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 ■ Kodėl atlikėja Paula pavadinta „euro-
vizine viltimi“ ir kokie žymūs žmonės 
jai padėjo tobulinti autorinę dainą  
„1 2 3“?  13 p.

 ■ Su kuo ir kam žavioji atlikėja Evelina 
Sašenko tars meilės žodžius ir ką dar 
išvys jos talento gerbėjai? 29 p.
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koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
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 ■ Kokiame filme ir kaip debiutavo dainininkė Monika Pundziūtė-Monique ir kaip atsi-
rado daina „Žemė plokščia!“? 12 p.
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Monique debiutas

 ■ Koks mokytojas devyniolikmetei 
Monikai Marijai Paulauskaitei pa-
dėjo tapti „Lietuvos balso“ nugalė-
toja? 10 p.

Nugalėtojos laurai - 
Monikai Marijai

ŠiAMe NUMeryje
4-9 IntervIu

Agnė Gilytė

14-19 ŽvaIgŽdės
„Critics Choice Awards“ ceremonija; 
Megan Markl (Meghan Markle), 
princas Haris (Harry);  
Mari Džei Blaidž (Mary J.Blige)

20-21 groŽIo paletė
Pasigailėti privertę grožio 
eksperimentai;  
Baiba Skurstenė-Serdiukė

22-23 sveIkatos kodas
Kai šalta - jokių dietų; 
Limfodrenažiniai masažai - 
sveikatai ir dailioms kūno linijoms

24-25 kaleIdoskopas
26-27 IstorIja

Vasario 16-osios Akto  
originalui - speciali apsauga

28 data
Ališija Kys (Alicia Keys)

29-46 „laIsvalaIkIo“ gIdas
TV programa, kinas, teatras

47 kryŽIaŽodIs, sudoku
48-49 „laIsvalaIkIo“ klubas
50 Horoskopas, anekdotaI

improvizuotas vakaras

Paulai į pagalbą - 
tarptautinė komanda
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Eimantė Juršėnaitė

- Tikriausiai po švenčių daugelio spin-
tose liko linksmų megztukų su briedžiais 
ir nykštukais, taip pat įvairių aksominių, 
blizgių drabužių. Ar visa tai reikia slėpti 
lentynose? Kas dabar madinga? 

- Visus kalėdinius megztukus veikiausiai 
ir įsigijome konkrečiai progai, kad sukeltų 
šypseną ar padėtų dar labiau pajusti šventinę 
dvasią. Vargu ar kitu laiku šie megztiniai at-
rodys gerai. Tačiau visa kita: veliūras, akso-
mas, žvyneliai, blizgučiai, karoliukai ar įvairūs 
siuvinėjimai - lieka madingi. Man patinka, kad 
kasdienė mada tapo tokia ryški ne dėl ryškių 
spalvų, o dėl pasirenkamų audinių ir įdomių 
derinių. Galime drąsiai derinti sportinį džem-
perį ir žvyneliais siuvinėtą sijoną; balti marš-
kiniai puikiai atrodo su aksominėmis kelnė-
mis; džinsai su klasikiniu švarkeliu ir sporti-
nio stiliaus batais... Dažnai proginiais laikomų 
audinių pritaikymas kasdienybėje tapo pap-
rastesnis. Smagu. Noriu, kad moterys ir vyrai 
puoštųsi kasdien. Nesakau, kad kiekvieną 
dieną reikia avėti aukštakulnius, tačiau jei 
įsigijai naują drabužį - džiaukis juo ir dėvėk. 
Drabužiai neturi dulkėti lentynose it krištolo 
taurės močiučių sekcijose. Švęskime kiekvie-
ną dieną! 

- Tikriausiai norint pavyti madą, ne-
būtina iš pagrindų keisti viso garderobo... 

- Pakanka turėti vieną kitą madingą ak-
centą. Pavyzdžiui, pavasarį bus madingi smul-
kūs langučiai ir levandų spalva. Ši spalva yra 
gana sunkiai derinama ir ne visiems tinka. 
Tačiau norint pažaisti mados žaidimą galima 
įsigyti levandų spalvos palaidinę, rankinę ar 
batelius. Pasibaigus sezonui tokius daiktus 
dažniausiai paslepiame spintose ir toliau dė-
vime savo pamėgtus bazinius drabužius, todėl 
verta gerai pagalvoti, kiek ir ko įsigyjame tik 
tam vienam sezonui. 
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Charizmatiškoji stilistė Agnė gilytė (34) išties įkvepianti moteris, kurios idėjos dažnai yra it gaivaus oro gurkšnis. 
Prieš kelerius metus pasirodžiusi jos knyga „Spintologija“ pakeitė daugelio požiūrį į spintos turinį, o neseniai sukurta  
atradimų dėžutė ir joje esančios kasdienės smulkmenos sufleruoja, kad reikia nepamiršti trumpų pasilepinimų bei laiko 
sau. Kelios minutės per dieną skirtos sau ir pačiai Agnei padeda išlaikyti pusiausvyrą gyvenime bei imtis naujų iššūkių. 
Su Agne kalbamės apie laiką, gyvenimiškus malonumus ir, žinoma, stilių.

Agnė Gilytė: 
Optimizmas visuomet ima viršų
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- Mūsų spintose nuolat atsiranda nau-
jų drabužių, kai kurie iš jų būtent dėl 
siaučiančių mados vėjų. Dažnai juos ir 
dėvime tik vieną sezoną, o kai kurie taip 
ir lieka dūlėti su etiketėmis. Ar tokie 
daiktai neapsunkina rytinių galvosūkių 
„kuo apsirengti“? 

- Atsisveikinus su kai kuriais drabužiais 
spintoje liks tik tie, kurie tikrai tinka ir patin-
ka, palengvės buitis ir mažiau laiko sugaišite 
dvejonėms, kuo apsirengti, ar apmąstymams, 
ką naujo įsigyti. Juk kuo mažiau drabužių tu-
rime, tuo mažiau galvos skausmo patiriame 
dėliodami kasdienius derinius. Tačiau atsikra-
tyti daiktų tik tam, kad spintoje būtų daugiau 
vietos naujiems - taip pat kvaila. Nemanau, 
kad labai racionalu mažai dėvėtus drabužius 
mesti į vieną konteinerį su bananų žievelėmis. 
Verčiau atiduokite kokybiškus drabužius 
tiems, kam jų labiau reikia. Galbūt kažkam 
labai padėsite. Galiausiai geriau parduokite 
drabužius ir už gautus pinigus įsigykite naują 
porą batelių ar kuprinę kelionei.

- Kaip spintoje išlaikyti pusiausvyrą 
tarp greitosios ir lėtosios mados drabužių? 

- Spintoje turėtų būti visokių drabužių. 
Lėtoji mada yra kokybiškenė, neutralesnė, 
ilgiau išliekanti, ne visada paklūstanti sezo-
nams ar madai. Lėtosios mados drabužiai daž-
nai brangesni, tačiau tai - baziniai dalykai, 
amžina klasika, tad jiems verta išleisti dau-
giau. Tarkim, ar tikrai būtina įsigyti brangius 
džinsus? Nuolat juos dėvime, sėdime, juda-
me, audinys dėvisi, blunka. Todėl manau, kad 
geriau nusipirkti kelias poras greitosios ma-
dos prekės ženklo džinsų. Tačiau kokybiškam 
švarkui, batams ar kokiam nors amžinosios 
klasikos drabužiui geriau nepagailėti ir įsigy-
ti vieną kokybišką, o ne tris prastesnius. Grei-
tojoje madoje nėra nieko blogo, tačiau ji labiau 
tinka tiems, kurie mėgsta dažnai ir greitai 
keistis, nori atkreipti dėmesį ir būti pripažin-
ti madistais. Tačiau jei nori kokybiškos klasi-
kos, pavargsi nuolat ieškodamas naujo daly-
kinio švarko, geriau įsigyti vieną labai koky-
bišką. Kad visada turėtum kuo apsirengti, 
reikia nedaug, pakanka turėti 3 poras skirtin-
gų džinsų, kelias palaidines, marškinėlius, 
kokybiškus batelius, brangesnį švarką, megz-
tuką ir esi apsirengusi, o jei dar turėsi rau-
donus ar tigrinius batus, - stileiva. Taip susi-
tvarkiusi savo spintą, įsitikinau - tai veikia.

n Gimė: 1983 m. gruodžio 25 d.
n Studijos: Vilniaus universitete įgijo 
lietuvių filologijos bakalauro laipsnį, 
vėliau studijavo Tarptautiniame mados 
ir dizaino institute Italijoje
n Veikla: 2014 m. išleido knygą 
„Spintologija“, 2015 metais 
„Spintologija.Teen“; nuo 2014 m.  
rašo savo tinklaraštį (gilyte.lt); 
2017 m. įkūrė projektą „Atradimai su 
Agne Gilyte“

Dosjė

Galiu parinkti 
moteriai Gražią 
suknelę, tačiau jei 
ji bus susikūprinusi 
ir nekilstelės 
nosies aukščiau, 
suknelė Gali Gerai 
ir neatrodyti

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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Galiu parinkti moteriai gražią suknelę, ta-
čiau jei ji bus susikūprinusi ir nekilstelės 
nosies aukščiau, suknelė gali gerai ir neat-
rodyti. Džiaugiuosi, kad žmonės nori man 
išsipasakoti, tai padeda mano darbe, tačiau 
neretai suprantu, kad visų jų problemų gal-
būt neišspręsiu. Dažnai kompleksinis prob
lemų sprendimas  geriausias atsakymas.

- Galbūt todėl pradėjai studijuoti 
psichologiją?

 Baigiau studijas Mados ir dizaino ins-
titute Italijoje, nuolat lankau seminarus, 
skaitau daug knygų ir žurnalų, turiu nema-
žai darbo patirties, tad puikiai žinau, kas su 
kuo dera, sunkiau atsakyti, kodėl vieni ren-
kasi kuklius, tamsius, kiti ekscentriškus, 
ryškius drabužius. Mokausi dėl savęs, ir 
todėl, kad galėčiau plačiau suprasti, ką gali 
išduoti drabužiai ir kokią įtaką jie gali turė-
ti. Mano studijos ne apie tai, tačiau jos man 
labai padeda pamatyti tam tikrus dėsningu-
mus, suprasti tam tikrus žmonių mąstymo 
ir elgesio principus, suvokti, ką maskuoja 
ar sufleruoja spintoje sukabinti drabužiai. 

- Kokias įgytas žinias stengiesi pri-
taikyti savo kasdienybėje? 

