas. Aišku (N-7).
10.00 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose V.Lukočius.
11.00 Pasaulis X. 

„Smegenų paslaptys. 
Kas yra intelektas?“ 

12.00 24/7.
13.00 „Dingęs pasaulis“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.30, 2.00, 4.20, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Apaštalas“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose V.Lukočius.

0.20 „Apaštalas“ (N-7).
1.20, 3.45 Reporteris.
2.35, 4.55 „Miestelio patru-

liai“ (N-7).
3.20, 5.40 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.

8.05 „Leonardas 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Koncertuoja LKO ir 

Sergej Krylov. 2012 m.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
13.30 Žvaigždžių koncertas. 
14.35 Šventadienio mintys.
15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Animalija“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Operos žvaigždės 

Kristian Benedikt 
GALA koncerte.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.25 Krepšinis. Utenos 

„Juventus“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 Parodos „Viduramžių 

papuošalas. 
Mįslingas Vytauto 
Didžiojo epochos 
diržas“ atidarymas.

22.00 „Da Vinčio demonai 2“.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Panorama. 
0.50 Dėmesio centre. 
1.15 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Šeimynėlė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 

ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 Paprastai, skaniai, 

itališkai.
11.30 Penki ingredientai.
12.00 „Karadajus“  

(N-7).
13.00 „Audra“ (N-7).
14.00 „Akloji“.
14.35 „Pasaulio  

burtininkai“.
15.40 „Mentalistas“ (N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 Veiksmo  

komedija „Ponas ir 
ponia gangsteriai“ 
(N-7).

22.55 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

23.50 „Mentalistas“  
(N-7).

0.45 „Specialioji  
Los Andželo policija“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“ (1)  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Dvi merginos be 
cento“ (N-7).

15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 Nepaprasti  

rusiški kadrai  
(N-7).

22.30 „6 kadrai“ (N-7).
23.00 Siaubo f.  

„Demonas  
viduje“ (S).

0.45 „CSI Niujorkas“  
(N-7).

1.35 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių 
apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
11.30 „Vedybinis 

gyvenimas“  
(N-7).

13.10 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

14.10 „Piktoji planeta“.
14.40 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių 
apžvalga.

15.10 „Tėvai už borto“.
15.50 „Paryžius 36-ieji“ 

(N-7).
18.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių 
apžvalga.

19.00 „Niagaros magija“ 
(1) (N-7).

20.00, 23.25 Balticum TV 
žinios.

20.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

21.00 Kinomano  
užrašai.

21.15 Kino akademija. 
„Ruandos viešbutis“ 
(N-14).

23.55 „Trauma“ (N-7).
0.55 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).

 15.30  Girių horizontai 10.00  Kitoks pokalbis 9.00  „Laukinis“  21.15  „Ruandos 
 viešbutis“

 15.00  Išlikimas 10.00  „Didžioji sėkmė“

TV PROGRAMAbalandžio 20 d.

 NTV Mir
6.00 Kava su pienu. 9.05 Gydytojų byla. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 Rusiškas įdaras. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 „Apžvalga. 
Ypatingas įvykis“. 15.00 Viskas bus gerai! 
16.20 A.Žurbino melodijos. 17.00 „Kerštas“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Leningradas 
46“. 21.40 „Žaidimas“. 23.40 Dienos anatomija. 
0.30 „Desantas yra desantas“. 

 TV PoloNia
7.40, 17.05 Žodžio laisvė, piktžodžiavimas, nea-
pykantos kalba. 8.05 Prie Nemuno. 8.25 „Žiedas 
ir rožė“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 
Made in Poland. 12.40, 17.55 „Baronas24“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.40 Galvosūkis. 13.35 Žinios. 13.50 
„Blondinė“. 14.45 Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūrin-
gieji PL. 16.50 „Notacijos. Magdalena Zavadzka. 
Gyvenimas yra sapnas“. 17.35 Libera - meno 
gidas. 18.20, 22.45 Polonija užsienyje. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55XX amžiaus sensacijos. 19.25 
Rytų studija. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.50 „Gyvenimas prie 
užliejamos pievos“. 23.00 Lenkijos reporteris. 
23.45 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 

 DiVa UNiVersal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30 Viešas 
Kardašianų šeimos gyvenimas. 7.55 Vakarėliai 
aplink pasaulį. 8.15, 12.05, 17.00, 22.40 Mados 
projektas. 9.00, 15.30, 20.10 Nuotaka milijonie-
riui. 9.45, 14.20, 19.20 Erikas ir Džesi. 10.35, 
21.50 Auksinis jaunimas. 13.55 Išskirtiniai. 15.05 
Paklauskite Krislės. 17.45 Tikroji Holivudo istori-
ja. 21.00 Kortnė ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 

 TV1000
11.00 „Riterio žvaigždė“. 13.15 „Pavojingi žaidimai“. 
14.50 „Bebras“. 16.25 „Meilė, vedybos, šeimyninis 
gyvenimas“. 17.55 „Sąmokslininkė“. 20.00 „Dvi 
motinos“. 21.50 „Ieškomiausias žmogus“. 

 TraVel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 10.00, 15.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 11.00 Didžiosios muziejų paslaptys. 
12.00, 18.00, 24.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
13.30 Nepaprasti užmiesčio namai. 16.00 Mu-
ziejų mįslės. 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Niujorkas. 20.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Įdo-
miausios kelionės motociklu. 22.00 Pagaminta 
Amerikoje. 22.30 Gamybos paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.00, 9.35 Laukiniai gyvūnai. 7.25, 11.00 Pra-
garo katė. 8.15, 11.55, 15.35 Afrikos tankmėje. 
9.10 Kaimo veterinarai 10.05, 14.40, 19.15 
Aligatorių tramdytojai. 12.50 Baseinų meistrai. 
13.45 Upių monstrai. 16.30 Pasiplaukiojimas 
su pabaisomis. 17.25, 20.10 Akvariumų verslas. 
18.20, 22.00, 0.45 Veterinaras. 21.05 Laukinės 
gamtos gangsteriai. 22.55 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 23.50 Kalmaras-žmogėdra. 

 sPorT1
8.00 NBA krepšinio lyga. 1 atkrintamųjų var-
žybų turas. 10.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Joventut“ - „Valencia Basket“. 12.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. 30 turo apžvalga. 
13.00 Rusijos „Premier League“. „Kuban“ - 
„Zenit“. 15.00 WTA Baku. Moterų tenisas. 
Bojana Javanovski - Elina Svitolina. Finalas. 
2014 m. 17.15, 0.10 KOK World series. Bušido 
kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 „Road To Glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. Premjera. 19.40 „NBA Pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. 1 atkrintamųjų varžybų turas. 
22.10, 23.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Joventut“ - „Valencia Basket“. 3.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „NAC Breda“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenkty-
nės. 11.00 Motosportas. Indycar lenktynės. 
14.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Re-
ading“ - „Arsenal“. 16.10 Futbolas. Anglijos 
FA taurės rungtynės. 18.00 Premier lygos apž-
valga. 19.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 20.40 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ 
- „Fenerbahce Ulker“. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ 
- CSKA. 0.50 „Formulė-1“. Bahreino GP lenk-
tynės. 3.10 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 5.10 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Fenerbahce Ulker“. 

 eUrosPorT
9.30, 15.30, 1.15 Dviračių sportas. „Amstel 
Gold Race“. 11.00, 16.30, 21.00 Angliškasis 
biliardas. Pasaulio čempionatas. 14.00 
Angliškasis biliardas. R.O`Salivano šou. 
19.30 Tenisas. „WTA Premier Tour“. 24.00 
Motosportas. 1.00 Jojimo žurnalas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 9.00  „Spąstai“  20.25  „Moterų daktaras“  12.45  „Afrika.LT.“ 11.45  Bėdų turgus 0.25  „Sekso magistrai“ 7.55  „Moterys meluoja
 geriau“

 TV8
9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 
10.55 Drama „Amžinasis Vikerbis“. 12.40 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis angelas“. 
14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasi-
keisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis angelas“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 
„Pamiršk mane“. 21.05 Drama „Katarinabergo 
žirgai“. 22.50 „Medikai“. 23.45 Pasikeisk! 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Pagalbos 
skambutis. 11.15 Nuo... Iki. 11.55, 14.10 Yra kaip 
yra. 13.05, 16.25 KK2. 13.40, 15.25, 21.00 Dviračio 
šou. 15.55 Šefas rekomenduoja. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.30, 9.00, 17.00 Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 
7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 11.35 Kontrolinis pirkinys. 12.00, 15.00 
Naujienos. 12.25 Gyvenk sveikai! 13.35 Kartu 
su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.00 „Kartą Rostove“. 22.50 Lietuvos laikas.  

 REn
7.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.15 
Nemeluok man! 9.15 Šeimos dramos. 10.15 
Reporterių istorijos. 10.45 „Pėdsekiai“. 11.15 
Tinkama priemonė. 12.10 „Kariai“. 13.05 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.30 Nuteisk 
mane. 14.35 Kviestinė vakarienė. 15.35 Infor-
macine laida 112. 16.10 Šeimos dramos. 17.05 
Nemeluok man! 19.15 Žinios. 19.25 Tinkama 
priemonė. 20.30 Kviestinė vakarienė. 21.35 
„Didžiosios paslaptys. Žvaigždžių šnabždesiai“. 
23.30 „Kariai“. 0.20 Informacinė laida 112. 0.50 
„Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 Gydytojų byla. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 „Medicinos paslaptys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisieku-
siųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 
„Apžvalga. Ypatingas įvykis“. 15.00 Viskas bus 
gerai! 16.20 „Pagrindinis kelias“. 17.00 „Kerš-
tas“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.00 Šiandien. 
19.40 „Leningradas 46“. 21.40 „Žaidimas“. 
23.40 Dienos anatomija. 0.30 „Desantas yra 
desantas“. 2.25 „Vyriškas pasididžiavimas“. 
3.00 Profilaktika. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 Lenkijos 
reporteris. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50 „1920. Karas ir meilė“. 14.55 Rinktiniai 
gamtos kūriniai. Varta. 15.30 T.Lisas gyvai. 16.35 
Palenkės gyventojų pėdomis. 17.05 Kultūros sa-
vaitė. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX amžiaus sensacijos. 
19.25 Petersburski Music Show. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Ma-
teušas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45, 5.55 
Koncertas O.N.A. - T.R.I.P. 0.45 „Sąžinės įsaky-
mas“. 1.10 Made in Poland. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15, 4.30 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30, 
0.10 Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 8.15, 
12.05, 17.00 Mados projektas. 9.00, 15.30, 20.10 
Nuotaka milijonieriui. 9.45, 14.20, 19.20, 3.40 
Erikas ir Džesė. 10.35, 21.50 Auksinis jaunimas. 
15.05 Paklauskite Krislės. 17.45, 5.15 Tikroji Ho-
livudo istorija. 21.00 Vakarėliai aplink pasaulį. 
22.40, 2.55 D. fon Fiurstenberg namai. 23.25 Pro-
jektas „Vestuvės“. 1.00 Priežiūra. 2.10 Išskirtiniai. 

 TV1000
7.15 „Panikos kambarys“ (N-14). 9.15 „Riterio 
žvaigždė“ (N-7). 11.30 „Vaiduoklis“. 13.40 „Mi-
sija „Serenity“. 15.40 „Mirties įrankiai: Kaulų 
miestas“. 17.55 „Džeinės Mensfild mašina“. 
20.00 „Zulu“. 21.55 „Išsiskyrimas“ (N-7). 23.40 
„12 vergovės metų“. 2.00 „Ir kaip ji viską su-
spėja?“ (N-7). 3.35 „Normandijos Viešbutis“. 
5.15 „Vyrai juodais drabužiais 2“ (N-7). 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Garsūs statiniai An-
glijoje. 8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. Gyve-
nimas Australijos džiunglėse; Londonas. 9.00, 
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 10.00, 15.00 
Išgelbėkite mano verslą! Kova su užsispyri-
mu. 11.00, 16.00 Muziejų mįslės. 12.00, 18.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 13.30 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Mugė Minesotoje. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Ekvadoras; Australija. 21.00 Geriausias 
šašlyko meistras PAR. 22.00 Gurmanų eks-
presas. 23.00 Statybos Aliaskoje. 1.00 Nakties 
programa. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 

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

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai detekty-

vai (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 Žvaigždžių dešimtu-

kas (N-7).
21.00 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 TV serialas „Bruklino 

taksi“ (N-7).
23.15 TV serialas „Krizė“.
0.10 TV serialas „Kastlas“.
1.10 TV serialas 

„Amerikietiška siau-
bo istorija“ (N-14).