 Išmokau daugybės įvairių dalykų. Pir-
miausia išmokau vertinti ne žmones, o fak-
tus. Juk jei, tavo manymu, žmogus netinka-
mai pasielgė, tai nereiškia, kad jis yra blo-
gas. Galbūt jis tąsyk suklydo. Atsižvelgiant 
į kontekstą, kiekvieną poelgį reikia vertin-
ti atskirai ir adekvačiai. Supratau, kad ne 
visi mokame išsakyti kritiką. Labai svarbu 
tinkamai parinkti žodžius ir naudoti mažiau 
negatyvo. Pavyzdžiui, frazė „Man negražu“ 
turi daugiau pilko atspalvio nei taktiškai pa-
sakyta „Manau, tai nelabai dera“. Arba jei 
pastebi, kad moteris yra kiek apkūni, nerei-
kia pamiršti, kad ji galbūt turi labai gražius 
plaukus ar išraiškingas akis ar panašiai. Ga-
liausiai, kaip minėjau, žmonės man linkę 
papasakoti, kas dedasi ne tik jų spintose, 
bet ir gyvenime. Todėl anksčiau dirbdama 
visą informaciją susiurbdavau kaip suger-
tukas ir namo grįždavau išsekusi. Dabar 
dirbu ne mažiau įsijautusi ir su dideliu noru 
padėti, tačiau išmokau suprasti, kad kito 
žmogaus rūpesčiai nėra mano, savų taip pat 
turiu užtektinai. Tai tokios gyvenimo pa-
slaptėlės, drauge su teorija, kurios mokau-
si studijose, man yra labai įdomios ir pade-
da bendraujant su žmonėmis, klientais.

- Kaip manai, kodėl kartais lengviau 
suprasti ar analizuoti kitus nei save? 

 Studijuodama supratau, kad nereikia 
analizuoti vyrų, žmonų, vaikų, tėvų ar drau-
gų, reikia analizuoti save. Tai įdomu, tačiau 
nelengva ir ne visada malonu. Norėdamas 
nuo to save išgelbėti žmogus dažniau ana-
lizuoja kitus. 
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Galbūt mano 
optimizmas ir 
pozityvumas ima viršų, 
nes viską susumavus, 
ir praėję metai, ir visi 
buvę prieš tai,  
ir veikiausiai 
ateinantieji - visi jie 
man atrodo Geri
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- Kai kalbėjomės prieš porą metų, 
žmonėms dar reikėdavo papasakoti, 
ką dirba stilistai, kaip yra dabar?

- Noriu pasidžiaugti, kad stilistas - Lie-
tuvoje jau ne naujiena. Žinoma, kol kas 
daugiausia stilistai rengia televizijos laidų 
vedėjus, dirba fotosesijose ar reklamose, 
o padedančių susitvarkyti asmenines spin-
tas yra vos keli, tačiau stilisto paslaugomis 
Lietuvoje jau naudojasi ne tik įžymybės. 
Bičiulė neseniai papasakojo, kad jos drau-
gė brazilė nustebo sužinojusi, kad Lietu-
voje stilistai dirba ne tik su garsenybėmis. 
Ten vis dar įprasta, kad stilistai rengia tik 
žinomus žmones. Juk dantų pats sau ne-
taisai, plaukų nekerpi, tad ir spintą verta 
patikėti tai išmanančiam žmogui.

- Dirbdama stiliste sutinki daugy-
bę įvairių žmonių, pamatai labai skir-
tingų spintų. Ar spinta gali daug pa-
pasakoti apie žmogų? 

- Susitinku su labai skirtingais žmonė-
mis, pamatau ir labai skirtingų spintų. Vie-
nos primena muziejus, kupinus išskirtinių 
daiktų, kitos - kuklios, tačiau labai pedan-
tiškos, prižiūrėtos ir mylimos. Vienose 
daug tamsių, beformių drabužių, sufleruo-
jančių, kad jos savininkas tarsi kažką mas-
kuoja, kitose - daugybė daiktų su etiketė-
mis, keliančių klausimą, kodėl savininkas 
turi daug gražių daiktų, tačiau save bau-
džia - nesipuošia. Būna ir taip, kad pokal-
bio metu susidarau tam tikrą įspūdį, o at-
vėrusi spintos duris pamatau visiškai ne 
tai, ko tikėjausi - savotišką prieštaravimą. 
Tarkim, moteris sako, kad mėgsta klasiką 
ir darbui jai reikalingi dalykiniai kostiumė-
liai, o jos spintoje daugybė trikotažinių 
suk nelių su piešinukais...

- Galbūt žmonės, kurie kreipiasi į 
tave, nori susitvarkyti ne tik spintą...

- Dažniausiai ateinu pas žmones, kurių 
gyvenime vyksta tam tikros permainos - 
paaukštino pareigose, pasiryžo keisti pro-
fesiją, numetė svorio, po motinystės atos-
togų grįžta į darbą, išgyvena skyrybas, 
kraustosi į naują būstą... Žmonės, kurie 
tiesiog nori sustyguoti savo spintą, krei-
piasi rečiau. Man žavu, kad žmonės ryž-
tasi keisti gyvenimą, ir tvarkant jų spintą 
norisi paskatinti ir suteikti pasitikėjimo. 
Tačiau todėl kartais nepakanka vien pa-
matyti žmogaus figūrą ar jo spintos turinį. 

Kuo mažiau 
drabužių turime, 
tuo mažiau galvos 
sKausmo patiriame 
dėliodami 
Kasdienius derinius

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Drabužiai neturi 
Dulkėti lentynose 
it krištolo taurės 
močiučių sekcijose
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- Per Kalėdas šventei ir savo gimta-
dienį. Tokią dieną apgalvoji nuveiktus 
darbus, keli sau naujus tikslus? Gal pa-
sidarai asmeninę suvestinę? 

- 2017-ieji ir man, ir mano šeimai buvo 
ganėtinai permainingi. Nemoku sėdėti vietoje, 
tad gražias permainas labai mėgstu ir kiekvie-
nų metų pabaigoje sau jų linkiu kuo daugiau. 
Pernai su šeima įsigijome pirmąjį savo būstą, 
gimė mano projektas „Atradimai su Agne Gi-
lyte“, jaunėlis Teodoras labai styptelėjo, pra-
dėjo kalbėti, vaikščioti ir išmoko daugybės 
naujų dalykų... Galbūt mano optimizmas ir po-
zityvumas ima viršų, nes viską susumavus, ir 
praėję metai, ir visi buvę prieš tai, ir veikiau-
siai ateinantieji - visi jie man atrodo geri, su 
savais pakilimais ir nuosmukiais. Viena turiu, 
kito netrūksta, o trečia jau sukasi mintyse - 
vadinasi, nėra ko skųstis. Man ir pirmadieniai 
nekelia streso, tai lygiai tokia pati diena kaip 
ir trečiadieniai ar sekmadieniai... 

- Papasakok apie naujausią savo pro-
jektą „Atradimai su Agne Gilyte“.

- Atradimų dėžutės idėja gimė, kai lau-
kiausi jaunėlio Teodoro, kuris netrukus švęs 
antrąjį gimtadienį. Ilgai dirbau su šiuo pro-
jektu, kūriau estetinį vaizdą, turinį... Norėjau, 
kad dėžutėje būtų daiktai, padedantys mote-
riai rasti laiko sau ir trumpam pabėgti nuo 
kasdienybės. Viduje - kokybiški lino marški-
niai, kurie nesunkiai papildo įvairius derinius, 
blakstienų tušas ir priemonė odos ar plaukų 
puoselėjimui, užrašinė mintims, šokoladas, 
žurnalo prenumerata... Visa tai vadinu laimin-
go gyvenimo smulkmenomis. Mane džiugina, 
kad dėžutes savo moterims dovanoja vyrai, 
lepina jas. Smagu, kad ir pačios moterys sa-
vęs nepamiršta. Juk mylėti save - labai svar-
bu. Ar galima mylėti žmogų, kuris pats savęs 
nemyli? 

- Ar tokių dėžučių bus ir daugiau? 
- Ši dėžutė buvo skirta šaltajam sezonui, 

o šylant orams atsiras ir dar viena... Meilė 
sau neturi baigtis viena dovana per metus. 
(Šypsosi.)

- Drauge su šiuo projektu pasikeitė 
ir tavo tinklaraštis... 

- Tinklaraštį pradėjau rašyti todėl, kad 
norėjau pasidalinti savo patirtimi. Anksčiau 
jis vadinosi taip pat kaip ir mano knygos - 
„Spintologija“. Jame daugiausiai kalbėjau apie 
stilių, tačiau laikui bėgant atsirado daugiau 
temų - grožio, geros savijautos, maisto, spor-
to... Tai tapo savotišku laimingos moters kam-
peliu. Dabar viskas telpa po mano tinklaraščiu 
www.gilyte.lt.

- Kai pradėjai rašyti - buvai viena pir-
mųjų tinklaraštininkių, šiandien atsiran-
da daugybė naujų autorių... 

- Man žavu, kad tinklaraščiai populiarėja 
ir visi turi erdvę pasireikšti. Tačiau man pa-
tinka, kai tinklaraščio autorius gali patarti, 
pasidalinti savo įžvalgomis, ne tik save paro-
dyti. Esu ir norėčiau likti eksperto pozicijoje 
ir kurti kokybišką bei naudingą turinį. Norisi 
kažką duoti žmonėms, o ne rašyti tik tam, 
kad rašyčiau... 

- Tam, kad tinklaraštyje būtų tik ko-
kybiškas turinys, reikia daug laiko...

- Labai! Galima telefonu kažką nufoto-
grafuoti, kažką paskubomis parašyti, bet jei 
nori kurti kokybišką turinį, to nepakanka. 
Šiuo metu bendradarbiauju su fotografe Aga-
ta. Drauge stengiamės sugalvoti fotosesijos 
idėją, reikia parinkti nenuobodžius drabu-
žius, susitarti su grožio specialistais, rasti 
vietą, vėliau reikia parašyti ir redaguoti teks-
tus... Viską susumuoji ir supranti, kad vie-
nam įrašui parengti prireikė poros dienų. 
Galiausiai, visada turi būti įdomus ir karštas. 
Tai, kas nutiko vakar, - neįdomu. Kad tavo 
įrašus skaitytų, turi rašyti apie tai, kas ak-
tualu šiandien, ar netgi tai, kas bus aktualu 
rytoj. 

- Atrodo, kad nenusėdi vietoje ir vos 
tik išeini motinystės atostogų, atsiranda 
naujas projektas. Kai laukeisi Huberto, 
parašei „Spintologijos“ knygas, laukda-
masi Teodoro sukūrei dėžutę... 

- Idėjos sukasi nuolat, tačiau, kai galva 
užimta įvairiais reikalais, jos dūzgia, sklando 
ore, bet nenusileidžia. Kai išeini motinystės 
atostogų (jei tai galima vadinti atostogomis), 
tas dūzgimas galvoje sumažėja, o įtemptus 
apmąstymus keičia veikla, susijusi su mažy-
lio priežiūra, atsiranda tam tikras režimas, 
rutina, tam tikra tvarka ir mintyse lieka dau-
giau vietos naujoms idėjoms išgryninti. Ne-
retai mintys tvarkingai susidėlioja ir per atos-
togas. Netrukus su šeima keliausime, galbūt 
ir tada ką nors naujo sumąstysiu... 

- Kur keliausite? 
- Nenoriu būti Grinčas, kuris skundžiasi 

prastais orais, tačiau žiemos šalčius noriu 
trumpam iškeisti į saulę ir šilumą. Kiekvieną 
žiemą su šeima stengiamės trumpam pabėg-
ti. Šiemet vyksime į Tailandą. Ši kelionė mū-

sų šeimai ypatinga todėl, kad tai pirmas kar-
tas, kai atostogų vyksime su dviem sūnumis. 
Šildysimės, maudysimės, deginsimės, buriuo-
sime, valgysime... Vyresnėlis jau nekantriai 
laukia, kada galės visą dieną vaikštinėti tik 
su šortais. (Juokiasi.) Atostogų labai laukiu 
ir aš - matau, kaip mano vyrus džiugina smė-
lis, vanduo, o saulė padeda ir nuotaikai, ir 
sveikatai, ir santykiams. 

- Ne visi ryžtasi keliauti su 2 nedidu-
kais vaikais... 

- Manau, kad tai priklauso nuo požiūrio. 
Kai Hubertui buvo metukai - mėnesį atosto-
gavome Havajuose, kai jam sukako dveji - 
atradome Indoneziją, o kai laukiausi Teodoro, 
skridome į Japoniją. Vaikams geriausia su tė-
vais. Be to, mūsų šeima moka gyventi su 
mažai daiktų, keliauti taip pat. Veikiausiai net 
ir keliaudami keturiese pasiimsime tik vieną 
lagaminą. Pamenu, kai su nediduku Hubertu 
skridome į JAV, pamatę mūsų lagaminą oro 
uosto darbuotojai kelis kartus pasiteiravo, ar 
nepametėme savo bagažo. (Juokiasi.)

- Anksčiau minėjai, kad su vyru turi-
te susitarimą - vakarai ir savaitgaliai - 
jūsų šeimos laikas... 

- Gimus antrajam vaikeliui ši taisyklė 
kiek pasikeitė. Be to, kas antrą savaitgalį 
užpildė studijos. Dabar su vyru vieną vaka-
rą per savaitę stengiamės praleisti tik dvie-
se, o visą likusį laisvalaikį leidžiame su vai-
kais. Savaitgaliais stengiamės nuvažiuoti į 
sodybą, kur galime pailsėti nuo skubėjimo, 
bėgimo, telefonų... Darbo dienomis visur 
lekiu, o savaitgaliais noriu ramybės. Mano 
vyrams patinka laiką leisti aktyviai, todėl kai 
sodyboje jie drauge užsiima kokia nors 
mėgstama veikla, aš turiu laiko ramiai pa-
skaityti knygą ar žurnalą... 

- Ar nesinori kartais bent porai dienų 
kur nors ištrūkti vienai?

- Pernai pirmą kartą išdrįsau keliauti vie-
na. Kelias dienas praleidau Londone, lankiau 
galerijas, muziejus, susitikau su pažįstamais. 
Vėliau dešimčiai dienų išvykau į Italiją, ap-
lankiau studijų laikų draugę. Grįžau išsimie-
gojusi, pailsėjusi ir labai pasiilgusi šeimos. 
Vyras netgi sakė, kad dažniau turėčiau iš-
trūkti. (Juokiasi.) Nemeluosiu, nelengva pri-
imti tokį sprendimą, tačiau trumpos atosto-
gos išeina į naudą. 

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Man ir 
pirMadieniai 
nekelia streso, 
tai lygiai tokia 
pati diena kaip ir 
trečiadieniai ar 
sekMadieniai...

Man žavu, kad 
žMonės ryžtasi 
keisti gyveniMą, ir 
tvarkant jų spintą 
norisi paskatinti 
ir suteikti 
pasitikėjiMo

išMokau vertinti  
ne žMones,  
o faktus
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Tai jau trečias kartas, kai „Lietuvos balsą“ 
laimi Donato Montvydo mokinys. Donatas patiki-
no, kad į savo finalistę investavo iš tiesų daug -  
tiek laiko, tiek finansine prasme. „Kai kurie 
sprendimai išeidavo iš biudžeto ribų, aš investuo-
davau į juos pats, kad padarytume maksimaliai 
gerai. Šį sezoną savo dalyviams skyriau daugiau 
laiko nei bet kada anksčiau“, - kalbėjo Donatas 
Montvydas. Paklaustas, ar tikėjosi Monikos per-
galės, Donatas atsakė: „Ji man buvo favoritė nuo 
pat pradžių, tačiau iš praktikos žinome, kad dažnai 
projekto metu favoritas pasikeičia. Tačiau Moni-
ka man abejonių nekėlė“. Nugalėtoja taip pat ne-
slėpė didžiausių simpatijų ir meilės Donatui: „Ma-
nau, ne veltui jis yra tas mokytojas, kurio dalyviai 
laimi jau kelintą sezoną iš eilės. Jis turi savo stra-
tegiją - dėl to yra neįveikiamas mokytojas“. 

VEIDAI

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

„Lietuvos balso“ mokytoja 
dainininkė Džordana Butkutė su 
vyru Elegijumi Strasevičiumi

„Lietuvos balso“ mokytojas 
atlikėjas Leonas Somovas

Eltos nuotr.

4-ąją vietą projekte užėmė  
duetu dainavusios Kaia ir Paulina

Finale pasirodė atlikėjai Vaidas Baumila 
ir Monika Pundziūtė-Monique

Antrąją vietą 
užėmusi  

Gabija Lokytė

3-iojoje vietoje liko Gražvydas Sidiniauskas, 
dainavęs drauge su savo mokytoja aktore 
Inga Jankauskaite

LNK nuotr.
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VEIDAI

„Aš tiek kartų dainavau tokias sunkias ir 
emocingas dainas, kad jaučiuosi viską atida-
vusi ir džiaugiuosi savo darbu. Tikėjau, kad 
laimėsiu, bet nežinojau, ar tai įvyks. Visi tu-
rėjome labai daug palaikymo, todėl buvo labai 
sunku pasakyti, kuris iš mūsų bus laimėtojas. 
Išgirdusi rezultatus sunkiai galėjau patikėti, 
pasijutau, tarsi kažkur išskridusi“, - emocijas 
po pergalės sunkiai tvardė Monika. Prancūzų 
filologijos studentė džiaugiasi savo pasieki-
mu, tačiau dar negalvoja, kaip išleis laimėtus 

15 tūkst. eurų: „Neskubu, investuosiu į save, 
bet kur tiksliai, kol kas nepasakysiu“.

Prancūzų filologiją studijuojanti mergina 
sako, kad dėl projekto teko šį tą paaukoti: 
„Daugiausia paaukojau laiko, teko sustabdyti 
studijas, pasvėriau savo prioritetus ir žinau - 
muzika yra didžiausias mano prioritetas. Dau-
giau nenukentėjo niekas. Dariau viską, ką ga-
lėjau, ir rezultatai matomi. Donatas juokauja, 
kad aš seku jo pėdomis, nes jis iš aplinkos in-
žinerijos akademinių atostogų taip ir negrįžo“.

 „Lietuvos balse“ triumfavo 19-metė 

Penktojo televizijos projekto „Lietuvos balsas“ sezono nugalėtoja tapo devyniolik-
metė Monika Marija PauLauskaitė, projekto finale surinkusi beveik 32 tūkstan-
čius žiūrovų balsų. Drauge su nugalėtojos statulėle ji gavo ir 15 tūkst. eurų piniginį 
prizą. antroje vietoje liko Gabija Lokytė (14 tūkst. balsų), trečioje - Gražvydas  
sidiniauskas (9 tūkst. balsų).

Monika Marija 

Nugalėtojos laurai atiteko Monikai Marijai 
Paulauskaitei (viduryje), o ją sveikino 2-ąją 
vietą užėmusi Gabija Lokytė, atlikėjas 
Donatas Montvydas bei projekto vedėjas 
Rolandas Mackevičius

LNK nuotr.

Nugalėtojos mentorius Donatas  
Montvydas finalui pasirinko stilingą derinį
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Dainininkės Monikos PunDziūtės-
Monique (20) gerbėjai mylimą atlikėją 
jau nuo vasario 2 d. galės išvysti ir kino 
ekranuose. Juostoje „Aš žvaigždė“ jai ir 
aktoriui Mantui stonkui patikėti pagrin-
diniai vaidmenys. ta proga Monika ir 
Mantas pristatė dainos „Žemė plokščia!“ 
vaizdo klipą, kuris yra nemaža netrukus 
pasirodysiančio filmo dalis. su „Laisvalai-
kiu“ Monique pasidalino savo įspūdžiais iš 
filmavimo aikštelės ir ne tik. 
Eimantė Juršėnaitė

- Filmas „Aš žvaigždė“ - tavo debiutas 
kine. Ar vaidinti buvo sunkiau nei manei? 

- Vaidinti buvo daug sunkiau nei maniau. 
Kadangi filmuojama yra ne nuo pradžių iki pa-
baigos - labai sunku įsijausti vis iš naujo ir iš 
naujo. Tai tu filmo pabaigoje, tai vėl pradžioje, 
tai viduryje, tai vėl pabaigoje! Na ir mimikų, 
intonacijų, kūno kalbos ir daugelio kitų dalykų 
kombinacija - vienas didžiulis iššūkis. Bet man 
jis TOKS patrauklus ir įdomus, kad nedvejo-
dama sutikčiau vėl filmuotis kine. 

- Esi sukūrusi vaidmenį miuzikle, ar 
ši patirtis pravertė? 

- Vaidmenys miuzikle ir kine skiriasi 
kardinaliai. Pirmą dieną susitikusi repetici-
joje su režisieriumi ir Mantu buvau įspėta, 
kad reikės pamiršti viską, ko išmokau miu-
zikle. Ten viskas veikia hiperbolizuotai, nes 
emocija turi jaustis net ir paskutinėje eilėje 
sėdinčiam žiūrovui, o kine dėl plačių kad-

ruotės pasirinkimo galimybių matosi kie-
kvienas antakio pakilimas, iškvėpimas ar 
prisimerkimas.

- Tavo scenos partnerį įkūnijo akto-
rius Mantas Stonkus. Teko tapti vienas 
kito mokytoju? 

- Kažkiek teko. Jokių atskirų pamokų ne-
buvo, tiesiog aš jį palaikau studijoje, o jis ma-
ne - aikštelėje.

- Filme nei tavo, nei Manto vardai 
nepakeisti. Ar tavo vaidinama herojė la-
bai skiriasi nuo tikrosios Monikos? 

- Filmo tema ir siužetas labai artimas 
šiuolaikinei pramogų pasaulio virtuvei. Dėl 
to ir personažų vardai nepakeisti, nes taip 
trinama riba - kas realybė, o kas tik filmas. 
Personažas turi daug panašumų, sutapimų, 
tačiau tai kitas žmogus. Kita istorija. 

- Susidaro įspūdis, kad „Aš žvaigždė“ 
šmaikščiai vaizduoja pramogų pasaulį, 
žvaigždžių ligą. Kaip manai, ši liga vei-
kiau tėra žiniasklaidos sukurtas mitas 
ar ji tikrai egzistuoja? 

- Koks dar mitas? Tikrų tikriausia tiesa! 
(Juokiasi.) 