2.00 „Raudonoji našlė“.
2.50 „Ryšys“ (N-7).
3.40 „Vilfredas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Meilės receptas“.
10.55 Komedija šeimai 

„Nenuoramų  
komanda“.

13.05 „Džonis Testas“.
13.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
13.55 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Juodos 

katės“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Žmogžudystė Bal-
tuosiuose rūmuose“.

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

1.30 TV serialas  
„Havajai 5.0“ (N-7).

2.25 „Taikinys“ (N-7).
3.20 Programos pabaiga.
3.25 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Miestelio ligoninė 7“.
10.55 „Nuodėminga meilė“.
11.45 Bėdų turgus.
12.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.30 Gimtoji žemė.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 „Komisaras Reksas“.
17.20 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N-7).
18.10 Kam reikia? Apie 

mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien. 
18.45 TV serialas „Naisių 

vasara. 6 sezonas“.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N-7).
0.35 „Viskas liepsnoja“ 

(subtitruota, N-14).
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.45 Emigrantai.
4.35 Specialus tyrimas.
5.20 Tautos balsas.

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

8.00 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

9.00 TV serialas „Spąstai“ 
(N-7).

11.00 Kalbame ir  
rodome (N-7).

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

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

14.10 TV serialas „Vedęs ir 
turi vaikų“ (1) (N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.25 TV serialas „Vedęs ir 

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Juokingi 

pinigai“ (N-14).
23.20 TV serialas  

„Strėlė“ (1) (N-7).
0.15 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
1.10 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.15 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Vandens žiurkės“.
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Deimantų  

medžiotojai“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“.
12.00 Nuoga tiesa (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Namų daktaras.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 2.00, 4.20, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Apaštalas“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

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

Lietuva. Orai.
23.20 Pasaulis X. 

„Smegenų paslaptys. 
Kas yra intelektas?“ 
(N-7).

0.20 „Apaštalas“ (N-7).
1.20, 3.45 Reporteris.
2.35, 4.55 „Miestelio  

patruliai“ (N-7).
3.20, 5.40 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Operos žvaigždės 

Kristian Benedikt 
GALA koncerte.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +
12.45 „Afrika.LT.“.
13.30 „Marius“. II d. 1, 2 s. 
16.00 „Vakavilis“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Kristian Benedikt ir 

užsienio operos solis-
tai GALA koncerte.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.20 „Kai gandras nuvilia“.
19.00 LRT Kultūros akade-

mija. Dr.Konstantinas 
Andrijauskas. Kinijos 
iškilimas XXI amžiu-
je. Ką turėtumėme 
žinoti? 1 d.

19.45 ARTi.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Romantinė komedija 

„Meilės kerai“.
23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
1.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
1.45 Kristian Benedikt ir 

užsienio operos solis-
tai GALA koncerte.
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balandžio 21 d.

 15.25  „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“

 19.00  „CSI Niujorkas“ 20.00  „Karadajus“

 AnimAl PlAnet
7.00, 9.35 Laukiniai gyvūnai. 7.25, 11.00 Pragaro 
katė. 8.15 Laukinės gamtos gangsteriai. 9.10 
Kaimo veterinarai. 10.05, 14.40, 19.15 Aligatorių 
tramdytojai. 11.55 Laukinės gamtos gangsteriai. 
12.50 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 13.45 
Veterinaras. 15.35 Laukinės gamtos gangsteriai. 
16.30, 22.55 Mirtinos salos. 17.25, 20.10 Akva-
riumų verslas. 18.20 Pažintis su orangutangais. 
21.05, 21.35 Gyvenimas laisvėje. 22.00, 22.30 Pa-
žintis su orangutangais. 23.50 Grobis - žmogus. 

 SPort1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 30 
turo apžvalga. 8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„PSV Eindhoven“ - „SC Heerenveen“. 10.15 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ 
- „Iberostar“. 12.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 13.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „NAC Breda“. 15.00 ATP 250 Sydney. Vyrų 
tenisas. Juan Martin Del Potro - Bernard Tomic. 
Finalas. 2014 m. 17.00, 0.10 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
31 turo apžvalga. Premjera. 20.10, 21.10 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „SC 
Heerenveen“. 22.10, 23.10 NBA „Visų žvaigždžių“ 
savaitgalis. Kylančių žvaigždžių rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Argentinos MotoGP Moto3 
lenktynės. 8.10 Motosportas. Argentinos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 9.30 Motosportas. Ar-
gentinos MotoGP lenktynės. 10.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Maccabi“ - „Fenerbahce Ulker“. 
12.40 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
CSKA. 14.30 Premier lygos apžvalga. 15.30 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 16.30 Ledo ritulys. KHL finalas. 18.30 
Spidvėjus. Lenkijos GP lenktynės. 21.35 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - 
PSG. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Maccabi“ - „Fenerbahce Ulker“. 1.35 
Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Real“. 
3.25 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 5.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Bayern“ - „Porto“. 

 euroSPort
9.30 Imtynės. Pasaulio taurė. 10.00 Futbolo 
apžvalga. 10.45 Jojimo žurnalas. 11.00, 16.30, 
21.00, 1.30 Angliškasis biliardas. Pasaulio 
čempionatas. 15.00 Futbolo apžvalga. 15.45 
Sporto linksmybės. 19.30 Tenisas. „WTA Pre-
mier Tour“. 24.00 Motosportas. 0.30 Automo-
bilių lenktynės. 1.00 Motokrosas. FIM pasaulio 
čempionatas. 

6.40 Dienos  
programa.

6.45 „Šeimynėlė“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas  

Tenas prieš  
ateivius“.

9.10 „Avataras“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

10.00 „Didžioji  
sėkmė“.

10.30 Soriukas (N-7).
11.00 Paprastai, skaniai, 

itališkai.
11.30 Penki ingredientai.
12.00 „Karadajus“ (N-7).
13.00 „Audra“ (N-7).
14.00 „Akloji“.
14.35 „Pasaulio  

burtininkai“.
15.40 „Mentalistas“  

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Velvet“ (1) (N-7).
22.40 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
23.35 „Mentalistas“ (N-7).
0.30 „Specialioji  

Los Andželo policija“ 
(N-7).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
15.00 „Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės.  
„FC Bayern 
Munchen“ -  
„FC Porto“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Kriminalinė drama 
„Tylus liudininkas“ 
(N-14).

1.25 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

1.45 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.35 „Hubertas ir Staleris“ 
(1) (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
10.00 „Niagaros magija“ 

(1) (N-7).
11.00 „Tėvai už borto“.
11.40, 17.15, 22.30 

Kinomano užrašai.
11.55 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
12.25 „Komisaras Manara“ 

(1) (N-7).
13.25 „Vienos šeimos  

istorija“ (N-7).
14.25 „Trauma“ (N-7).
15.25 „7 dienos ir  

naktys su Marilyn 
Monroe“ (N-7).

17.30 „Piktoji planeta“.
18.00 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Reidas.  

Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Transporteris“  
(N-7).

22.00 Balticum TV žinios.
22.45 „Komisaras Manara“ 

(1) (N-7).
23.45 „Niagaros magija“ 

(1) (N-7).
0.45 „Titnagas 2. 

Išlaisvinimas“  
(N-14).

„KAtArinABerGo ŽirGAi“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina S.Gertner, S.Liuka, G.fon Vaitershauzen.

Eva Molin trokšta atostogų su mažąja dukrele Anika, tačiau gavusi dar-
binę užduotį poilsio planus turi atidėti. Ji keliauja į Katarinabergo pilį, 
kurioje numatomas meno kūrinių aukcionas. Ji turės meno kūrinius 
įvertinti. Ulfas Nordkvistas šį aukcioną organizuoja prispaustas finansinių 
bėdų, tačiau tai slepia net nuo sūnaus Piterio, kuris kaimynystėje dirba 
žirgų selekcininku ir gydytoju. Su Piteriu susipažįsta ir Eva su Anika.

tV8
21.05

„ŽmoGŽuDYStĖ 
BAltuoSiuoSe rŪmuoSe“
Veiksmo trileris. JAV. 1997.
Režisierius D.H.Litlas.
Vaidina V.Snaipsas, D.Lein, 
D.Benzalis.

Po karštos ir aistringos meilės nak-
ties Baltųjų rūmų tualete randamas 
kruvinas blondinės kūnas. Šį paslap-
tingą nusikaltimą imasi tirti Vašingto-
no detektyvas Harlanas Regisas.

„HAVAJAi 5.0“
tV serialas. JAV. 2012.
Režisierius S.Bojumas.
Vaidina A.Olaflinas, S.Kaanas, 
G.Park.

Rinktinio specialiojo būrio misija - 
užkirsti kelią nusikaltimams, tem-
dantiems saulėtus salos paplūdi-
mius. Detektyvas Stivas Magaretas, 
nusipelnęs jūrų karininkas, pradė-
jęs tarnauti policijai, grįžta į Oahu 
tirti savo tėvo nužudymo bylos. 

„tYluS liuDininKAS“
kriminalinė Drama. JAV. 2011.
Režisierius P.Marklas.
Vaidina D.Malrounis, 
M.Kudlicas, A.Hečė.

Patyręs advokatas Tonis Lordas 
grįžta į gimtąjį miestelį, kad apgin-
tų savo seną draugą Semą, kuris 
kaltinamas nepilnametės nužudy-
mu. Toniui nebus lengva išteisinti 
draugą. 

lnK
22.10

tV6
23.40

lnK
1.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri

kos namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 Moterys meluoja 

geriau“ (N7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Ekstrasensai 

detektyvai (N7).
11.00 TV Pagalba (N7).
12.55 „Nuotykių metas“

(1) (N7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

(N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Pakartok! (N7).
21.00 „Tobula kopija“ 

(N7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 Mokslinės fantasti

kos f. „Horizontas“ 
(N14).

24.00 „Kastlas“ (N7).
1.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N14).

1.50 „Raudonoji našlė“ 
(N14).

2.40 „Ryšys“ (N7).
3.30 TV serialas 

„Vilfredas“ (N7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N7).
8.55 24 valandos (N7).
10.15 Yra kaip yra (N7).
11.40 Nuo... Iki.
12.25 KK2 (N7).
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Bėgantis laikas“ 

(N7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.05 Yra kaip yra (N7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N7).
20.20 Paskutinis šansas. 

Realybės dienoraštis. 
Vedėjai: I.Valinskienė 
ir T.Lagūnavičius.

21.00 TV serialas „Juodos 
katės“ (N7).

21.30 Žinios.
22.10 Trileris „Kaulų kolek

cininkas“ (N7).
0.30 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N14).
1.40 TV serialas „Havajai 

5.0“ (N7).
2.35 TV serialas 

„Taikinys“ (N7).
3.30 Programos pabaiga.
3.35 Lietuva Tavo delne.

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

(N7).
10.05 „Miestelio 

ligoninė 7“.
10.55 „Nuodėminga meilė“ 

(N7).
11.45 Specialus tyrimas.
12.35 Emigrantai.
13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 „Komisaras Reksas“ 

(N7).
17.20 „Didysis Gregas“ 

(N7).
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 „Naisių vasara“.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Tautos balsas.
23.15 Vakaro žinios. 
23.45 TV serialas „Didysis 

Gregas“ (N7).
0.40 Istorijos detektyvai. 

Istorinė publicistika.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.45 Gyvenimas.

   

Trečiadienis

„JUODASIS SĄRAŠAS“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius J.Bokenkampas.
Vaidina Dž.Speideris, M.Bun, R.Egoldas.

Reimondas Redingtonas, vienas ieškomiausių FTB nusikaltėlių, ateina į 
FTB ir pareiškia, kad jie gali dirbti išvien. Jis pareiškia, kad kalbės tik su 
Elizabet Kin, naujoke FTB analitike. Redingtonas FTB pateikia juodąjį 
sąrašą - sąrašą garsių teroristų ir nusikaltėlių, apie kuriuos pasaulis nė 
nenutuokia. Redingtono padedami, jie ima darbuotis išvien ir trum-
pinti sąrašą.

rekomenduoja

BTV
0.35

„GEROSIOS RAGANOS 
LIKIMAS“
FilmaS šeimai. Kanada. 2013.
Režisierius K.Praisas.
Vaidina K.Bel, K.Poteris, R.Danas.

Geroji ragana Kesė ruošiasi gimta-
dienio šventei. Jos vyras Džeikas 
siūlo ramią vakarienę restorane, o 
Kesė nori sukviesti savo draugus ir 
giminaičius. Beieškodama artimų-
jų, Kesė sužinos apie jos gyvenimo 
panašumas į tetos gyvenimą. Pil-
kąja ledi vadinta Kesės giminaitė 
prieš daug metų pradingo švęs-
dama savo gimtadienį...

„KAULŲ KOLEKCININKAS“
TrileriS. JAV. 1999.
Režisierius F.Noisas.
Vaidina D.Vašingtonas, A.Džoli, 
K.Latifa.

Niujorko detektyvas Linkolnas vie-
no tyrimo metu sunkiai sužeidža-
mas. Tačiau net ir paralyžiuotas 
tęsė darbą - visa kompiuterinė apa-
ratūra, reikalingi žmonės tilpo jo 
namuose. Juolab kad Niujorką pri-
bloškė brutalus susidorojimas su in-
teligentiška pora, kuri dingo... Buvo 
aišku, kad ši mirtis nėra atsitiktinė, o 
tik žiauraus žudiko „darbo“ pradžia.

„BAIMĖS GNIAUŽTUOSE“
TrileriS. JAV. 2012.
Režisierius Dž.M.Brentonas.
Vaidina S.Lemelin, M.Alanas.

Deilas Morau su mergina Džese 
leidžiasi ieškoti seniai prarasto 
tėvo. Paskutinį kartą jis buvo pa-
stebėtas vienoje iš Filipinų salų. 
Jaunuoliai sužinos daugiau, nei 
tikėjosi. Ar Deilo tėvas tikrai bu-
vo slaptos vyriausybinės tyrimų 
grupės, nagrinėjusios didžiausias 
žmonių baimes, narys?..

TV8
21.05

LNK
22.10

TV6
23.40

 TV8
8.00, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.50, 10.20 Se
noji animacija. 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.55 
Drama „Katarinabergo žirgai“. 12.40, 16.00 Eks
tremalūs namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis 
angelas“. 14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 
23.40 Pasikeisk! 18.00, 22.40 „Medikai“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.05 Filmas šeimai „Gero
sios raganos likimas“. 0.40 Gydytojai. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Valanda su 
Rūta. 11.55, 14.10 Yra kaip yra. 13.05, 16.25 KK2. 
13.40, 15.25, 21.00 Dviračio šou. 15.55 Alchemi
ja. 17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
Profilaktika. 10.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 10.25 
Labas rytas. 11.30 Kontrolinis pirkinys. 12.20 
Gyvenk sveikai! 13.30 Kartu su visais. 14.25, 
15.15 Vyriška/Moteriška. 15.55, 2.50 Mados 
nuosprendis. 17.00, 0.20 Vakaro naujienos. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35, 22.55 Lietuvos laikas. 21.00 „Kartą Rosto
ve“. 23.05 „Vakaras su Urgantu“. 23.45 „EURO
NEWS“. 0.35 „Sergėjus Nikonenko. Vėlu, myliu 
kitą“. 1.25 „Vaikinas iš mūsų miesto“.

 REN
Profilaktika 10.00 Reporterių istorijos. 10.40 
„Pėdsekiai“. 11.10 Tinkama priemonė. 12.10 
„Kariai“. 13.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šei
mynėlė“. 13.50 Nuteisk mane. 14.45 Kviestinė 
vakarienė. 15.40 Informacine laida 112. 16.15 
Šeimos dramos. 17.15 Nemeluok man! 19.15 
Žinios. 19.25 Tinkama priemonė. 20.30 Kviesti
nė vakarienė. 21.30 „2012. Didis šuolis“. 22.30 
„Pasaulių sankryžose“. 23.25 „Kariai“. 0.10 
Informacinė laida 112. 0.35 „Pėdsekiai“. 

 NTV MIR
Profilaktikos darbai. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 10.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 11.25 
Gaminame su A.Ziminu. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.00 Šiandien. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 
„Technikos stebuklai“. 17.00 „Kerštas“. 18.00, 
2.30 Kalbame ir rodome. 19.40 „Leningradas 
46“. 21.40 „Žaidimas“. 23.40 Dienos anatomija. 
0.30 „Desantas yra desantas“. 3.30 „Demonai“. 
4.30 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 
5.30 „Vyriškas pasididžiavimas“. 

 21.30  Auksinis protas 21.30  TV3 vakaro žinios  7.50  „Volkeris, Teksaso
  reindžeris“
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7.00 TV serialas 
„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 TV serialas 
„Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 TV serialas 
„Spąstai“ (N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

12.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.10 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.10 TV serialas „Vedęs ir 
turi vaikų“ (N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Drama „Vasara 

Provanse“ (N-7).
23.40 „Strėlė“ (N-7).
0.35 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.30 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.35 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

(N-7).
12.00 Patriotai (N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00 Reporteris. Orai.
18.30, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20, 0.20 

„Apaštalas“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Sąmokslo teorija.  

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.20, 3.45 

Reporteris.  
Lietuva tiesiogiai.

2.35, 4.55 
„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

3.20, 5.40 
„Išgyventi Afrikoje“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kristian Benedikt ir 

užsienio operos solis-
tai GALA koncerte.

12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Dr.K.Andrijauskas. 

Kinijos iškilimas XXI a. 
Ką turėtumėme žinoti? 

13.30 Vyganto Kazlausko 
koncertas. 2014 m.

14.40 „Ignalinos atominės 
elektrinės eksploata-
vimo nutraukimas“.

15.00 Grupės „Freaks On 
Floor“ koncertas.

16.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 R.Katiliaus koncertas.
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Trembita.
18.15 Lietuvių dokumentika. 

„Vidinės laisvės link. 
Tapytoja G.Vitartaitė“. 

19.10 Istorijos detektyvai. 
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Biografinė 

drama „Renuaras“ 
(originalo k., subti-
truota, N-14).

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 ARTi.

6.45 „Šeimynėlė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 „Superauklė“ 

(N-7).
12.00 „Karadajus“ 

(N-7).
13.00 „Melo pinklės“ (1).
14.00 „Akloji“.
14.30 „Būrėja“.
15.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės kalta“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 Kriminalinis trileris 

„Tamsos pakraštys“ 
(N-14).

23.25 Naktis ir diena. 
Vilnius (N-7).

0.25 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.20 „Specialioji Los 
Andželo policija“ 
(N-7).

9.15, 14.30 
Teleparduotuvė.

9.30 Adrenalinas (N-7).
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Dvi merginos 

be cento“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai 

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

(N-7).
20.00 „Dvi merginos be 

cento“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

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

23.40 Trileris „Baimės 
gniaužtuose“  
(N-14).

1.20 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

1.40 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika  
(N-7).

10.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

11.00 Kinomano 
užrašai.

11.15 „Komisaras 
Manara“ (1)  
(N-7).

12.15 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.15 „Basomis per 
grindinį“.

15.15 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.45 „Niagaros magija“ 
(1) (N-7).

16.45 „Žodžių magija: 
J.K.Rowling  
istorija“.

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Miestų skoniai“ (1).
21.00 „Širdies muzika“ 

(N-7).
22.45 Balticum TV 

žinios.
23.15 „Transporteris“ 

(N-7).
0.15 „Priedangoje“ 

(N-7).

TV PROGRAMAbalandžio 22 d.

 TV Polonia
8.15 Polonija užsienyje. 8.25 „Neįtikėtini Marko 
Pieguso nuotykiai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05 Sveika, Polonija. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas 
prieš mus“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „Gyvenimas prie užliejamos pievos“. 
14.50, 21.50, 5.20 Spektaklis „Černobylis. Keturios 
balandžio dienos“. 16.20 Gyvenimo menas. 16.40 
„Sąžinės įsakymas“. 17.05 Laukimo salė. 18.20, 
23.40, 4.35 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 2.15 XX a.sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, 
ir margi. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnote-
ka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 23.50, 3.45 
„Gyvenimo egzaminas“. 0.50 „Kiriatas Bialystokas. 
Metmenys Balstogės gyventojų sagai“.. 

 DiVa UniVersal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15, 4.30 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30, 
0.10 Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 8.15 
Tikroji Holivudo istorija. 9.00, 15.30, 20.10 Nuo-
taka milijonieriui. 9.45, 14.20, 19.20, 3.40 Erikas 
ir Džesė. 10.35, 21.50 Auksinis jaunimas. 12.05 
Mados projektas. 15.05 Paklauskite Krislės. 
17.00, 22.40, 2.55 D. fon Fiurstenberg namai. 
17.45, 5.15 Kenedžių vestuvės. 21.00, 1.00 Iš-
skirtiniai. 23.25 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
7.10 „Dorianas Grėjus“. 9.10 „Misija „Sereni-
ty“. 11.15 „Vyrai juodais drabužiais 2“. 12.45 
„Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas“ (N-
14). 14.15 „Kai aš gulėjau mirties patale“. 16.10 
„Išsiskyrimas“. 18.00 „Septyni psichopatai“ 
(N-14). 20.00 „Mums reikia pasikalbėti apie 
Keviną“. 21.55 „Priėmimas“. 23.40 „Ieškomiau-
sias žmogus“. 1.55 „Gataka“. 3.55 „Pirmūnai“ 
(N-14). 5.30 „Jėzus Henris Kristus“. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Šveicarija. 8.00, 
14.00 Naujo būsto paieška. Ekvadoras; Aus-
tralija. 9.00, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
10.00, 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00, 
16.00 Muziejų mįslės. 12.00, 18.00, 24.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 13.30 Nepaprasti 
užmiesčio namai. 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. San Franciskas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Sent Lusijos sala; Italija. 21.00 Neį-
prasti furgonai. 22.00 Lėktuvų paroda. 23.00 
Statybos Aliaskoje. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Pragaro katė. 8.15, 15.35 Gyve-
nimas laisvėje. 9.10, 5.02 Kaimo veterina-
rai. 9.35, 5.25, 6.36 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 
14.40, 19.15 Aligatorių tramdytojai. 11.55 Gy-
venimas laisvėje. 12.50 Mirtinos salos. 13.45 
Pažintis su orangutangais. 16.30 Kalmaras 
žmogėdra. 17.25, 20.10, 1.40 Akvariumų vers-
las. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 Tramdytojas pagal 
iškvietimą. 21.05, 2.35, 5.49 Laukinių šunų 
sala. 22.55, 4.15 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 
Rusijos „Premier League“. 24 turo apžvalga. 
Premjera. 8.00 NBA krepšinio lyga. Indianos 
„Pacers“ - Oklahomos „Thunder“. 10.00 Pirmyn į 
praeitį. Lietuva - Serbija. 2010 m. Pasaulio futbo-
lo čempionato atranka. 12.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Joventut“ - „Valencia Basket“. 
14.00 Pirmyn į praeitį. NHL visų žvaigždžių diena. 
2009 m. 17.00, 22.35, 23.10 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.15 Rusijos „Premier League“. 
24 turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 NBA 
krepšinio lyga. Indianos „Pacers“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 22.10 „Road To Glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 1.00 NBA „Visų žvaigždžių“ 
savaitgalis. Šeštadienio šou. 2015 m.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Bar-
celona“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Barcelona“ - PSG. 10.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Porto“. 12.30 Ledo 
ritulys. KHL finalas. 14.30, 16.20 Krepšinis. 
Eurolyga. 18.10 Boksas. Terence’as Crawfordas 
- Thomasas Dulorme’as. 20.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 20.35 „Formulė-1“. 
Bahreino GP lenktynių apžvalga. 21.35 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - „Juven-
tus“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Atletico“. 1.35, 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. 3.25 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 eUrosPorT
9.30 Automobilių lenktynės. 10.00, 17.30, 
21.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio čempio-
natas. 15.15, 1.00 Dviračių sportas. „Valonijos 
strėlė“. 19.30 Tenisas. „WTA Premier Tour“. 