- Kokie šios ligos požymiai?
- Kai liga nerimta, jaučiasi tik pabendra-

vus asmeniškai. Kai liga rimta - apie tai ku-
riamas filmas. Toks kaip „Aš žvaigždė“.

- Praėjusių metų pabaigoje pasidarei 
2 tatuiruotes - saulės ir mėnulio simbo-
lius, kurie reiškia tavo pirmojo albumo 
pavadinimą „Sun & Moon “. Gal netru-
kus šalia šių piešinių atsiras ir žvaigždė, 
simbolizuojanti tavo debiutą kine?

- Ne, nemanau. (Šypsosi.)

Monique debiutas 

VEIDAI

Dainininkė Monika 
Pundziūtė-Monique ir 

aktorius Mantas Stonkus 
filmavimo aikštelėje

„Vabalo filmų“ nuotr.
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VEIDAI

Lietuvą apėmus „Eurovizijos“ karštligei 
savo šiųmetinius kozirius atskleidė jau ne 
vienas garsus, atrankoje dalyvausiantis 
atlikėjas. Atrodo, kad praėjusiais metais 
atrankos atradimu tapusi ir į finalą pate-
kusi atlikėja PAuLA (17) šiais metais nusi-
teikusi ryžtingai. Prie merginos autorinio 
kūrinio „1 2 3“ patobulinimo ir kūrybos 
prisidėjo du kartus šaliai atstovavęs dai-
nininkas Donatas Montvydas ir garsios 
pasaulinio lygio dainininkės Saros Larson 
(Zara Larsson) komanda.

„Eurovizinės vilties“ titulas

Intrigą apie dalyvavimą šių metų nacio-
nalinėje „Eurovizijos“ atrankoje sukėlusi ir 
iki paskutinės akimirkos paslaptyje laikiusi 
atlikėja Paula, regis, tai darė neatsitiktinai. 
Praėjusių metų atrankoje jauna mergina ne 
tik subūrė nemažą gerbėjų ratą, sulaukė gau-
sybės užsienio žiniasklaidos dėmesio, bet ir 
pelnė „eurovizinės vilties“ titulą. Panašu, kad 
atlikėja šių metų atrankai pasiruošė dar labiau 
ir bandys iškovoti kelialapį į Portugaliją.

„Tiesą sakant, jokių intrigų nerezgiau ir 
nerezgu. Visuomet sakiau, kad antrą kartą 
atrankoje dalyvausiu tik tokiu atveju, jeigu 
turėsiu autorinį kūrinį, kuriuo tikėsiu visu 
šimtu procentų. Taip nutiko, kad man nelabai 
lengvu periodu gimė kūrinys, į kurį sudėjau 
visas savo emocijas. O jį išgirdę D.Montvydas 
ir švedų prodiuseriai įžvelgė potencialą“, - 
atvirauja Paula.

Teigiamai įvertinę merginos kūrybą, savo 
srities profesionalai nė akimirkos nedvejojo 
ir pasiūlė pagalbą, kad kūrinys ne tik būtų 
aukšto lygio, bet ir galėtų atstovauti šaliai 
didžiausiame Europos muzikos konkurse.

Gali būti hitas

Pasak jau du kartus Lietuvai atstovavusio 
atlikėjo D.Montvydo, šių metų atrankoje da-
lyvausianti atlikėja Paula ir kūrinys „1 2 3“ 
tikrai vertas dėmesio ir palaikymo.

„Pasakysiu drąsiai - jeigu Paula dalyvautų 
Švedijos atrankoje, ji neabejotinai taptų nu-
galėtoja. O kaip bus Lietuvoje? Paula turi vi-
sus duomenis būti popžvaigždė pasauliniu 
lygmeniu ir viskas, ko reikia, yra komanda, 
kurią ji jau surado. Aš esu įsitikinęs, kad ši 
daina, nukeliavusi į Portugaliją, neabejotinai 
taptų hitu visoje Europoje. Ji yra ne vaka-
rykštė, bet šiandienos daina“, - teigia garsus 
dainininkas.

Prieš keletą savaičių Paula savo sociali-
niuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis, ku-
riose ji įsiamžinusi Švedijoje esančioje įrašų 
studijoje. Kaip vėliau paaiškėjo, ten vyko bai-
giamieji „Eurovizijai“ skirto kūrinio darbai, 
kuriuos mergina atliko kartu su vienu geriau-
sių jaunosios kartos Lietuvos prodiuserių Gy-
čiu Valicku-Echoes bei švedais prodiuseriais.

Šešis kartus savas dainas į didžiąją „Eu-
roviziją“ išsiuntusi tarptautinė komanda, ku-

rioje Saros Larson, Kygo, Alano Volkerio 
(Alan Walker), Icona Pop ir kitų ryškiausių 
pasaulio žvaigždžių kūrėjai ir bendradarbiai, 
Paulai padėti nusprendė neatsitiktinai.

Pasak garsių prodiuserių, kūrinys „1 2 3“ 
yra vertas dėmesio ir turi visus bruožus, 
leidžiančius ne tik laimėti nacionalinę atran-
ką, bet ir rasti didelį gerbėjų ratą visoje Eu-
ropoje.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Eurovizinė Paulos staigmena
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ŽvaigŽdės

Lenktynėse dėl Holivudo trofėjų žodį  tarė kritikai Nugalėtojai

Kinas

l Geriausias filmas
„Vandens forma“ („The Shape of Water“)

l Geriausias aktorius
Geris Oldmenas (Gary Oldman) filme 
„Tamsiausia valanda“ („Darkest Hour“)

l Geriausia aktorė
Francis Makdormant (Frances 
McDormand) filme „Trys stendai prie 
Ebingo, Misūryje“ („Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri“)

l Geriausias antraplanis aktorius
Semas Rokvelas (Sam Rockwell)  
filme „Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje“ („Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri“)

l Geriausia antraplanė aktorė
Elison Dženi (Allison Janney) filme  
„Aš, Tonya“ („I, Tonya“)

l Geriausia jaunoji aktorė 
(aktorius) 
Bruklin Prins (Brooklynn Prince  
filme „Floridos projektas“  
(„The Florida Project“)

l Geriausia aktorių komanda
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ 
(„Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri“)

l Geriausias režisierius
Giljermas del Toras (Guillermo del Toro) 
už filmą „Vandens forma“ 
(„The Shape of Water“)

l Geriausias animacinis filmas
„Koko“ („Coco“)

l Geriausias veiksmo filmas
„Nuostabioji moteris“  
(„Wonder Woman“)

l Geriausia komedija
„Didžioji liga“ („The Big Sick“)

l Geriausias komedijos aktorius
Džeimsas Franko (James Franco)  
filme „Katastrofos kūrėjas“  
(„The Disaster Artist“)

l Geriausia komedijos aktorė
Margo Robi (Margot Robbie)  
filme „Aš, Tonya“ („I,Tonya“)

Televizija

l Geriausias televizijos filmas
„Melo burtininkas“ („The Wizard of Lies“)

l Geriausias Tv filmo aktorius
Evanas Makgregoras (Ewan McGregor) 
filme „Fargo“

l Geriausia Tv filmo aktorė
Nikolė Kidman (Nicole Kidman) filme 
„Nekaltas melas“ („Big Little Lies“)

l  Geriausias antraplanis aktorius
Aleksanderis Skarsgardas  
(Alexander Skarsgard) filme  
„Nekaltas melas“ („Big Little Lies“)

l Geriausia antraplanė aktorė
Laura Dern (Laura Dern) filme  
„Nekaltas melas“ („Big Little Lies“)

l Pokalbių šou
„Jimmy Kimmel Live!“
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Andželina Džoli  
(Angelina Jolie) pasirinko  
„Ralph & Russo“ suknelę

EPA-Eltos nuotr.

Elison Bri (Alison Brie) 
pasirinko „Roberto 
Cavalli“ suknelę

Ema Roberts  
(Emma Roberts)  
su „Giorgio Armani“

Sirša Ronan  
(Saoirse Ronan) su 
„Michael Kors“ suknele

Madlena Briuver 
(Madeline Brewer)  
pasirinko  
„Elizabeth Kennedy“ 
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ŽvaigŽdės

Lenktynėse dėl Holivudo trofėjų žodį  tarė kritikai
Santa Monikoje (Kalifornija, JAV) vykusioje Kritikų pasirinkimo apdovanojimų 
„Critics Choice Awards“ ceremonijoje kino garsenybės pasistengė sublizgėti ir 
ant „raudonojo kilimo“, kuris čia buvo mėlynas. Kitaip nei neseniai vykusiuose 
„Auksiniuose gaubliuose“, kuriuose damos solidariai puošėsi juodomis  
suknelėmis palaikydamos seksualinio priekabiavimo aukas, šįkart protesto  
akcijų nebuvo. Kino žvaigždės ir kitos įžymybės rinkosi šviesias, į akis  
krintančias garsiausių dizainerių ir mados namų sukneles.

Mari Elizabet Vinstyd (Mary Elizabeth 
Winstead) pasirinko „Delpozo“

Kari Kygan (Carrie Keagan) 
pasipuošė „Zeena Zaki“ suknele

Sara Hailent (Sarah Hyland)  
pasipuošė „Naeem Khan“ suknele

Diana Kriuger  
(Diane Kruger)  
su „Vera Wang“ suknele

Aleksis Bledel  
(Alexis Bledel)  
su „Rasario“ suknia
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ŽvaigŽdės

Elison Viljams  
(Alison Williams) pasirinko  

„Dolce & Gabbana“ suknelę

Rys Viterspun (Reese 
Witherspoon) pasipuošė 

„Prada“ suknele

Kenan Šipka 
(Kiernan Shipka) 
su „Delpozo“

Margo Robi  
(Margot Robbie) su  

„Chanel“ suknele

Emilija Klark (Emilia 
Clarke) su „Dolce & 
Gabbana“ suknele

Greta Gervig  
(Greta Gerwig) su „Fendi“

Gala Gado (Gal Gadot) 
pasipuošė „Prada“

Keitė Bosvort (Kate Bosworth) 
pasirinko „Brock Collection“

EPA-Eltos nuotr.
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Džesika Čestein (Jessica Chastain) 
pasirinko „Vionnet“ suknelę

Holi Benet (Haley Bennet) 
su „Chloe“ suknia

Heidi Klum (Heidi Klum) 
pasirinko „Georges 
Hobeika“ suknelę

Džesika Byl  
(Jessica Biel) su „Oscar  

de la Renta“ suknele
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ŽvaigŽdės

Didžiosios Britanijos princo Hario (Harry, 
33) sužadėtinė Megan Markl (Meghan 
Markle, 36) ištrynė savo profilius sociali-
niuose tinkluose „Twitter“, „instagram“ ir 
„Facebook“. Ji nebeskelbs ten nuotraukų 
ar žinučių, taip atsižvelgdama į britų ka-
rališkosios šeimos tradicijas. Tai patvirtino 
kensingtono rūmai.