 21.30  „Renuaras“ 9.55   „Deimantų 
  medžiotojai“

 21.30  „Vasara Provanse“  23.15  „Transporteris“ 18.00   „Kaulai“ 13.00  „Melo pinklės“
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 14.45  Amerikos talentai  19.20   „Specialioji 
  gelbėjimo tarnyba“

 18.15  A.Bialobžeskis 15.05  Laba diena, 
  Lietuva

 14.10   „Bėgantis laikas“ 19.30  Aš tikrai myliu
  Lietuvą

 TV8
7.50, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.40 „Agata Kristi. Tomis 
ir Tapensė“. 9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji 
animacija. 11.00 Filmas šeimai „Gerosios raganos 
likimas“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pa-
miršk mane“. 17.00, 23.45 Pasikeisk! 18.00, 22.50 
„Medikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.05 Drama 
„Gyvenimo lobis. Nuotykiai Panamoje“. 0.40 Gydytojai. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Statyk! 11.05 Ne vie-
nas kelyje. 11.30 Autopilotas. 11.55 Yra kaip yra. 13.05 
Pagalbos skambutis. 13.40, 15.25, 21.00 Dviračio šou. 
14.10 24 valandos. 15.55 Mes pačios. 16.25 Nuo... Iki. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
5.50, 20.35, 22.55 Lietuvos laikas. 6.00, 23.40 
„EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Naujienos. 6.35 „Fiksikai“. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.30 Kontro-
linis pirkinys. 12.25 Gyvenk sveikai! 13.35 „Kartu 
su visais“. 14.30 Vyriška/Moteriška. 15.55, 2.25 
Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 19.00 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.00 „Kartą Rostove“. 
23.30 „Vakaras su Urgantu“. 0.15 „Prieš naktį“. 

 REn
6.55 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.30 Nemeluok man! 9.20 Šeimos dramos. 
10.15 Reporterių istorijos. 10.45 „Pėdsekiai“. 
11.15 Tinkama priemonė. 12.15 „Kariai“. 13.05 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 14.00 
Nuteisk mane. 14.55 Kviestinė vakarienė. 15.50 
Informacine laida 112. 16.20 Šeimos dramos. 
17.20 Nemeluok man! 19.15 Žinios. 19.25 Tin-
kama priemonė. 20.30 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 22.35 
A.Čapman ir jos vyrai. 23.35 „Kariai“. 0.25 
Informacinė laida 112. 0.50 „Pėdsekiai“. 

 nTV MIR
6.00 Kava su pienu. 9.05 Gydytojų byla. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 10.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 11.25 Valgome namie! 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 15.00 Viskas bus gerai! 16.20 
Važiuosime, pavalgysime! 17.00 „Kerštas“. 
18.00, 2.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Lenin-
gradas 46“. 21.40 „Žaidimas“. 23.40 Dienos 
anatomija. 24.00 „Desantas yra desantas“. 3.00 
„Demonai“. 5.00 „Karas prieš savus. Karališki 
generolai. Denikinas. Kappelis. Bonč-Brujevič“. 

 TV PolonIa
7.05 Myliu kiną. 7.40 Provincijos lobiai. 8.00 
„Pralenkti savo laiką“. 8.25 „Trys pašėlę nuliai“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10 „Laukinė 
Lenkija“. 12.40, 17.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 
13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 13.30, 18.45, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 
„M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
15.35, 6.50 „Vilnoteka“. 16.00 „Kiriatas Bialysto-
kas. Metmenys Balstogės gyventojų sagai“. 16.50 
Regionų legendos. 17.05 Myliu kiną. 17.35 Isto-
rijos aktualijos. 18.20, 0.30 Polonija užsienyje. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 XX a.sensacijos. 
19.25 KucinAlina. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Defektas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45 
„Pitbulis“. 0.40, 5.55 „Tėvas ir sūnus“. 

 DIVa UnIVERsal TV
6.00, 12.50 Gyvenimas kaip šou. 6.45, 11.20, 
16.15, 4.30 Džuliana ir Bilas. 7.30, 13.35, 18.30, 
0.10 Viešas Kardašianų šeimos gyvenimas. 8.15, 
17.45, 5.15 Tikroji Holivudo istorija. 9.00, 15.30, 
20.10, 1.25, 3.40 Nuotaka milijonieriui. 9.45, 
14.20 Erikas ir Džesė. 10.35, 21.50 Auksinis 
jaunimas. 12.05, 19.20, 1.00 Išskirtiniai. 15.05 
Paklauskite Krislės. 17.00, 22.40, 2.55 D. fon 
Fiurstenberg namai. 23.25 Projektas „Vestuvės“. 

 TV1000
9.00 „Turėti Tave“. 10.40 „Normandijos Viešbutis“. 
12.10 „Meilutė“. 14.00 „Pažinti Foresterį“. 16.15 
„Džeinės Mensfild mašina“. 18.20 „Tobulas jaus-
mas“. 20.00 „Angelai ir Demonai“. 22.15 „Dvi 
motinos“. 0.10 „Bebras“. 1.45 „Pažinti Foresterį“.

 TRaVEl
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. Sent Lusijos 
sala; Italija. 9.00, 17.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 
10.00, 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 11.00, 16.00 
Muziejų mįslės. 12.00, 18.00, 24.00 Pamesto ba-
gažo aukcionai. 13.30 Nepaprasti užmiesčio būs-
tai. 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. Vankuve-
ris. 20.00 Naujo būsto paieška. Salų rojus; namas 
įsimylėjėliams, Prancūzija. 21.00 Pilių paslaptys. 
22.00 Akmens labirintai. 23.00 Statybos Aliaskoje. 

 anIMal PlanET
7.25, 11.00 Pragaro katė. 8.15, 11.55, 15.35 Lau-
kinių šunų sala. 9.10, 5.02 Kaimo veterinarai. 
9.35, 5.25 Laukiniai gyvūnai. 10.05, 14.40, 19.15 
Aligatorių tramdytojai. 12.50 Laukiniai ir pavojingi. 
13.45 Tramdytojas pagal iškvietimą. 16.30, 18.20, 
22.00, 0.45, 3.25 Dideli ir baisūs. 17.25, 20.10, 
1.40 Akvariumų verslas. 21.05, 2.35, 5.49 Gyveni-
mas laisvėje. 23.50 Kalnų pabaisos. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Ameri-

kos namų vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Susikeitę broliai“ 

(N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
13.30 „Kung Fu Panda“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.30 „Laukinė Esmeralda“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Aš tikrai myliu 

Lietuvą. Išskirtinis 
projektas.

21.00 „Tobula kopija“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios
22.10 „Pražūtinga 

viršukalnė“ (N-7).
0.20 „Kastlas“ (N-7).
1.15 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

2.05 „Raudonoji našlė“ 
(N-14).

2.55 „Ryšys“ (N-7).
3.45 TV serialas 

„Vilfredas“ (N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

8.55 24 valandos (N-7).
10.15 Yra kaip yra (N-7).
11.40 Pagalbos skambutis 

(N-7).
12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Džonis Testas“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Juodos katės“ 

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

„Gelbėjimo misija“ 
(N-7).

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

1.10 TV serialas 
„Havajai 5.0“ (N-7).

2.05 Sveikatos ABC 
televitrina.

2.30 Programos pabaiga.
2.35 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
10.05 „Mies telio ligoninė 7“.
10.55 „Nuodė minga meilė“ 

(N-7).
11.45 Gyvenimas.
12.35 Stilius.
13.30 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
17.20 „Didysis Gregas“ (N-7).
18.10 Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose. 
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų kalbą). 
18.45 „Naisių vasara“.
19.30 Pinigų karta.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Karinė drama „Mūsų 

motinos, mūsų tėvai“ 
(N-7).

23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Didysis Gregas“ (N-7).
0.35 Mūsų laisvės metai. 

2001 m.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.45 Delfinai ir žvaigždės.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.00 Dainuok mano 
dainą 2.

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

14.45 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Komedija 

„Šeštasis elementas“ 
(N-14).

23.20 „Strėlė“ (N-7).
0.15 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.10 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.15 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Reporteris.
7.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
8.50 „Albanas“ (N-7).
9.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
11.00 „Padangių patruliai“ 

(N-7).
12.00 Sąmokslo teorija 

(N-7).
13.00 „Dingęs pasaulis“ 

(N-7).
14.05 „Išgyventi Afrikoje“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tigrų sala“.
17.00 Reporteris.
18.30, 6.05 

Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
20.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
21.30 Taip gyvena 

žvaigždės! (N-7).
22.30 Reporteris.
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Apaštalas“ (N-7).
1.20, 3.45 

Reporteris.
2.35, 4.55 

„Miestelio patruliai“.
3.20, 5.40 

„Išgyventi Afrikoje“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 R.Katiliaus koncertas.
12.00 Žinios. Ukraina (rusų k.).
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 R.Vagnerio opera 

„Lohengrinas“.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Akordeono muzikos 

vakaras. Groja 
„Ludovic Beier Trio“.

17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
18.15 Poeto H.Radausko 

105-osioms gimimo 
metinėms. Šimtas 
metų vienatvės. Skaito 
A.Bialobžeskis.

18.45 ...formatas. Poetė 
Daiva Čepkauskaitė.

19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 LRT aukso fondas. 

„Čia mūsų namai“.
22.30 „Vytautas Kasiulis. 

Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama.
1.00 Elito kinas. Biografinė 

drama „Renuaras“ 
(originalo k., subti-
truota, N-14).
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balandžio 23 d.

 19.00  „Komisaras
  Manara“

 21.00  „Naša Raša“ 9.10  „Tikri pabaisos“

6.45 „Šeimynėlė“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas 

prieš ateivius“.
9.10 „Tikri pabaisos“ (1).
9.35 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 Soriukas (N-7).
11.00 „Superauklė“ 

(N-7).
12.00 „Karadajus“ (N-7).
13.00 „Melo pinklės“.
14.00 „Akloji“.
14.30 „Būrėja“.
15.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
15.40 „Mentalistas“ 

(N-7).
16.40 „Mano puikioji 

auklė“.
17.50 „Be kaltės kalta“ 

(N-7).
20.00 „Karadajus“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Pamoka, privertusi 
žudyti“  
(N-14).

22.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

23.50 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
12.00 „Kaulai“ (N-7).
13.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
13.30 „Dvi merginos 

be cento“  
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas 

(N-7).
16.00 Topmodeliai 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(1) (N-7).
20.00 „Dvi merginos 

be cento“  
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

21.30 Kriminalinis 
trileris „Ties riba“ 
(N-14).

23.35 Kriminalinė drama 
„Pripažinkit mane 
kaltu“ (N-14).

1.55 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.45 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų skoniai 
(1).

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Vienos šeimos 
istorija“  
(N-7).

12.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

12.30 „Niagaros 
magija“ (1)  
(N-7).

13.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika  
(N-7).

14.00 „Rizikos riba“.
15.55 „Vanduo“ 

(N-7).
18.00 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
19.00 „Komisaras 

Manara“ (1)  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Piktoji 
planeta“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Širdies muzika“ 
(N-7).

0.15 „Tėvai už borto“.

„GELBĖJIMO MISIJA“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius B.Klaidas.
Vaidina M.Dakaskosas, T.Rendl, R.Haueris.

Per „Al-Qaedos“ teroristų stovyklų puolimo operaciją Filipinuose numu-
šamas kapitonės Emi Dženings sraigtasparnis. Jos gelbėti siunčiamas 
geriausias specialistas Danielsas. Tuo metu priešo teritorijoje Emi aptinka 
slaptą laboratoriją, kurioje gaminamas biologinis ginklas.

rekomenduoja

„GYVENIMO LOBIS. 
NUOTYKIAI PANAMOJE“
Drama. Vokietija. 2011.
Režisierius S.Rotemundas.
Vaidina M.Hercas-Kestranekas,
U.Kokišas, J.Stinshof.

Daugelį metų Viljamas Brokas veltui 
ieškojo lobio. Jau praradęs viltį staiga 
praturtėti jis netikėtai sužino, kaip nu-
sigauti iki seniai paskendusio laivo, 
kuriame, tikėtina, yra nemažai turtų...

„DETEKTYVĖ RIZOLI“
DetektyVinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius A.Hardvikas.
Vaidina E.Harmon, S.Aleksander,
L.Breko.

Detektyvė Džein Rizoli - vienintelė 
policininkė Bostono policijos žmog-
žudysčių skyriuje, ji kietakaktė, o me-
dicinos ekspertė Maura Ailz puikiau 
jaučiasi tarp mirusiųjų nei gyvųjų 
draugijoje. Ir jos tampa geriausio-
mis draugėmis, palaiko viena kitą.