M.Markl yra „dėkinga kiekvienam, kas 
pastaraisiais metais sekė ją jos socialinių tink
lų paskyrose“,  teigiama rūmų pranešime. 
Tačiau ji šiomis paskyromis esą jau kurį laiką 
nesinaudoja. M.Markl pastaruoju metu ins
tagrame turėjo 1,8 mln. sekėjų, feisbuke  800 
tūkst., o tviteryje  350 tūkst.

Britų žiniasklaida jaunos moters pasitrau
kimą iš socialinių tinklų aiškina būsimomis 
vedybomis, po kurių amerikietė taps karališ
kosios šeimos nare. Nė vienas britų karališ
kųjų rūmų narys neturi asmeninių paskyrų 
socialiniuose tinkluose. Tačiau egzistuoja 
Kensingtono rūmų paskyra tviteryje, kurioje 
skelbiama informacija apie princą Viljamą 
(William), jo žmoną Ketriną (Catherine), taip 
pat princą Harį, o dabar jau ir apie jo sužadė
tinę, taip pat jų nuotraukos. Paskyrą „Ken
singtonRoyal“ seka 1,15 mln. žmonių.

Apie Velso princo ir išsiskyrusios aktorės, 
labiausiai išgarsėjusios vaidmeniu populiaria
me televizijos seriale „Kostiumuotieji“ 
(„Suits“), sužadėtuves oficialiai paskelbta 
praėjusių metų lapkričio 27 dieną. Prieš pat 
Kalėdas karališkieji Kensingtono rūmai pa
viešino oficialias princo Hario ir amerikiečių 
aktorės Megan Markl sužadėtuvių nuotrau
kas. Garbė fotografuoti karališkuosius įsimy
lėjėlius teko garsenybių fotografui Aleksui 
Lubomirskiui (Alex Lubomirski).

Pirmąsias savo Kalėdas pora, dabar pri
kausčiusi viso pasaulio dėmesį, praleido ka
ralienės „Sandringham“ dvaruose. O jų ves
tuvės, kurios numatytos gegužės 19 dieną 
Vindzoro pilies Šv.Jurgio koplyčioje, yra lau
kiamiausias metų įvykis.

Skelbiama, kad M.Markl prieš vedybas 
ketina priimti Anglikonų bažnyčios krikštą ir 
sieks gauti Didžiosios Britanijos pilietybę.

Princas Haris  penktasis kandidatas eilėje 
užimti šalies valdovo sostą. Skelbiama, kad po 
vestuvių pora apsigyvens Kensingtono rūmų 
Notingamo name. Kartu kaip pora jie pirmą 
kartą viešai pasirodė tik 2017 metų rugsėjį, nors 
susitikinėjo slaptai nuo 2016 metų liepos.

Princo Hario sužadėtinė Megan ištrynė 
savo profilius socialiniuose tinkluose
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Sulaukė šlovės valandos
Ne vieną apdovanojimą pelniusi JAV  
atlikėja ir aktorė MAri Džei BlAiDž (Mary 
J.Blige, 47) sulaukė ir savo šlovės įteisinimo. 
Holivudo šlovės alėjoje jai skirta žvaigždė.  
Jai skirta žvaigždė yra 2626-oji šioje alėjoje. 

ŽvaigŽdės

Karalienė Elžbieta įvardijo 
savo karūnos trūkumus
Karalienė elžBietA ii (91) atskleidė, kad 
imperatoriškoji karūna, kurią ji dėvėjo per savo  
karūnavimą 1953 metais, yra „labai sunki“. 

Britų stoties BBC dokumentiniame filme monarchė pa-

sakoja apie sunkumus nešiojant deimantais sagstytą karūną. 

„Būnant su ja, negalima žiūrėti žemyn, kad perskaitytum 

kalbą“, - teigia ji medžiagoje, kurios ištraukos paskelbtos iš 

anksto. „Jei taip darytum, susilaužytum sprandą arba ji (ka-

rūna) nukristų“, - kalbėjo karalienė, kuri birželį minės 65-ąjį 

savo karūnavimo jubiliejų. Taigi karūnos turi trūkumų, pri-

dūrė regentė, „tačiau jos yra gana svarbios“.
Imperatoriškoji karūna buvo pagaminta XIX amžiuje. 

Karalienė dėvėjo ją per savo karūnavimą 1953-aisiais ir 

užsideda ją per daugumą kasmetinių ceremonijų, skirtų 

pradėti Didžiosios Britanijos parlamento sesiją. Karūna po 

Elžbietos II tėvo Jurgio VI mirties buvo pritaikyta tuomet 

27-erių princesei. „Ji dabar daug mažesnė, tiesa?“ - teigia 

ji filme.
Karalienė taip pat skundėsi dėl nepatogios karališkos 

karietos. „Važiavimas į karūnavimo ceremoniją buvo siau-

bingas“, - teigė ji.
Eltos inf.
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Baibos grožio svarstyklės

TaiP
Miegas, Miegas ir dar kartą Miegas!  sunku paslėpti nuo nemigos paraudusias akis ir užmaskuoti 
pajuodusius paakius. 

„Loccitane“ MigdoLų aLiejus. Šis stangrinantis aliejus yra mano ilgametis draugas. nors išbandau vis 
naujus produktus, jam lieku neabejinga daugelį metų. jis skaniai kvepia ir atlieka savo paskirtį.  
nėštumo laikotarpiu ir po jo visos moterys bijo, kad atsiras strijų, tad šį produktą maišiau su kitu. 

Prižiūrėti PLaukai.  tai visada atrodo labai gražiai.

Procedūros Pas kosMetoLogę. Ypač įvairios kaukės, veido valymas ir mezoterapija. 

Įdegis. Įdegęs kūnas visada yra patrauklesnis, bet saulės spinduliai (nors su jais gauname vitamino d) ne visada 
yra gerai mūsų odai. todėl vakarėlio must have - savaiminio įdegio priemonės.

ne
nenuvaLYtas Makiažas.

juodas rYŠkus PieŠtukas vidinei akies 
Linijai.

nubYrėjęs tuŠas, suLiPusios bLakstienos. 

Per rYŠkūs skaistaLai.

netinkaMo dYdžio drabužiai.

YPač Prastai atrodo Per Maži  
drabužiai.

Puslapius parengė Eimantė juršėnaitė

Atlikėja BAiBA SkurStene-Serdiukė (33) savo 
išvaizdai skiria nemažai laiko - juk koncertų metu 
scenos moterims svarbu gerai atrodyti. tačiau tai 
nereiškia, kad  ji kasdien ne vieną valandą  
gražinasi prie veidrodžio. tiesiog ji puikiai žino, 
kas moters grožiui padeda, o kas kenkia. 
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Norėdamos gražiau ir jauniau atrodyti kartais persistengia ir užsienio žvaigždės. Kai 
kurioms tenka aukotis dėl scenarijaus ar stilistų įnorių. Ko niekada nebedarytų vienos 
garsiausių pasaulio moterų, jei galėtų atsukti laiką? 

Pasigailėti Privertę 
grožio eksperimentai

Vargo dėl 
šukuosenos  

Aktorės SArA DžeSiKA PArKer (Sarah 
Jessica Parker, 52) ir DžeNifer ANiStoN 
(Jennifer Aniston, 48)

Kai seriale „Seksas ir miestas“ vaidinusi 
aktorė Sara Džesika Parker nusirėžė savo 
garbanas, liūdėjo ir jos gerbėjai, ir ji pati. Tų 
laikų žinoma moteris nenori net prisiminti ir 
tikina, kad panašios šukuosenos daugiau ne-
sirinktų. Panašiai kalba ir Dženifer Aniston. 
Eteryje pasirodžius pirmiems serialo „Drau-
gai“ sezonams, plaukų stilistas dėl Reičel 
vaid mens iškarpė vešlius aktorės plaukus. 
Tuo metu Reičel šukuosena labai išpopulia-
rėjo, tačiau pati Dž.Aniston tą laikotarpį pri-
simena su siaubu: „Kirpimas gražiai atrodė 
tik ekrane, pati taip ir neišmokau gražiai jo 
susitvarkyti, atrodė, kad plaukų stilistas vi-
sada turi būti šalia!“ 

Atsikratė 
antakių 

Modelis KeNDAl DžeNer 
(Kendall Jenner, 22)

Paauglystėje norėdama turėti dailesnius 
antakius Kendal buvo juos visiškai išpešioju-
si. „Pati nesuvokiau, kaip blogai tai atrodo, 
bet mano seserys tiesiog pakraupo. Pasek
mes jaučiau dar ilgai, rodos, prireikė amžiny-
bės, kad antakių plaukeliai ataugtų, o pats 
procesas atrodė visai ne estetiškai. Džiau-
giuosi, kad vėl turiu antakius, tad nuo tada, 
kai man suėjo 14 metų, juos patikiu profesio
nalams. Pati nebeeksperimentuoju ir aklai 
madų nesivaikau“,  kalbėjo Kendal. Mane-
kenei teko porą sykių antakius šviesinti, tik 
jau ne savo noru, o dėl dizainerių vizijos  
2014 m. Marko Džeikobso (Marc Jacobs) ir 
2015 m. mados namų „Givenchy“ pristaty-
mams. „Po tokių aukų dėl mados mano an-
takiai tapo retesni ir prireikė nemažai laiko, 
kad jie atsigautų“,  apmaudą liejo K.Džener. 

Nusivylė 
injekcijomis 

Aktorė KAMeroN DiAS (Cameron Diaz, 45)

Jaunystę norėjusi išsaugoti aktorė 
tikina, kad labiausiai gailisi išbandžiusi 
botokso injekcijas: „Mano veidas po in-
jekcijų atrodė labai keistai. Iškart supra-
tau  aš taip atrodyti nenoriu. Verčiau 
matysiu senstantį savo veidą, o ne tą 
svetimą, pripumpuotą botokso.“ Ji pri-
pažįsta, kad anksčiau ją kiek gąsdinusios 
raukšlelės dabar jos nebebaugina. „Aš jų 
per daug nesureikšminu. Toks gyveni-
mas, o aš jį myliu!“  sakė K.Dias. 
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SveikatoS kodaS

Rizikos faktoriai

„Laimė, mirtinų sušalimų dar nebuvo, bet 
pasisaugoti reikia. Rizika didžiausia dviem 
atvejais - jei žmogus išgėręs ir jei susižaloja, 
šaltyje praranda sąmonę ir niekas jo neran-
da“, - sakė V. Pumputienė.

Greitosios medicinos pagalbos medikams 
tenka važiuoti pas senukus, kurie sušąla nekū-
renamuose namuose patyrę traumą ar sutrikus 
sveikatai. „Paneriuose toks atvejis buvo. Mo-
čiutę ištiko insultas, paralyžiavo ir per tris die-
nas nešildomuose namuose sušalo“, - prisimi-

nė daktarė, pridurdama, kad sveikas, orientuo-
tas žmogus netgi nelaimės atveju išeitį ras.

„Kas kita, jei pavartojama narkotikų ar 
alkoholio. Išgėręs žmogus greičiau gali nu-
šalti kojas arba rankas - alkoholis plečia krau-
jagysles, tad organizmas greičiau atiduoda 
šilumą. Žmogus nepajunta, kaip nušąla rankos 
ar kojos, nes ir orientacija sutrikusi. O jei dar 
pargriūna ir nebegali atsikelti, ant šaltos že-
mės labai greitai kūno temperatūra nukrinta 
iki 35 laipsnių, ir viskas. Užtenka 30-45 mi-
nučių, o rankas, kojas nušalti gali ir grei-
čiau“, - sakė V.Pumputienė.

Pirmoji pagalba

Kaip pastebi daktarė, gana dažnai 
skruostus, ausis ar nosis nušąla vaikai. 
„Jei matome, kad oda paraudusi, svarbu 
netrinti. Jeigu nušalimas pirmo laipsnio - 
pavyzdžiui, rankos baltos skausmingos, 
šiltoje patalpoje galima jas merkti į šiltą, 
40 laipsnių temperatūros vandenį. Bet jei 
galūnės pamėlusios, žmogus nebejaučia 
skausmo, į vandenį jokiu būdu nebegalima 
kišti - atšilus susidaro pūslės, kurias reikia 
pridengti steriliu tvarsčiu ir vykti į gydy-
mo įstaigą“, - patarė ilgametė GMP dar-
buotoja.

Gausūs ir  
šilti pusryčiai

Pašnekovė pabrėžė, kad bendras kūno 
atšalimas gali būti ir prie pliusinės tempe-
ratūros. „O jei šaltis kaip šiandien - minus 
10 laipsnių ir dar vėjas, galima labai greitai 
nušalti, ypač jei žmogus nevalgęs, nes ta-
da nėra kam gaminti šilumos. Vyresnio 
amžiaus žmonės, kurių medžiagų apykaita 
lėtesnė, apskritai mažiau energijos gami-
na, kaip ir maži vaikai, kurie greičiau at-
šąla. Labiau pasisaugoti taip pat reikia ir 
turintiems endokrininės sistemos proble-
mų“, - vardijo daktarė.

Pasak V.Pumputienės, svarbiausia žie-
mą - kaloringas maistas ir šilti, gausūs pus-
ryčiai. „Kai šalta - jokių dietų!“ - akcentavo 
gydytoja, pridurdama, kad žmonės instink-
tyviai teisingai elgiasi per šalčius. Pavyz-
džiui, laukdami autobuso ar troleibuso sto-
telėje daužo koja į koją. „Ramybėje šilumą 
gamina kepenys, o sportuojant, judant - rau-
menys“, - aiškino pašnekovė.

kokią avalynę,  
drabužius pasirinkti

O štai žieminę avalynę V.Pumputienė 
patarė avėti laisvesnę, nuo nykščio didesnę 
per du pirštus. Net ir su vilnone kojine ar į 
batus įsidėjus šiltus vidpadžius koja turėtų 
būti laisva, antraip greičiau nušals.

„Kai šaltumas ateina, svarbiausia prisi-
minti, kad prie kūno turi būti natūralūs au-
diniai. Nevaikščiokime nepridengta galva 
ar, kaip jaunos mergaitės, trumpomis striu-
kėmis. Pasilenkia, o nugara - nuoga. Grožis 
grožiu, bet visų pirma reikia saugoti save. 
Ir, žinoma, visos dietos atkrinta. Kokia čia 
dieta gali būti žiemą? Svorį reikia mesti va-
sarą“, - sakė V.Pumputienė.

Parengta pagal Eltos inf.

Specialistas pataria: kai šalta - jokių dietų
Nereikia speigo, kad nušaltų veidas ar galūnės. Pasak Vilniaus greitosios medicinos  
pagalbos stoties direktoriaus pavaduotojos GMP paslaugai organizuoti Vandos  
Pumputienės, kūno atšalimas galimas netgi prie pliusinės temperatūros.

EPA-Eltos nuotr.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Rudens pradžioje Vilniuje esančia-
me „Ogmios mieste“ atidarėte limfodre-
nažinių masažų saloną „Studija V“. Kas 
paskatino imtis tokios veiklos?

- Šiuos masažus atradau jau senokai. Ma-
čiau, kad jie yra veiksmingi. Man asmeniškai 
padėjo ir sveikatą pagerinti, ir kūno linijas 
pagražinti. Džiaugiuosi, kad dabar, atidariusi 
savo saloną, galiu ne tik pati dažniau lankytis, 
bet ir priimti kitas moteris, joms patarti, iš-
mokyti, padėti. Masažuojantis labai svarbu 
teisingai naudoti tam skirtus aparatus. Kar-
tais moterims atrodo, kad pasimasažuos bet 
kaip ir bus graži, sveika. Su šiais aparatais 
reikia elgtis atsakingai. Yra dalykų, kurie ga-
li pakenkti sveikatai. Reikia išmanyti, kaip 
jais naudotis. Todėl mūsų salone visi darbuo-
tojai yra profesionaliai pasiruošę padėti ir ap-
mokyti naujus klientus. 

- Kuo naudingas šis masažas?
- Ne be reikalo jis vadinamas limfodrenaži-

niu, nors daugelis jį dažnai vadina anticeliulitiniu. 
Limfodrenažinis masažas yra skirtas tam, kad 
palaikytume sveiką limfotaką. O limfotaka mo-
ters organizmui yra labai svarbi. Kas antros mo-
ters ji yra sulėtėjusi dėl mūsų sulėtėjusio gyve-

nimo būdo, mes per mažai judame, dirbame sė-
dimą darbą. Kai limfotaka sutrinka, tai matyti 
išoriškai - organizme kaupiasi skysčiai, patam-
sėja veido oda, atsiranda celiulitas. Šis masažas 
padeda pašalinti skysčius iš organizmo ir tekėti 
limfotakai taip, kaip ji privalo tai daryti.

- Kiek reikia seansų, kad pajustum 
poveikį?

- Priklauso nuo to, kokio poveikio nori. 
Jei nori sulieknėti, pasiekti vizualių rezultatų, 
limfodrenažinį masažą reikėtų atlikti 2-3 kar-
tus per savaitę, iš viso apie 10 kartų. Tada 
pokyčiai tikrai matomi. Jei moteris lanko tie-
siog dėl bendros savijautos, užtenka ir vieno 
karto per savaitę. 

- Ar pas jus atėjusi moteris bus visiš-
kai apmokyta ir gaus visus patarimus, 
kaip naudotis aparatu?

- Taip. Masažo seansas trunka vieną valandą. 
Per tą laiką padaroma 18 pratimų. Kiekviena 
moteris, darydama masažą, turi prieš save ma-
sažų atmintinę su pratimų pozomis. Visa progra-
ma sudėliota labai logiškai, nes limfa teka nuo 
pėdų į viršų, lygiai taip pat pateikiami ir pratimai. 

- Šie masažai skirti tik moterims ar 
tinka ir vyrams?

- Šį mitą norėčiau sugriauti. Dažniausiai vi-
si galvoja, kad limfodrenažiniai masažai skirti 
tik moterims. Bet mes priimame ir vyrus. Jiems 
suteikiame privatumo zoną, kad masažuotųsi 
atskirai nuo moterų, kad jaustųsi patogiai. Ir 
nors vyrui limfoma nėra tokia svarbi kaip mo-
terims, dėl bendros savijautos masažas yra nau-
dingas visiems. Mano vyras lanko ir tuo labai 
patenkintas. Džiaugiasi gera savijauta, suakty-
vėjusia kraujotaka, jaučiasi energingesnis. 

- Ar artėjant šventėms klientai pas 
jus gali rasti dovanų kuponų, šventinių 
nuolaidų?

- Be abejo, kviečiame už šventinę kainą 
įsigyti abonementą į limfodrenažinius masa-
žus ir padovanoti jį draugei, mamai ar myli-
mam vyrui. Galbūt tai neįprasta, bet labai 
maloni dovana, nes moterys dažnai sau pa-
gaili nusipirkti ar neranda laiko ateiti. Bet kai 
turės kuponą, bus priversta išnaudoti. Tokiu 
būdu gal ims keisti savo gyvenimo įpročius. 
Tai puiki dovana mylimiems žmonėms. 

SAVIJAUTOS KODAS

Už lango vis labiau spaudžiant šaltukui, energijos trūkumu 
skundžiasi ne vienas. Vienas iš būdų, kaip suaktyvinti orga-
nizmą ir palaikyti sveiką jo funkcionavimą, - limfodrenaži-
niai masažai. Tai procedūra, suteikianti ne tik sveikatos, bet 
ir akivaizdžiai padailinanti kūno linijas. Rudens pradžioje 
limfodrenažinių masažų saloną „Studija V“ atidariusi žinoma 
Lietuvos dizainerė Diana VapSVė kviečia susipažinti, atrasti 
ir mėgautis masažais, kurie padeda sudeginti nereikalingas 
kalorijas ir suteikia energijos. 

Limfodrenažiniai masažai - 
sveikatai ir dailioms kūno linijoms

Limfodrenažinių masažų saloną „Studija V“ 

rasite Vilniuje, „Ogmios mieste“, Verkių g. 29 

Daugiau informacijos www.studijav.lt
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KaleidosKopas

Kasmet sausio viduryje Indijo-
je, Asamo valstijoje, vykstantis 
festivalis „Magh Bihu“ turi šau-
nią tradiciją šventės išvakarėse 
sukviesti kaimo bendruomenę į 
kolektyvinę žvejybą. Festivalio 
metu žmonės visą naktį šoka ir 
dainuoja bei vaišinasi laikinuose 
nameliuose iš šiaudų, o kitą die-
ną juos sudegina.

Bandoma atkurti įspūdingam 
kraštovaizdžiui padarytą žalą

 Festivalio atrakcija - kolektyvinė žvejyba

EPA-Eltos nuotr.
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KaleidosKopas

Etiopija uždraudė 
tarptautinį įsivaikinimą

Etiopija uždraudė užsieniečiams įsi-
vaikinti vaikus iš Etiopijos, nes kilo su-
sirūpinimas, kad vaikai užsienyje susi-
duria su smurtu ir nesirūpinimu.

Itin daug JAV piliečių įsivaikindavo 
vaikus iš Etiopijos. Nuo 1999 iki 2016 
metų JAV piliečiai įsivaikino 15 tūkst. 
217 Etiopijos vaikų. Garsūs aktoriai 
Bredas Pitas (Brad Pitt) ir Andželina 
Džoli (Angelina Jolie) taip pat patenka į 
grupę žmonių, kurie įsivaikino vaikus 
iš šios šalies.