„TIES RIBA“
kriminalinis trileris. JAV. 2012.
Režisierius A.Letas.
Vaidina E.Benks, S.Vortingtonas, 
Dž.Belas.

Gudrūs plėšikai pavagia neįkainojamą 
deimantą ir kaip atpirkimo ožį pakiša 
buvusį policininką Niką Kesidį. Nikas 
jau yra nusižengęs įstatymui, todėl jo 
žodžiais nieks nepatikės. Tai suvokda-
mas jis imasi ekstremalių priemonių...

TV8
21.05

TV6
21.30

TV1
22.55

 SPORT1
7.00, 12.00, 1.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Die-
nos naujienos. 7.10 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. Premjera. 7.40 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. Premjera. 8.00 Pirmyn 
į praeitį. Lietuva - Farerų Salos. 2010 m. Pasau-
lio futbolo čempionato atranka. 10.00 Rusijos 
„Premier League“. „Kuban“ - „Zenit“. 12.15 
Rusijos „Premier League“. 24 turo apžvalga. 
12.45 NBA krepšinio lyga. 1 atkrintamųjų var-
žybų turas. 14.25 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Valencia Basket“ - „Morabank“. 18.20 
Čempionai LT. „Ateitis“. Futbolo ateitis auga 
čia. 4 laida. 19.15 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 19.40 „NBA Pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. Premjera. 20.00, 21.10 
Pirmyn į praeitį. Lietuva - Farerų Salos. 2010 
m. Pasaulio futbolo čempionato atranka. 22.10, 
23.10 KOK World series. Bušido kovos. 1.00 
NBA krepšinio lyga. 1 atkrintamųjų varžybų 
turas. 3.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia Basket“ - „Morabank“. 5.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Joventut“ - „Valencia 
Basket“. 6.45 „NBA Pasaulis“. Speciali krep-
šinio laida. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Gol-
fas. Europos turo savaitės apžvalga. 8.00 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 
„Trans World Sport“ žurnalas. 9.30, 17.00, 
19.50, 23.45, 5.10 Krepšinis. Eurolyga. 11.20 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Monaco“ - 
„Juventus“. 13.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Atletico“. 15.00 Ledo ritulys. 
KHL finalas. 18.50 „Formulė-1“. Bahreino GP 
lenktynių apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. 
Tiesioginė transliacija. 1.35 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Zenit“ - „Sevilla“. 3.25 Boksas. 
Terence’as Crawfordas - Thomasas Dulorme’as. 

 EUROSPORT
9.30, 13.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Pasau-
lio čempionatas. 11.30, 18.00 Dviračių sportas. 
„Valonijos strėlė“. 19.00 Teniso žvaigždės. 
19.30 Tenisas. „WTA Premier Tour“. 1.00 Au-
tomobilių lenktynės. 1.30 Sporto linksmybės. 

LNK
22.10



54 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7

n Žanras: veiksmo trileris, kriminalinis 

n Režisierius: James Wan 

n Vaidina: Vin Diesel, Paul Walker, 

Dwayne Johnson, Jason Statham, Lukas 

Black, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, 

Jordana Brewster ir kt. 

„Greiti ir įsiutę 7“

Kinas su žvaigžde

Be abejonės, filmai apie automobilių 
lenktynes, naujus lenktyninius modelius 
dažniau prikausto vyriškos auditorijos 
dėmesį. Ypač jei tas filmas yra „Greiti ir 
įsiutę“ su visa komanda legendinių ak-
torių. Šį kartą „Laisvalaikio“ kino kritiko 
kėdę išmėgino lenktynininkas RenaLdas 
Šeinauskas (28), pirmenybę teikiantis 
tikrais faktais paremtiems filmams apie 
lenktynininkus. 

- Kaip vertini Vino Dyzelio, Polo Vol-
kerio ir kitų pagrindinių aktorių vaidy-
bą? Kuris iš jų tavo favoritas filme?

- Visų pagrindinių aktorių vaidybą verti-
nu kaip itin profesionalią, jie yra tikri savo 
srities asai. Favoritus išskirčiau du: Polą Vol-
kerį, nes jis tikrai greitas, ir Viną Dyzelį, nes 
jis įsiutęs.

- Labiausiai patikusi filmo scena? 
- Labiausiai patikusi filmo scena, kai vai-

kui pasakojama, kad automobiliai neskraido. 
Ir jie tą „įrodė“. (Šypsosi.) 

- Ar matei filme bent vieną automo-
bilį, kuriuo norėtum palenktyniauti 
pats? 

- Norėčiau išbandyti tą automobilį, kuris 
taip gražiai praskriejo kiaurai tris dangorai-
žius. Efektingai atrodė.

- Kiek realios šiame filme vyks-
tančios lenktynės?

- Filmas tuo ir patrauklus, kad ja-
me nėra daug realybės, bet yra gau-
sybė veiksmo. O automobilių gaudy-
nės prikausto prie ekrano. 

- Rekomendacija, kam ir kodėl 
verta pažiūrėti šį filmą.

- Rekomenduočiau visiems mačiusiems 
ankstesnes „Greitų ir įsiutusių“ dalis. Šis 
filmas nebus nuobodus, nes veiksmo tikrai 
pakanka. 

- Jeigu galėtum prisidėti prie šio filmo 
režisūros sprendimų, ką nors keistum? 

- Tokiu atveju aš įdėčiau daugiau realybės 
ir padaryčiau tikroviškesnes lenktynes, bet 
tikrai nesumažinčiau veiksmo. 

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu? 

- Labiausiai man patinka veiksmo filmai 
arba tie, kurie paremti tikrais faktais (ypač 
apie lenktynininkus).

Parengė Ringailė StulPinaitė

kai automobilių gaudynės prikausto prie ekrano

filmo  pliusai minusai

Daug veiksmo, pui-
kūs aktoriai, gražūs 

prabangūs automobiliai, 

subtilus humoras

šiek tiek per mažai 

realybės Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo lenktynininkas 
Renaldas Šeinauskas su drauge Rūta

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 
12.30, 14.20, 16.30, 19.10, 21.20 val.
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
13.40, 16.10, 18.30, 21.10 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 12, 
15, 18.10, 21 val.
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 18 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 11.50, 15.10, 18.20, 20, 20.30, 21.40 val.  
(23 d. 20 val. seansas nevyks; 20.30 val. seansas  
vyks 23 d.).
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d. 10.10, 11.30,  
15.50 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 12.20, 18 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 
17-23 d. 10.40, 13, 15.20, 17.40 val. (23 d. 17.40 val. 
seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 17-23 d. 14.30 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.50, 12.10,  
14.50 val. (10.50 val. seansas vyks 18-19 d.).

„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 16.50 val.
„Moterys prieš vyrus“� (komedija, Rusija, N-16) -  
17-23 d. 19.40, 21.50 val.
„Insurgentė“�  (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 17-23 d. 13.10, 20.20 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 17-23 d. 10.20 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) -  
17-23 d. 17.10 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, Prancūzija, 
N-13) - 17-23 d. 18.40 val.
„Paskutiniai riteriai“� (veiksmo f., JAV, N-16) - 17, 
19, 21, 23 d. 21.30 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) - 18, 20, 
22 d. 21.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 
11.40, 13.40, 17.15, 19.40, 21.40 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
11.15, 14.15, 15.40, 18.20, 21.20 val.
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
13.30, 16, 18.40, 21.10 val.
„Ivanas Rūstusis“� (baletas) - 19 d. 18 val.  
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro!).
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 20 val. 
(COSMO VIP seansas).

„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 12.30, 15.30, 18.30, 20, 21.30 val.  
(23 d. 20 val. seansas nevyks).
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d. 11, 13.10, 15.20, 
17.30 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 
14.05, 16.10 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
17-23 d. 11.30, 13.50, 15.45, 16.05 val.  
(19 d. 16.05 val. seansas nevyks).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
17-23 d. 12.45, 15, 18.40 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 17-23 d. 11.15, 17.20, 20.45 val. (11.15 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 
19.15, 21.50 val.
„Paskutiniai riteriai“� (veiksmo f., JAV, N-16) -  
17-23 d. 13, 18.10 val. (13 val. seansas vyks 18-19 d.; 
19 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Moterys prieš vyrus“� (komedija, Rusija, N-16) -  
17-23 d. 15.45, 21 val. (22 d. 15.45 val. seansas  
nevyks).
„Mano stora amžinai bjauri draugė“� (komedija, 
JAV, N-13) - 17-23 d. 13.10, 18 val. (13.10 val. seansas 
vyks 18-19 d.).

„Ilgiausia 
kelionė“

„The Longest Ride“

Lukas - buvęs rodeo kaubojus, vėl 
trokštantis sėstis ant buliaus. Sofija - talen-
tinga koledžo studentė, gaunanti svajonių 
darbą Niujorke. Šiuos du itin skirtingus 
žmones suartino nepaaiškinama trauka, 
peraugusi į liepsnojančią meilę. Sofija sva-
joja apie karjerą didmiestyje, o Lukas savo 
gyvenimą įsivaizduoja tik šalia bulių aptva-
rų. Kiekvieną kartą Lukui dalyvaujant ro-
deo, Sofijai iš nerimo stoja širdis, o Lukas 
pyksta, kad jo nepalaiko...

Kaip kartais gyvenime būna, vieno ne-
laimė tampa kito išsigelbėjimu. Poros aki-
vaizdoje avariją patyręs vienišas senolis Ira 
poros santykius apvers aukštyn kojomis. 
Kadaise jis taip pat išgyveno sudėtingą mei-
lės dramą, kai jo mylimoji Rūta negalėjo 
susitaikyti su Iros žygiais į karo frontą. Ar 
jiems pavyko išsaugoti savo meilę? Ar pa-
vyks tai karštakošiams Sofijai ir Lukui?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 17 d.

n Romantinė drama, JAV, 2015

n Režisierius: George Tillman

n Vaidina: Alan Alda, Jack Huston, Oona 

Chaplin, Britt Robertson, Scott Eastwood ir kiti

n IMDB: 7,2/10

Filmas „Ilgiausia kelionė“ 
sukurtas remiantis 

bestseleriu tapusiu 
amerikiečių rašytojo Nikolo 
Sparkso (Nicholo Sparks) to 
paties pavadinimo romanu

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Pagrobimas 3“
„Taken 3“

2008 metais aktoriaus Lijamo Nysono 
(Liam Neeson) įkūnytas herojus Brajanas Mil-
sas lenktyniavo su laiku, kad išgelbėtų Pary-
žiuje pagrobtą savo dukterį. Prieš ketverius 
metus Stambule jam teko gelbėti ne tik dukrą, 
bet ir buvusią žmoną. Viskas baigėsi laimingai 
ir Brajanas su dviem savo mylimom moterim 
saugiai grįžo namo - į Los Andželą.

Po patirtų išgyvenimų buvusi Brajano 
žmona Leonora vėl ima jausti romantiškus 
jausmus. Deja, jų norams vėl suklijuoti šeimą 
nelemta tęstis: vieną dieną Brajanas suranda 
žiauriai nužudytos žmonos kūną. Beveik kar-
tu su juo į nusikaltimo vietą atvykę policininkai 

Brajanui nepalieka abejonių, kad jį bandoma 
„pakišti“. Supratęs, kad savo nekaltumu nieko 
neįtikins, Brajanas nusprendžia veikti pats.

Kažkada buvusį aukščiausios klasės 
specialiųjų pajėgų karį Brajaną Milsą ima 
gaudyti ne tik Los Andželo policija, bet ir 

FTB bei CŽV. Prasideda kvapą gniaužian-
čios lenktynės, kuriose Brajanas ne tik tu-
ri išvengti savo persekiotojų, bet ir surasti 
tuos, kurie nužudė jo žmoną bei kėsinasi 
nužudyti jo vienturtę dukterį.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11, 13.20 val. 
(11 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Samba“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 18, 
20.50 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, Prancūzija, 
N-13) - 17-23 d. 18.20, 21.10 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
17-23 d. 15.20, 20.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 17 d. 
16.30 val. 19 d. 20.50 val. 20 d. 14.20 val.
„Septintas veiksmas“� (drama, JAV) -  
17 d. 18.30 val. 18 d. 18.50 val.  
19 d. 15.20 val. 20 d. 21.10 val. 21 d. 16.40 val.  
23 d. 21 val.
„Ieškojimai“� (karinė drama, Prancūzija, Gruzija) -  
17 d. 20.40 val. 18 d. 16.20 val. 20 d. 18.40 val.  
22 d. 16.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., Australija, Vokietija) -  
18 d. 14.30 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, 
Prancūzija) - 18 d. 21 val. 21 d. 21 val. 23 d. 16.40 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) - 
19 d. 13.40 val.
„2001 metų kosminė odisėja“� (mistinė drama, 
JAV) - 19 d. 17.30 val.
„Samba“� (komiška drama, Prancūzija) - 20 d.  
16.20 val.
„2015 m. „Oskarui“� nominuoti trumpametražiai 
vaidybiniai filmai“� (trumpametražiai f.,  
įvairios šalys) - 21 d. 18.50 val. 22 d. 21.15 val.  
23 d. 19 val.
„Virunda“� (dokumentinis f., D.Britanija) - 22 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
14.30, 16.50, 19, 21.30 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-21,  
23 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val. 22 d. 15.30, 18.30, 
21.30 val.