Apie draudimą užsieniečiams įsivai-
kinti vaikus Etiopijoje pradėta kalbėti 
2013 metais, kai viena JAV pora buvo 
pripažinta kalta dėl įvaikintos mergaitės 
iš Etiopijos nužudymo.

prancūzišką batoną 
norima įtraukti  
į unEsco sąrašą

Prancūziškas batonas neatsiejamas 
nuo Prancūzijos kaip raudonasis vy-
nas, kamamberas ir beretė. Prancūzijos 
kepėjai dabar siekia, kad pailgas plonas 
baltos duonos kepalėlis būtų įtrauktas 
į UNESCO nematerialaus kultūros pa-
veldo sąrašą. Nacionalinės kepėjų gil-
dijos CNPBF pirmininkas Dominykas 
Anraktas (Dominique Anract) laikraš-
čiui „Le Parisien“ sakė paprašęs pre-
zidento Emanuelio Makrono (Emma-
nuel Macron) paremti šią iniciatyvą. 
Jis pabrėžė, kad „nuostabus“ produktas 
iš miltų, vandens, druskos ir mielių, 
kaip ir Paryžiaus Eifelio bokštas, yra 
vienas svarbiausių Prancūzijos simbo-
lių. Prezidentas netruko paremti šią 
iniciatyvą.

Gruodį UNESCO į nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą jau įrašė „nea-
polietiškos picos kepimo meną“.

Eltos inf. 

įdomu

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Salto del Tequendama“ krioklys Kundinamarkoje yra vienas didžiausių turistų traukos objek-
tų Kolumbijoje. Tačiau Takendamo krioklys ir jo apylinkės sulaukė ir aštrios kritikos. Sumažėju-
sio turistų srauto ir kritikos priežastis paprasta: į Bogotos upelį, kuris ir sudaro šį krioklį, ilgą 
laiką piltos kanalizacijos nuotekos, o tai ne tik sudarkė vietos ekosistemą, bet ir aplinkui pasklei-
dė nepakenčiamą smarvę. 2014 metais upė ir krioklys pradėti valyti, o šalia jų stovintis ištuštėjęs 
ir negyvenamas viešbutis rekonstruojamas į Biologinės įvairovės ir kultūros muziejų.

EPA-Eltos nuotr.

 Festivalio atrakcija - kolektyvinė žvejyba
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IstorIja

Signatarų namuose visuomenei pristato-
mą 1918 metų vasario 16 dienos nutari-
mą dėl nepriklausomos Lietuvos valsty-
bės atkūrimo, kurį prof. Liudas Mažylis su-
rado Vokietijos diplomatiniame archyve, 
bus galima apžiūrėti iki lapkričio vidurio. 
Kaip spaudos konferencijoje sakė Lietuvos 
nacionalinio muziejaus direktorė, kultū-
ros istorikė Birutė Kulnytė, paskui jis grįš 
į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, 
kuri ir spręs, ką toliau su juo daryti.

„Tarp kitko, tos kompanijos, kuri doku-
mentą vežė į Vokietiją, nuotrauka jau seniai 
yra pas mus. Buvo dar senoje ekspozicijoje. 
Štai ką reiškia kolekcininkas, mąstantis žmo-
gus - į tą nuotrauką niekas neatkreipdavo dė-
mesio. O prof. L.Mažylis, tikriausiai, atkreipė 
ir logiškai pagalvojo, kad vokiečiams turėjo 
būti perduoti kažkokie dokumentai“, - sakė 
kultūros istorikė B.Kulnytė.

aktą atspausdino „lietuvos aidas“

Pasak B.Kulnytės, iki pernai kovo muzie-
jininkai autentiškiausiu laikė „Lietuvos aide“ 
vasario 19 dieną atskiru puslapiu atspausdin-

tą Nepriklausomybės Aktą. „Pasakojimai apie 
originalą, įvairiausios interpretacijos atrodė 
tiesiog vaikiškai, nes iš tiesų nežinojome, kur 
originalas yra. O „Lietuvos aide“ Petro Klimo 
prašymu atspausdintas Nepriklausomybės 
Aktas buvo tikrai to laikmečio ir realus. Tų 
puslapių mes turime net devynis. Niekas ne-
žino, kiek iš tiesų jų buvo, bet mes galvojame, 
kad šimtas. P.Klimas, sužinojęs, kad vokiečiai 
ruošiasi į spaustuvę ir gali juos konfiskuoti, 
tuos puslapius išvežė“, - pasakojo kultūros 
istorikė.

1918 m. vasario 16 d. nutarimo dėl nepri-
klausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ori-
ginalas, kurį surado prof. L.Mažylis, Lietuvai 
yra paskolintas.

Signatarų namuose dokumentą bus gali-
ma apžiūrėti nuo sausio 21 dienos. Pasak 
Signatarų namų vedėjos Meilutės Peikšte-
nienės, jis bus apsaugotas specialiai paga-
mintoje vitrinoje su tam tikru mikroklimatu. 
Lietuvai paskolintą originalų dokumentą pri-
žiūrės specialistas, restauruojantis doku-
mentus.

Vasario 16-osios Akto originalui - speciali apsauga

Profesorius  
Liudas Mažylis

Eltos nuotr.
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Vasario 16-osios Akto originalui - speciali apsauga
Nepriklausomybė  
išsikovota per kataklizmus

Nepriklausomybės Akto pasirašymo 
kambaryje eksponuojamas istorinis doku-
mentas - 1918 m. vasario 16 d. nutarimas 
dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės at-
kūrimo, yra ekspozicijos „Kelyje į nepriklau-
somą Lietuvos valstybę: 1863-1918 metai“ 
dalis.

Pasak B. Kulnytės, nacionalinio atgimimo 
laikotarpis iki nepriklausomybės paskelbimo 
buvo ypatingas ir labai svarbus. „Visada sa-
kau, kad tai buvo pirmasis sąjūdis. Antrasis - 
mūsų dienų, beje, vyko labai panašiomis 
aplinkybėmis. Abu kartus nepriklausomybę 
išsikovojome per kataklizmus: Europos že-
mėlapį keitusio karo, o dabar - per Sovietų 
Sąjungos griūtį, kuri irgi pakeitė Europos že-
mėlapį. 1863-1918 metų laikotarpis - labai 
įdomus, bet mažai ir nenuosekliai tyrinė-
tas“, - apgailestavo kultūros istorikė.

Signatarų namų ekspozicija pasipildė pa-
traukliomis vizualizacijomis. Kaip pasakojo 
Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas Žygintas Būčys, lankytojai galės 
įsijausti į vyksmą Signatarų namuose veiku-
sioje raštinėje.

„Pagal nuotraukas, protokolus, kurie išli-
ko, mes atkūrėme vieną posėdį. Papildyta re-
alybė - raštinės darbo imitacija ir pirmininko 
kabinete vykstančio posėdžio garsai. Tekstai 
ne improvizuoti, o paimti iš protokolų ir įgar-
sinti Lietuvos aktorių balsais“, - sakė  
Ž.Būčys.

Vaizdo projekcijoje, jo žodžiais, konteks-
tinė to laikmečio informacija, kokie buvo sig-
natarų siekiai, aplinka. „Rėmėmės Mykolo 
Biržiškos mintimis apie Lietuvos kelią ir su-
kūrėme dvi vaizdo projekcijas - viena nuo 
„Aušros“ iki 1905 metų Didžiojo Seimo, ki-

ta - nuo 1905 iki 1915 m. su lietuvių viltimis, 
kas keisis“, - sakė Ž.Būčys, pridurdamas, kad 
vizualizacijos ruošiamos ir anglų kalba.

Pasak Signatarų namų vedėjos M.Peikš-
tenienės, ekspozicija veiks iki 2018 metų pa-
baigos. Paskui Signatarų namus numatoma 
rimčiau suremontuoti, kiek įmanoma atkurti 
buvusias autentiškas erdves.

„Vargiai, ar po remonto į Signatarų namus 
sugrįš prof. L.Mažylio rastas dokumentas, 
nes jau jį būsime eksponavę. Pagal sutartį su 
Vokietija, jis tam tikromis sąlygomis pasko-
lintas Lietuvos vyriausiajam archyvarui, kuris 
jį perdavė muziejui. Nežinau, kur šis doku-
mentas bus eksponuojamas ir ar apskritai bus 
po 2018 m., nes sutartis su Vokietija pagal 
poreikį gali būti pratęsiama kasmet“, - sakė 
Signatarų namų vadovė.

Kaip priminė M.Peikštenienė, norintie-
siems apžiūrėti ekspoziciją iš anksto regist-
ruotis nereikia. „Žmonės eis ir tegu užsuka, 
nepraeina pro šalį. Darbo metu durys atida-
rytos, o skambutis prie jų skirtas neįgaliems 
žmonėms, kad galėtų paskambinti. Tuomet 
atidarome vartus link neįgaliesiems pritaiky-
to lifto, kuris kelia į ekspozicijos sales antra-
me ir trečiame aukšte. Istorinę ekspozicijos 
dalį judantieji vežimėliuose lengvai gali ap-
važiuoti, nes nėra slenksčių“, - sakė Signa-
tarų namų vedėja.

Papildytoje Signatarų namų ekspozicijoje 
„Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 
1863-1918 metai“ akcentuojamas laikotarpis, 
atvedęs Lietuvą į nepriklausomybę.

Parengta pagal Eltos inf.

Birutė Kulnytė
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Kinas datos

Aktorė  
Rasa Samuolytė
1975 01 21

TV laidų vedėja  
Ugnė Galadauskaitė
1990 01 19

Aktorius 
Saulius Bareikis
1955 01 22

Aktorė  
Ingeborga Dapkūnaitė
1963 01 20

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

sveikina
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Apie kitų nuomonę

„Žinote, kas būtų iš tiesų šaunu? 
Jei mes nustotume piršti kitiems 
savo nuomonę, nebent kas nors 
jos paklaustų. Jei niekas neklausia, 
ką tu galvoji, laikyk liežuvį už 
dantų. Juk pažiūrėkite, kas darosi 
internete, socialiniuose tinkluose. 
Ten nuomonių yra tiesiog per daug. 
Žmonės tapo pikti. Tai liga“. 

Apie gyvenimo išmintį
„Aš mokausi išmesti iš savo žodyno žodį 
„tobulas“. Jis nėra tikras ir būtent jis neleidžia 
mums būti savimi. Nėra būdo, kaip tapti 
tobulam. Be to, būti tobulam nėra linksma. 
Negali būti laimingas, jei neleisi sau klysti. 
Tik klysdami mokomės. Niekas nėra visažinis, 
aš - ne išimtis. Aš žiūriu į veidrodį ir sten-
giuosi pažinti save, pažinti savo grožį. Na 
tai kas, kad aš turiu spuogų, na tai kas, kad 
mano keliai yra putlūs, bet aš žinau, kad 
tobulų nėra. Ir tik tada, kai suprasiu, kad nėra 
prasmės siekti tobulumo, kad turiu priimti 
savo trūkumus, tik tada aš tapsiu graži“. 

Apie niujorką

„Man labai patinka plaukioti, esu paplūdimio 

žmogus. Labai mėgstu būti lauke. Ypač  

patinka Niujorkas vasarą. Tai mano 
mėgstamiausias metų laikas šiame mieste. 

Tada Niujorke tvyro ypatinga atmosfera. Būna 

labai karšta, drėgna, net lipnu. O kai išmuša 

septinta ar aštunta valanda vakaro, viskas 

pasikeičia - pajunti lengvą niujorkietišką brizą, 

kuris viską tarsi nuplauna. Vis dar būna šilta, 

kad galėtum vaikščioti vien su marškinėliais, 

nereikia jaudintis dėl megztuko. Miestas pilnas 

įvairovės. O kas man labiausiai patinka - pilnas 

gyvybės. Visi yra triukšmingi, garsiai kalba, 

mieste tvyro savotiškas chaosas. Tokiais  

vakarais Niujorkas tampa ypač spalvingas“. 