„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17 d. 13, 
15, 17, 19, 21 val. 18 d. 10.30, 13, 15, 17, 19, 21 val. 
19-23 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21 val.
„Septintas veiksmas“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 
19.15 val.
„Paskutiniai riteriai“� (veiksmo f., JAV, N-16) -  
17-23 d. 17, 21.45 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-18, 20-23 d. 10 val. 
19 d. 10.05 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d. 10.45, 13, 14.45 val.
„Mano stora amžinai bjauri draugė“� (komedija, 
JAV, N-13) - 17-23 d. 18, 22 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 12.45, 15.45, 18.45, 20.15, 21.45 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 17-22 d. 10.30, 12.15 val. 23 d. 12.15 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 17-
21, 23 d. 11.30, 14, 16.30 val. 22 d. 11.30, 14, 16.15 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
17-23 d. 19.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 17-23 d. 15.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-18, 20-23 d. 10.15, 
12.30 val. 19 d. 10, 12.30 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 18 d. 11 val. (Multikinuko 
seansas mažiukams).
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 22 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 
12, 14, 16, 19.30, 21.30 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
11.20, 16.50, 18, 21 val.

„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
14.20, 18.25, 21.45 val.
„Ivanas Rūstusis“� (baletas) - 19 d. 18 val.  
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Maskvos  
Didžiojo teatro!).
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 19.20 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 11.45, 15.15, 18.15, 20, 21.15 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
17-23 d. 10.30, 12.40, 14.50 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, 3D, V) - 17-18, 20-23 d. 17.20 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 12.30, 15, 
17.05 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d.  
10.20, 13.20 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 17-23 d. 14.40, 19.10 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.40, 11 val. 
(10.40 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d.  
12.50 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 17, 19, 21, 23 d. 
15.30 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 18, 
20, 22 d. 15.30 val.
„Mano stora amžinai bjauri draugė“� (komedija, 
JAV, N-13) - 17-23 d. 17 val.
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 17-18,  
20-22 d. 19.20 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
17-23 d. 21.50 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, Prancūzija, 
N-13) - 17-23 d. 20.50 val.

Premjera

Kino teatruose nuo balandžio 17 d.

n Trileris, Prancūzija, 2015

n Režisierius: Olivier Megaton

n Vaidina: Forest Whitaker, Liam Neeson, 

Maggie Grace, Famke Janssen ir kiti

n IMDB: 6,1/10

Filmo „Pagrobimas 3“ žvaigždė -  
Lijamas Nysonas (Liam Neeson)

„Forum Cinemas“ nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7 57

  

„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11, 13.20 val. 
(11 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Samba“� (komedija, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 18, 
20.50 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, Prancūzija, 
N-13) - 17-23 d. 18.20, 21.10 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
17-23 d. 15.20, 20.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Denis Kolinsas“� (komiška drama, JAV, N-16) - 17 d. 
16.30 val. 19 d. 20.50 val. 20 d. 14.20 val.
„Septintas veiksmas“� (drama, JAV) -  
17 d. 18.30 val. 18 d. 18.50 val.  
19 d. 15.20 val. 20 d. 21.10 val. 21 d. 16.40 val.  
23 d. 21 val.
„Ieškojimai“� (karinė drama, Prancūzija, Gruzija) -  
17 d. 20.40 val. 18 d. 16.20 val. 20 d. 18.40 val.  
22 d. 16.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., Australija, Vokietija) -  
18 d. 14.30 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, 
Prancūzija) - 18 d. 21 val. 21 d. 21 val. 23 d. 16.40 val.
„Pakeliui į mokyklą“� (dokumentinis f., Prancūzija) - 
19 d. 13.40 val.
„2001 metų kosminė odisėja“� (mistinė drama, 
JAV) - 19 d. 17.30 val.
„Samba“� (komiška drama, Prancūzija) - 20 d.  
16.20 val.
„2015 m. „Oskarui“� nominuoti trumpametražiai 
vaidybiniai filmai“� (trumpametražiai f.,  
įvairios šalys) - 21 d. 18.50 val. 22 d. 21.15 val.  
23 d. 19 val.
„Virunda“� (dokumentinis f., D.Britanija) - 22 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
14.30, 16.50, 19, 21.30 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-21,  
23 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val. 22 d. 15.30, 18.30, 
21.30 val.

„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17 d. 13, 
15, 17, 19, 21 val. 18 d. 10.30, 13, 15, 17, 19, 21 val. 
19-23 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21 val.
„Septintas veiksmas“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 
19.15 val.
„Paskutiniai riteriai“� (veiksmo f., JAV, N-16) -  
17-23 d. 17, 21.45 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-18, 20-23 d. 10 val. 
19 d. 10.05 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d. 10.45, 13, 14.45 val.
„Mano stora amžinai bjauri draugė“� (komedija, 
JAV, N-13) - 17-23 d. 18, 22 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 12.45, 15.45, 18.45, 20.15, 21.45 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 17-22 d. 10.30, 12.15 val. 23 d. 12.15 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) - 17-
21, 23 d. 11.30, 14, 16.30 val. 22 d. 11.30, 14, 16.15 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
17-23 d. 19.30 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 17-23 d. 15.15 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-18, 20-23 d. 10.15, 
12.30 val. 19 d. 10, 12.30 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 18 d. 11 val. (Multikinuko 
seansas mažiukams).
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 22 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 
12, 14, 16, 19.30, 21.30 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
11.20, 16.50, 18, 21 val.

„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
14.20, 18.25, 21.45 val.
„Ivanas Rūstusis“� (baletas) - 19 d. 18 val.  
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Maskvos  
Didžiojo teatro!).
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 19.20 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 11.45, 15.15, 18.15, 20, 21.15 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
17-23 d. 10.30, 12.40, 14.50 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, 3D, V) - 17-18, 20-23 d. 17.20 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 12.30, 15, 
17.05 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d.  
10.20, 13.20 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV, 3D,  
N-13) - 17-23 d. 14.40, 19.10 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.40, 11 val. 
(10.40 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d.  
12.50 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 17, 19, 21, 23 d. 
15.30 val.
„Pelenė“� (nuotykių drama visai šeimai, JAV, V) - 18, 
20, 22 d. 15.30 val.
„Mano stora amžinai bjauri draugė“� (komedija, 
JAV, N-13) - 17-23 d. 17 val.
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) - 17-18,  
20-22 d. 19.20 val.
„Ex Machina“� (drama, D.Britanija, JAV, N-16) -  
17-23 d. 21.50 val.
„Žmogus-paukštis“� (komiška drama, JAV, Prancūzija, 
N-13) - 17-23 d. 20.50 val.

CINAMON
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 val.
„2015 m. „Oskarui“� nominuoti trumpametra-
žiai vaidybiniai filmai“� (trumpametražiai f., įvairios 
šalys) - 21 d. 19.30 val.
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
14.30, 18, 20.50 val. (14.30 val. seansas vyks 19, 21, 
23 d.).
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) -  
17-23 d. 19.30, 21.45 val. (21 d. 19.30 val.  
seansas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 17-23 d.  
17.15 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 14.15 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d.  
12.15, 16.15 val.
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 11, 13.45, 16.30, 19.05, 22 val.
„Laukinė“� (biografinė drama, JAV, N-16) -  
18, 20, 22 d. 14.30 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 17-23 d. 11.30, 13.35, 15.45 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
17-23 d. 10.45, 12.45, 14.50, 17 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 18-23 d. 12.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) -  
17-23 d. 12, 14, 16, 18, 19.30, 21.40 val.  
(19 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
11, 14, 17, 18.50, 20.15 val. (23 d. 18.50 val. seansas 
nevyks).

„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
16.10, 18.40, 21.10 val.
„Ivanas Rūstusis“� (baletas) - 19 d. 18 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 18.50 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 12.15, 15.20, 18.20, 20, 21.20 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
17-23 d. 10.20, 14.55 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 17-23 d. 12.40, 17.10 val. (19 d. 17.10 val. 
seansas nevyks).
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d.  
10.10, 14.30 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 
12.20, 16.40 val.
„Moterys prieš vyrus“� (komedija, Rusija, N-16) -  
17-23 d. 21.50 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11.30, 13.45 val. 
(11.30 val. seansas vyks 18-19 d.).

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) -  
17-23 d. 12, 16.30, 19.20, 21.30 val. (12 val. seansas 
vyks 18-19 d.).
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
12.30, 15.40, 18.40, 21 val.
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
14, 18.30, 21.40 val.
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 20.10 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 12.15, 15.20, 18.20, 20.10, 21.20 val.  
(23 d. 20.10 val. seansas nevyks).

„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, V) -  
17-23 d. 10.20, 14.50 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,  
3D, V) - 17-23 d. 12.50, 17.50 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d.  
12.40, 17.10 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 18-19 d. 10.40 val.
„Insurgentė“� (fantastinis nuotykių trileris, JAV,  
3D, N-13) - 17-23 d. 15.10 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 18-19 d. 10.10 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Ilgiausia kelionė“� (drama, JAV, N-13) - 17-23 d. 
17.30, 20.30 val. (23 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Išmesta iš draugų“� (siaubo f., JAV, N-13) - 17-23 d. 
17.10, 19.10 val.
„Pagrobimas 3“� (trileris, Prancūzija, N-13) - 17-23 d. 
21.10 val.
„Adelainos amžius“� (drama, JAV) - 23 d. 18 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Greiti ir įsiutę 7“� (veiksmo trileris, JAV, N-13) -  
17-23 d. 12.20, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 17-23 d. 10.20, 12.50 val. (10.20 val. seansas 
vyks 18-19 d.).
„Namai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 
17-23 d. 14.50 val.
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, V) - 17-23 d. 10.10, 15.10 val. 
(10.10 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Drakono lizdas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kinija, Prancūzija, 3D, V) - 17-23 d. 12.40 val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 18-19 d. 10.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kalifornijos vidurinėje mokyklo-
je verda gyvenimas. Paaugliai drau-
gauja, pykstasi, siaučia vakarėliuose 
ir, žinoma, apie viską pasakoja inter-
nete. Po vieno siautulingo vakarėlio 
„YouTube“ atsiranda dviprasmiškas 
vienos mokinės - Lauros Barns „pa-
sirodymas“. Naujiena netrunka pasklisti. Iš pradžių puse lūpų, o 
vėliau ir į akis merginą bendramoksliai ima vadinti ne pačiais gra-
žiausiais žodžiais. Nepakėlusi patyčių, Laura pakelia prieš save 
ranką. Mokyklos bendruomenė sukrėsta, tačiau išsiaiškinti, kas į 
internetą įkėlė lemtingąjį filmuką, nepavyksta ir pamažu viskas 
užsimiršta.

Lygiai po metų nuo Lauros savižudybės šeši jos buvę bendra-
klasiai susijungia į konferencinį „Skype“ skambutį. Gerų emocijų 
kupiną dalijimąsi įspūdžiais nutraukia septintas pokalbio dalyvis. 
Jaunuoliai nuščiūva: į jų būrelį įsiterpęs asmuo naudojasi prieš 
metus mirusios draugės paskyra. „Laura“ nori žinoti, kas į inter-
netą įkėlė gėdingąjį video. Buvę jos draugai vienas kitą bando 
įtikinti, kad tai - tik kažkieno nevykęs pokštas, tačiau paslaptin-
gasis pašnekovas pamažu atskleidžia vis daugiau detalių, kurių 

neturėtų žinoti absoliučiai niekas. Netrukus prieš jau rimtai įsi-
baiminusių bičiulių akis atsiranda užrašas - „Pasakykite, kas įkėlė 
video, arba kažkas mirs“. Bičiuliai netrukus įsitikina, kad ši žinu-
tė - toli gražu ne tuščias grasinimas. Ir tai - tik siaubingo, protu 
nepaaiškinamo žaidimo pradžia...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Išmesta iš draugų“
„Unfriended“

Kino teatruose nuo balandžio 17 d.

n Siaubo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Levan Gabriadze

n Vaidina: Heather Sossaman, Matthew 

Bohrer, Courtney Halverson ir kt.

Filmo „Išmesta iš draugų“ žvaigždė - 
Heter Sosman (Heather Sossaman)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
17 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio „Miegančioji gražuolė“.  
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
18 d. 12 val. - S.Mickis „Zuikis Puikis“. Kamerinė opera 
vaikams. Dir. J.M.Jauniškis.
18 d. 18.30 val. - O.Narbutaitės „Kornetas“. 2 v. opera 
lietuvių, vokiečių, prancūzų ir italų k. Dir. R.Šervenikas.
19 d. 12 val. - S.Prokofjevo „Pelenė“. 3 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.
21 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“.  
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
23 d. 18.30 val. - L.A.Minkaus „Bajaderė“. 4 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Sperr. 
„Medžioklės scenos“. Rež. R.Atkočiūnas.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Duras „Muzika 2“.  
Rež. A.Liuga.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.
19 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! W.Szymborska 
„Moters portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibseno 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Stepančikovo dvaras“. Rež. J.Vaitkus.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
17 d. 18.30 val. - Premjera! N.Erdmano „Savižudis“. 
Rež. G.Tuminaitė.
18 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.
19 d. 16 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria Callas)“. 
Rež. G.Padegimas.
21 d. 18.30 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“  
(VšĮ „Laimingi žmonės“).

VALSTYBINIS JAUNIMO  
TEATRAS

17, 18 d. 18 val. - Premjera! B.Brechto „Geras žmogus 
iš Sezuano“. Rež. V.Bareikis.
19 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
19 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
21 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
22 d. 18 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.

RAGANIUKĖS TEATRAS
18 d. 12 val. - „Elenytė ir Brolis Kiškis Narsuolis“.  
Rež. R.Urbonavičiūtė.
19 d. 12 val. - „Laumė ir Kvailutis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

17 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fantazi-
ja apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.
18 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“ (pagal H.Loftingą). 
Rež. R.Driežis.
18 d. 18.30 val. - Premjera! „Maršrutas“.  
Rež. A.Jankevičius.
19 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
22 d. 18.30 val. - „Geležis ir sidabras“ (pagal V.Šimkaus 
(1936-2004) eiles). Rež. R.Kazlas.

Mažojoje salėje
18, 19 d. 14 val. - „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniu-
kas“. Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
18 d. 15 ir 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 19 val. - R.Conney „Meilė pagal grafiką“.  
Rež. A.Večerskis.
20 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
21 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas.
22 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - LMTA pristato: 
„Pasmerkti namai“. Rež. F.Feiferė.
18 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Mergaitė su degtukais“. 
Rež. Š.Datenis.
18 d. 15 val. Kišeninėje salėje - „Pasaka apie karalius“. 
Rež. S.Degutytė.
19 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Gaidelis pinigautojas“. 
Rež. Š.Datenis.
19 d. 18 val. Kišeninėje salėje - NOA pristato: „Pitchingas“.
19 d. 20 val. Juodojoje salėje - NOA pristato: 
„Dresscode’as: opera“. Rež. J.Terteleis.
20 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka S.Degutytė.
21 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Meilė trims apelsi-
nams“ (N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).

KEISTUOLIŲ TEATRAS
17 d. 19 val. - Premjera! „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
18 d. 19 val. - Sezono naujiena! „Diagnozė: visiškas 
Rudnosiukas“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
19 d. 12 val. - „Geltonų plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VILNIAUS MIESTO  
TEATRAS

19 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršnovas.
23 d. 19 val. - W.Shakespeare „Julijus Cezaris“.  
Rež. A.Areima.

Keistuolių teatre - sujudimas: kraustomas 
archyvas ir ieškoma spektaklių suvestinių 
bei metinių ataskaitų. Visa tai tam, kad 
sužinotume, kiek kartų buvo parodytas 
muzikinis spektaklis „Paskutiniai Brėme-
no muzikantai“. Pasirodo, kad spektaklis, 
džiuginęs žiūrovus net trylika kūrybinių 
metų, buvo suvaidintas daugiau nei 240 
kartų, o surengtų gastrolių, koncertų ar 
filmą mačiusių žiūrovų net ir suskaičiuoti 
neįmanoma. Tačiau nepaneigiamas fak-
tas - balandžio 14 d. Jonavoje „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“ pradėjo atsisveikini-
mo maratoną po Lietuvą.

Vėliau bus keliaujama į Panevėžį, Alytų, 
Telšius, Šiaulius, Kauną, Marijampolę ir 
Klaipėdą, kur įvyko vienos pirmųjų šio mu-
zikinio spektaklio gastrolių. Todėl nespė-
jusius įsigyti bilietų į savo mieste vykstan-
čius pasirodymus gegužės 22 dieną visi 
kviečiami apsilankyti Klaipėdoje.

Muzikinis spektaklis „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“ pradeda atsisveikinimo turą

Spektaklis „Paskutiniai Brėmeno 
muzikantai“ suvaidintas  

daugiau nei 240 kartų
Keistuolių teatro archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Karalius Lyras“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus 
(Lietuvos rusų dramos teatras).
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitės „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
17 d. 18 val. - S.Kolmano „Mieloji Čariti“.  
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Geniušas.
19 d. 12 val. - Premjera! A.Jasenkos „Dryžuota opera“.  
2 d. opera vaikams. Rež. V.Martinaitis. Dir. V.Visockis.
19 d. 18 val. - I.Kalmano „Bajaderė“. 3 v. operetė.  
Rež. A.Pociūnas. Dir. J.Janulevičius.
22 d. 12 ir 18 val. - Kauno choreografijos mokyklos 
mokinių koncertas „Pasitikime pavasarį šokiu“.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
17 d. 18 val. - Moliere „Šykštuolis, arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.
18 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“.  
Rež. S.Rubinovas.
19 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
18 d. 18 val. - Premjera! M.Valiuko „Barakudų medžioklė 
žaliems“. Rež. M.Valiukas.
19 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“. Rež. A.Baniūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
18 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
18 d. 18 val. - „Nepaleisk manęs“. Rež. A.Lebeliūnas.
19 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš didžiosios girios“.  
Rež. O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
17 d. 18 val. - I.Vyrypajevo „Girti“ (N-18).  
Rež. L.Vaskova (Klaipėdos dramos teatras).

18 d. 18 val. - S.Beketo „Žaidimo pabaiga“.  
Rež. P.Ignatavičius (Šiaulių dramos teatras).
20 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).
21 d. 18 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“. 
Rež. M.Slawinski („Domino“ teatras).

VDU TEATRAS
21 d. 19 val. - I.Vyrypajevo „Šokis „Delhi“.  
Rež. A.Jankevičius.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

18 d. 18.30 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“.  
3 v. operetė. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.
19 d. 13 val. - A.Kučinsko „Makaronų opera“.  
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
18 d. 11 val. ir 12 val. - Premjera! „Sapnų pasakėlė - 
žemė/dangus“. Rež. D.Savickis.
19 d. 12 val. - Premjera! „Nepaprasta Edvardo Tiuleino 
kelionė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
19 ir 22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
K.Macijausko „Nutikimai smaližių šalyje“.  
Rež. K.Macijauskas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
18 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. 
R.Kudzmanaitė (Vilniaus kamerinis teatras).
19 d. 18 val. - V.Zabalujevo, A.Zenzinovo „Gražuolės“ 
(N-14). Rež. A.Dilytė.
21 d. 18 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“.  
Rež. A.Dapšys (Valstybinis Vilniaus Mažasis teatras).
23 d. 18 val. - J.Patrick „Mūsų brangioji Pamela“.  
Rež. A.Latėnas (Kauno dramos teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
18 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos kon-
certas „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistas G.Alekna (fortepijonas). Dir. Ch.Lyndon-
Gee. Dalyvauja Valstybinio choro „Vilnius“ moterų grupė.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
19 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas. Solistas 
V.Palej (obojus). Valstybinis Vilniaus kvartetas.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
17 d. 19 val. - „Armėnijos stebuklai ir tragiškas opti-
mistas“. Solistas Dominique de Williencourt (violončelė, 
Prancūzija), Vilniaus miesto savivaldybės Šv.Kristoforo 
kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
22 d. 18 val. - „Amžiaus dvikova: smuikas ir gitara“.
23 d. 18 val. - W.A.Mozart „La clemenza di Tito“ 
(„Tito gailestingumas“). Rež. N.Petrokas. Choro vadovas 
R.Daugėla. Atlieka: VDU kamerinis orkestras.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
XXXX festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“  
balandžio 17-23 d.
17 d. 18 val. - „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. J.Domarkas). 
Solistas G.Alekna (fortepijonas). Dir. Ch.Lyndon-Gee. 
Dalyvauja valstybinio choro „Vilnius“ moterų grupė.
18 d. 18 val. - „Tobulos kūrybos triumfas“. Orkestras 
„Kremerata Baltica“. Meno vadovas ir solistas G.Kremer 
(smuikas, Latvija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Muzikinis spektaklis „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“ pradeda atsisveikinimo turą
Tikriausiai daugelio galvoje sukasi klau-

simas: „Kodėl atsisveikinama, juk spekta-
klis - toks mylimas ir vis dar gausiai lankomas 
žiūrovų?“

Viena šio spektaklio aktorių Ilona Balsy-
tė teigia, kad viskas turi ilgesnį ar trumpesnį 
savo gyvenimą, o vaidinimas - tai gyvas dari-
nys, gyva siela, kuri negali būti amžina. 
„Spektaklis yra gyvas organizmas, todėl kaip 
ir viskas gyvenime, jis natūraliai pasensta. Ir 
jei jį tikrai myli ir gerbi, reikia leisti jam gar-
bingai ir oriai išeiti. Aišku, gaila, nes teatras 
kaip joks kitas menas, deja, neturi išliekamo-
sios vertės. Todėl praėjusių dienų šlovingi 
vaidmenys yra tik patvirtinimas sau pačiam, 
kad vienam ar kitam savo gyvenimo etape 
buvai šaunus“, - scenos partnerei pritaria ak-
torius ir spektaklio vienas iš scenarijaus au-
torių Andrius Kaniava. Tačiau spektaklis lie-
ka gyvas jo kūrėjų, žiūrovų širdyse ir visuo-
met turi teisę prisikelti naujam gyvenimui, 
tiki aktorius Darius Auželis. „Spektaklis yra 
neapčiuopiamas, o pjesė ir idėja, ji sugalvota 
ir parašyta, todėl visuomet liks gyva. Manau, 
kad atėjo laikas atsisveikinti tam, kad šie „Pa-

skutiniai Brėmeno muzikantai“ netrukdytų 
atsirasti kitiems, naujoviškesniems, kurie bus 
artimesni šiems laikams, jų aktualijoms, mu-
zikai ir jos interpretacijai.“

Tai ne pirmas kartas, kai Keistuolių tea-
tras atsisveikina su spektakliu, bet tokio at-
sisveikinimo turo po Lietuvą dar tikrai nebu-
vo. Tačiau tai, kad atsisveikiname, dar nereiš-
kia, kad bus liūdna, sako „keistuoliai“. Juk su 
„Paskutiniais Brėmeno muzikantais“ ir vi-
siems pažįstamomis jų dainomis taip būti tie-
siog negali, o pabaiga visuomet yra kažko 
naujo pradžia.

Prengė Vaida ANDRIKONYTĖ

n Balandžio 23 d. - Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre,

n balandžio 28 d. - Alytaus miesto teatre,

n gegužės 6 d. - Telšiuose, Žemaitės dramos teatre,

n gegužės 7 d. - Šiaulių dramos teatre,

n gegužės 12 ir 13 d. - Kaune, Girstučio kultūros ir sporto centre,

n gegužės 19 d. - Marijampolės kultūros centre,

n gegužės 22 d. - Klaipėdoje, Žvejų rūmų kultūros centre,

n gegužės 28, 29 d. ir birželio 1, 2 d. - Keistuolių teatre.

spektaklis bus rodomas:
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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   

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB 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

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

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

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

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

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island 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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.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 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

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

klubai

   
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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos 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

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111,  
www.pizzatogo.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 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.), 
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.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
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7 63

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

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.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
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

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

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

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

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct - 10 Lt ct/l nuolaida 
atsiskaitant  „SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt.
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.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Atlikėja Girmantė Vaitkutė
1988 04 18

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Atlikėjas, laidų vedėjas 
Marijonas Mikutavičius
1971 04 19

Aktorė Ilona Balsytė
1964 04 22

„Guli kaip šuo ant šieno - 
nei pats ėda, nei kitam duoda.“ 
Harmoninga Venera į jūsų gyvenimą 
įneš daugiau romantikos ir meilės, jau
site dvasinį pakilumą. Būsite patrauklūs 
priešingai lyčiai, tad vienatvėje liūdėti 
neteks.

AVINuI

„Gera pradžia - pusė darbo.“ 
Merkurijus pasistengs užvesti jūsų „varik
liuką“ ir privers dėl visko jaudintis, drauge 
suteikdamas progų permainoms. Visos jūsų 
pastangos duos savo vaisių. Pirmiausia  
meilės santykiams, o ir darbas nenuvils, 
ypač jei dirbate privačiame sektoriuje.

JAUČIUI

„Jam tik gulbės pieno 
trūksta.“ Pavyks suprasti, ko trūksta iki 
visiškos laimės. Įtemptas Neptūnas nuteiks 
svajingai ir romantiškai. Galbūt jus pavilios 
klajonių vėjai, ir jums teks pabūti toli nuo 
namų. Palankus metas ryšiams su gimi
naičiais ir užsienio partneriais stiprinti.

DVYNIAMS

„Juokiasi tas, kas juokiasi 
paskutinis.“ Stipriai veikiami harmonin
go Neptūno, būsite paslaptingi ir intriguo
jantys. Ne viskas, ką šiuo metu darysite, bus 
teisingai suprasta, netgi pačių artimiausių 
žmonių. Gali būti, kad kažkas jus kritikuos 
ar bandys atkalbėti nuo sumanymų.

VĖŽIUI

„Atsidūrė tarp kūjo ir prie-
kalo.“ Gresia didelės, tačiau būtinos 
išlaidos. Jupiteris skatins pinigų stygių, 
tad stenkitės apgalvotai su jais elgtis. Nors 
daug laiko atims darbas, asmeninis gyve
nimas neleis atsipalaiduoti. Galimos per
mainos santykiuose su mylimu žmogumi.

LIŪTUI

„Į kalną lengviau, pakalnėn - 
greičiau.“ Harmoningas Merkurijus gali 
paskatinti pokyčius  nedidelius, tačiau 
malonius. Permainų vėjas neleis liūdėti ir 
nuobodžiauti, skatins judėti, susipažinti su 
naudingais žmonėmis. Darbus užbaigsite 
pergalingai, jei dirbsite komandoje.

MERGELEI

„Džiaugiasi kaip eurą radęs.“ 
Harmoninga Venera palaikys jūsų nuotaiką. 
Mylėsite ir jausitės mylimi, spinduliuosite 
džiaugsmą ir optimizmą. Gali prireikti senų 
draugiškų ryšių, tad imkitės iniciatyvos 
jiems atnaujinti. Žvaigždės sako, kad tai pats 
nerūpestingiausias laikotarpis šį mėnesį.

SVARSTYKLĖMS

„Kaip šauksi, taip atsilieps.“ 
Prireiks organizuotumo ir savitvardos. 
Įtemptas Merkurijus skatins išsiblaškymą, 
o tai gali pakenkti jūsų darbinei karjerai. 
Meilės reikaluose būsite linkę į intrigas, 
o gal net į „trikampius“. Žvaigždės pataria 
laikytis griežtos dienotvarkės.

SKORPIONUI

„Ko norėsi - tą turėsi.“ 
Įtempta Venera jūsų asmeninį gyvenimą 
vers kunkuliuoti ir pripildys pačių netikė
čiausių įvykių. Turintieji savo verslą praleis 
laiką komandiruotėje. Norintieji pasirodyti 
prieš darbdavius turėtų neatsisakyti pasiū
lyto sudėtingo projekto  jis pasiseks.

ŠAuLIuI

„Pagal drabužį sutinka, pagal 
protą palydi.“ Neramus, bet sėkmingas 
periodas. Harmoningas Merkurijus atneš 
sėkmę verslo srityje, susijusioje su par
davimais, taip pat padės užmegzti naujus 
santykius  draugiškus ir dalykinius. 
Prisiminkite sveikos gyvensenos taisykles.

OŽIARAGIUI

„Kas myli, tas tyli.“ 
Gyvenimas tekės ramiai ir tolygiai. 
Harmoninga Venera skatins romantines 
nuotaikas. Gali būti, kad artimas jums žmo
gus padovanos brangią dovaną. Žvaigždės 
žada netikėtą sėkmę piniginiuose reikaluose 
ir naujo meilės romano pradžią.

VANDENIuI

„Pats sau ponas, nors ir kiau-
ras uzbonas.“ Jūsų užutėkyje vyraus 
ramybė ir harmonija. Merkurijus duos 
lengvumą ir optimizmą, todėl daugelį savo 
gyvenimo sričių pamatysite tarsi kitomis 
akimis. Pasistenkite negatyvias mintis 
pakeisti pozityviomis: juk norai pildosi.

ŽUVIMS

ProGnozė bAlAnDžio 17-23 D.
Penktadienį kelrode žvaigžde bus jūsų norai ir jausmai, tad diena žada būti nenusakoma, intensyvi, tačiau sėkminga. Net jei suplanavote dieną 
„nuo... iki“, vargu ar pavyks įgyvendinti visus punktus. Visais klausimais, tarp jų ir finansiniais, klausykite savo intuicijos  tokia taktika duos 
gerų vaisių: galimas pelnas, kontraktai, dalykiniai ryšiai. Šeštadienį, sako žvaigždės, daugeliu atvejų paprastas kelias geresnis nei sudėtingas, o 
žvirblis saujoje  ne taip jau ir blogai. Juolab jei manote, kad vadovybė jūsų deramai neįvertina, susikaupkite ir pirmadienį būtinai apie tai pasi
kalbėkite. Sekmadienio žvaigždės žada ne itin palankų emocinį foną. Apatija, sudirgimas, sulėtėjusi reakcija  tai vis pašaliniai simptomai, truk
dysiantys mėgautis laisvadieniu. Nepriimkite jokių svarbių sprendimų, žvaigždės pataria susikaupti ir būti atidiems. Avinui penktadienį patartina 
užsiimti komercine veikla. Finansinė sėkmė leis nerūpestingai ilsėtis nedarbo dienomis. Jaučiui patartina apriboti bendravimą ir susikoncen
truoti ties dvasiniais dalykais. Artimas žmogus padės jums išvengti streso ir pailsėti. Dvyniams gresia perdegti nuo veiklos profesinėje sferoje. 
Žvaigždės pataria atsipalaiduoti: juk aukščiau bambos neiššoksite. Vėžių gyvenime tikėtini ryškūs įvykiai. Nieko nebijokite  žvaigždės jums 
palankios. liūtai švytės seksualumu, o žvaigždės nešykštės sėkmės penktadienio sandoriuose. Mergelėms reikės būti atsargioms: darbe gali
mos konfliktinės situacijos, kelyje  traumos. O štai sekmadienį galite išgirsti vertingą patarimą. Svarstyklėms nesusipratimų pavyks išvengti, 
jei laiku sureaguosite ir nesijaudinsite dėl niekų. Būsite dirglūs, tad žvaigždės pataria daugiau ilsėtis. Skorpionas turėtų pataupyti pinigus. Nors 
finansinė padėtis ir sunki, rizikingų pasiūlymų verčiau nepriimkite. Daug laiko ir jėgų kainuos Šauliui bet kas, ko jis imsis, o rezultatas neatitiks 
lūkesčių. Stenkitės sudirgimo neišlieti ant aplinkinių. Likimas vis bando ožiaragių atsparumą. Stenkitės nesišvaistyti neįgyvendinamais paža
dais. Vandenis turėtų savo planus laikyti paslaptyje. Venkite triukšmingų renginių. žuvims patartina vengti kontakto su stambiais naminiais 
gyvūnais. Yra tikimybė apsinuodyti, tad būkite atsargūs.

AsTrologinė prognozė

TV3 atstovė spaudai  
Erika Vyšniauskaitė
1987 04 18
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Piktas. Emanuelis. 
Vanta. Baugus. Kaita. Akantas. 
Ik. Vairo. Smilkalai. KE. Uma. 
Lebeda. Neik. Ne. Gerumas. Kodinė. 
Bokalas. Idilė. Senegalas. Baigėsi. 
Erelis. Faunas. Kevinas. Peinas. SK. 
Opalas. Virtės. Ta. Adis. Štormas. 
Bros. Alsas. Mins kas. Sauka.
Horizontaliai: Kaunas. Ko. 
Savaime. Epas. Naira. Nevada. 
Punto. Berilis. Eta. Gogenas.  
LA. Lekalas. Seralis. Ši. Stambulas. 
TN. Kiemas. Vos. Baldas. Pirk. 
Plankas. Ferma. Uta. Baitas. Pagal. 
Kiaunės. USA. Odinas. Indigas. Ba. 
Eilės. RU. Antikinės. Stok. Kekė. 
Iškasa.
Pažymėtuose langeliuose: 
Bastionas.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki  
balandžio 21 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR - 1 Lt. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Violeta 
sKLĖRiŪtĖ iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.



66 laisvalaikis 2 0 1 5  b a l a n d ž i o  1 7

KARALIŠKI SUVENYRAI. Padaugėjo 
suvenyrų su karališkosios poros ir 
jų sūnaus princo Džordžo (George) 
nuotraukomis Didžiosios Britanijos 
parduotuvių lentynose. Mat Lon-
donas su nekantrumu laukia, kada 
hercogienė Katrina (Catherine) 
pagimdys antrąjį vaikelį. Tikima-
si, kad karališkosios poros vaikas 
gims balandžio pabaigoje.

l

 Skrenda Krizė virš Vokietijos:
- Na, čia gerai prasisukau.
Toliau skrenda link Estijos:
- Na, čia irgi neblogai prasisukau.
Skrenda pro Lietuvą:
- Vau, o kas čia prasisuko?

l

Blondinė padaro avariją. Kitas vairuo-
tojas siunta:

- Ar tu iš viso teises laikei?
Pasipiktinusi blondinė atsako:
- Tikrai dažniau, nei tu.

l

Vilma diskotekoje sako savo draugei:
- Tas tipas prie baro mane nervina.

- Kodėl? Juk jis nekreipia į tave dėmesio.
- Todėl ir nervina.

l

Bedarbis ateina į darbo biržą ir  
teiraujasi:

- Gal turėtumėte man darbo?
- Žinoma. Maljorkoje. Dvidešimt valan-

dų per savaitę. Atlyginimas - 6 tūkst. eurų. 
Kiekvieną rytą pusryčiai su šampanu ir t.t.

- Jūs iš manęs šaipotės?
- Jūs pirmas pradėjote.

l

Pas motiną atbėga raudanti duktė:
- Mane sumušė vyras.
- Tavo vyras? Bet jis gi komandiruotėje?!
- Aš irgi taip maniau.

l

Vienas lėktuvo pilotas sako kitam:
- Pasakyk parašiutininkams, kad nusto-

tų šokinėti. Mes dar nepakilome.
l

Traukinio vagone ambasadorius ir vys-
kupas ginčijasi, kurio rangas aukštesnis.

- Mane tituluoja „Jūsų prakilnybe“, - 
įrodinėja diplomatas.

- O į mane kreipiasi „Jūsų šventeny- 
be“! - atkerta vyskupas.

Kartu su jais viename kupė sėdi ir ko-
mivojažierius, kuris ir sako:

- Iš mūsų trijų paties aukščiausio rango 
esu aš! Kai tik ateinu pas pirkėją, jis su-
šunka: „Viešpatie! Ir vėl jūs!“

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis
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NUOTAKOS. Bhopale (Indija) sutuokta daugiau kaip 170 porų - 
nuotakos iš vargingų rajonų išpuošiamos pagal visus papročius.
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