AlišijA Kys 
nebijo būti savimi

Apie motinystę

„Man patinka būti mama. Labiausiai 
man patinka, kad tik tapusi mama 
supratau, kas iš tikrųjų yra svarbu, 
o kas ne; dėl ko reikia kovoti, o ką 
praleisti pro akis. Vaikai man ne 
tik suteikė pilnatvės, bet ir leido 
suprasti, ką reiškia būti savimi,  
ką reiškia būti moterimi“. 

Apie mAkiAžą

„Aš nesu makiažo vergė. Bet nesu 
ir natūralumo vergė. Renkuosi 
pagal situaciją. Tai mano teisė.  
Aš visada pasisakiau už moters 
teisę rinktis. Manau, kad moteris 
gali daryti ką tik nori, jei kalbame 
apie jos veidą, kūną, sveikatą.  
Jei makiažas tau suteikia stiprybės, 
pirmyn. Dėl ko aš nesutinku -  
dėl moterims primetamo grožio 
standarto, kurį neva mes turime 
atitikti“. 

37-ąjį gimtadienį kitą savaitę 
švęsianti dainininkė AlišijA Kys 
(Alicia Keys) džiaugiasi pagaliau 
atradusi save. ji nebijo pasirodyti 
be makiažo, ji nebijo išsakyti savo 
nuomonės, o svarbiausia, kaip ji 
pati sako - nebijo būti savimi. 

■ Ališija Kys (Alicia Keys) gimė 
1981 m. sausio 25 d., Niujorke, JAV

■ Savo kaip dainininkės karjerą 
pradėjo 1996 m. 

■ Iki šiol už savo kūrybą ji pelnė 
15 „Grammy“ apdovanojimų

■ 2010 m. ji susituokė su reperiu 
Svisu Bytzu (Swizz Beatz)

■ 2010 m. spalį jiedu susilaukė 
sūnaus Egipto (Egypt), 2014 m. 
gruodį - dar vieno sūnaus Genezio 
(Genesis)

DOsJĖ
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 televizija ● kinas ● teatras ● kryžiažodžiai ● horoskopai

EvElina SašEnko 
kviečia išgirsti meilės žodžius

Programoje „Nuo bardų dainų iki 
šansonų“ skambės bardų S.Bareikio, K.Smo
rigino, O.Ditkovskio, V.Kernagio ir pran
cūziškos I.Montano, Š.Aznavūro, Ž.Brelio, 
E.Piaf dainos. Šias dainas jungia viena  
meilės  tema. E.Sašenko ir N.Bakulos muzi
kinis duetas apdainuoja savyje didžią jėgą 
slepiančius meilės žodžius.

Neištarti, neišgirsti, neperskaityti meilės 
žodžiai  tai stebuklai, kuriais neišdrįstama 
patikėti, kurių galia neįvertinta ir kuriems 

nelemta pakeisti likimo... Klausytojų laukia 
melodingų dainų ir improvizuotų akordeono 
melodijų kupinas vakaras.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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● E.Sašenko ir N.Bakulos koncertas - sausio 

26 d. 18 val. Vilniaus universiteto planetariume

● Bilietus platina TIKETA ir likus valandai 

iki koncerto prie įėjimo 

● Bilietų kaina - 10 eurų (koncerto dieną - 12 eurų)

Sausio 26 dieną Vilniaus universiteto  
planetariume į muzikinę premjerą kviečia 
nuostabaus balso savininkė, atlikėja  
EVElina SašEnko ir akordeono 
meistras nErijuS Bakula. Bendrą 
muzikinę programą specialiai Vilniaus 
publikai paruošusi atlikėja nekantrauja ją 
pristatyti savo talento gerbėjams.
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 TV8
6.30 Televitrina. 6.45 Ką pasakė Kakė Makė? 
7.00 „Saldi pasaka“. 7.15 „Linksmoji karuselė“. 
7.30 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 7.40 „Natali-
ja“. 8.40 Menų sala. 9.10 „Aistros vynas“. 10.15 
Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas. 11.15 
Romantinė drama „Truputis meilės“. 13.00 
„Sunkvežimių miestelis“. 13.30 „Karaliaus Ba-
baro ir drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 14.30 „Reindžeris 
Robas“. 15.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 16.00 „Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros 
vynas“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė 
komedija „Vedybų planuotoja“ (N-7). 23.00 
„Meilės miestas“ (N-7). 1.00 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2. 8.30 Sa-
vaitės kriminalai. 9.00 Žinios. 10.00 Info komen-
tarai su Indre Makaraityte. 10.30 KK2 (N-7). 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 14.25 Yra, kaip 
yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 16.30 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 @rimvydas-
valatka. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 @rimvydasvalatka. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.30 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Vyriška/Mo-
teriška. 13.45, 4.30 Mados nuosprendis. 14.50 
Susituokime. 15.40 Vakaro naujienos. 16.15 Vy-
riška/Moteriška. 17.10 Sąmokslo teorija. 18.05 
„Komanda“. 19.55 Stebuklų laukas. 21.00 Lai-
kas. 21.30 Šventinis koncertas Kremliuje. 23.35 
Komedija „Jaunikis“. 1.10 „Ingeborga Dapkū-
naitė. „Viskas, ką rašo apie mane - netiesa“. 

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 11.00 Žmogaus 
dalia. 12.00, 18.00 60 minučių. 13.55 Šeimos 
detektyvas. 17.00 Andrejus Malachovas. 20.00 
„Sklifosovskis“. 23.25 „Provokatorius“. 

 Ren
7.40 Žvalus rytas! 8.55 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.35 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.25, 14.55 Čapman paslaptys. 14.05 
„Keista byla“. 15.50 „Atspindžiai“. 17.35, 21.20 
Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.30 Tin-
kama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 23.10 
Jums net nesisapnavo. 1.40 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįži mas 2“. 
9.25 Medicinos paslaptys. 10.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 13“. 12.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 13.00, 1.50 „Susitikimo vieta“. 15.25 
Ypatingas įvykis. Tyrimas“. 16.05 „Brolis už 
brolį“. 18.50 Kovinis f. „Rusiškas charakteris“. 
20.35 „Bausmė negalima pasigailėti“. 0.50 Mes 
ir mokslas. Mokslas ir mes.

 TV PolonIa
7.55 Vilnoteka. 8.10 Turistinė kelionė. 8.25, 
17.55, 2.15 Naminukai. 8.50 Dienos receptas. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05 
Trumpa istorija. 12.10, 22.45 Polonija 24. 12.30, 
23.05 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20 Sveika, 
Polonija. 13.35, 17.20 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Komisaras Aleksas“. 16.15 Verta kalbėti. 
17.35 Nepriklausomybės portretai. 17.45 Žodžių 
žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa 
laužo taisykles. 19.25 Kvartetas. 20.25 Laisvasis 
ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.15 60 metų Poznanės TV. Jubiliejinis 
koncertas (1, 2). 1.50 Pasienio keliu. Zaleščykai. 

 TV1000
7.15 „Taksi 4“. 9.05 „Pavojingi žaidimai“. 11.00 
„Monos Lizos šypsena“. 13.20 „Atkirtis“. 15.25 
„Pasmerkti sužadėtiniai“. 17.10 „Marsas ata-
kuoja“. 19.10 „Divergentė“. 21.50 „Devintukai“. 
23.45 „Patrauklumo taisyklės“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 9.30, 20.30 Kaip tai veikia? 7.30 Greitai ir 
triukšmingai. 8.30, 20.00 Kaip tai pagaminta? 
10.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.30 
Sandėlių medžiotojai. 11.00, 14.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 12.00, 19.00 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.00 Išgyventi drauge. 17.00 Nuosta-
biausi pasaulio inžinerijos projektai. 18.00 Kovos 
dėl konteinerių. 18.30 Nekilnojamojo turto karai. 
21.00 Būsto gelbėjimo operacija. 22.00 Aliaska. 
23.00 Išlikti laukymėje. 24.00 Nemėginkite pa-
kartoti. 1.00 Kelionė traukiniu Australijoje. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 17.00 
Neįprastas maistas. 21.00 Atjungti nuo tinklo. 
22.00 Statybos atokioje Montanoje. 23.00 Vai-
duoklių medžiotojai. 24.00 Kai puola vaiduokliai. 

 10.25  „Svetimų troški-
  mų sūkurys“ (1)

 18.35  Lietuvos tūkstant -
  mečio vaikai

 21.00  Duokim garo! 19.30  KK2 penktadienis 19.30  „Nerealieji“

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 TV serialas 
„Pasmerkti 3“ (N-7).

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

10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
12.30 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

13.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis 
f.“Simpsonai“ (N-7).

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Nerealieji“ (N-7).
21.50 Veiksmo f. „A 

komanda“ (N-7).
0.40 Drama „Geriausias 

egzotiškas  
Marigold  
viešbutis 2“ (N-7).

2.50 Romantinė drama 
„Gili aistros jūra“ 
(N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.25 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Fantastinis 

veiksmo f. „Eliziejus“ 
(N-14).

23.05 Veiksmo 
komedija „Beverli 
Hilso policininkas 2“ 
(N-7).

1.05 Veiksmo trileris 
„Žaidėjas“  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 7“.
11.40 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Nuotykių f. „Drakono 

širdis. Nauja pradžia“ 
(N-7).

0.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.

6.40 TV serialas „F. T. 
Budrioji akis“.

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

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

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

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „F. T. 
Budrioji akis“.

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 Ekstrasensų mūšis.
21.45 Veiksmo f. „Jūrų 

pėstininkai“ (N-14).
23.50 Dakaras 2018.
0.20 Veiksmo f. 

„Čempionas 3. 
Išpirkimas“ (N-14).

2.00 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N-7).

2.45 Veiksmo f. „Jūrų 
pėstininkai“ (N-14).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
7.15 Patriotai (N-7).
8.15 Dokumentinis f. 

„Sparnuočių gyve-
nimas. Plėšrūnai ir 
maitlesiai“.

9.20 „Likimo melodija“ 
(N-7).

10.25 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ (1) (N-7).

11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ 

(N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Rasputinas“ (1, 2) 

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
1.10 „Delta“ (N-7).
3.00 „Albanas“ (N-7).
3.45 „Bitininkas“ (N-7).
4.30 „Rojus“ (N-7).
5.15 „Albanas“ (N-7).
6.00 „Pražūtingi 

smaragdai“ (1) 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 Istorijos detektyvai.
13.25 Stambiu planu.
14.10 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.00 Mano tėviškė.
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Vakaro pasakėlės“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.35 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Dangaus vardu 13“.
20.30 Kultūros teismas. 
21.20 Kriminalinė drama 

„Žudikas amžiams“.
22.50 Kai solo griežia kon-

trabosas. 
0.20 DW naujienos rusų k.
0.30 Dabar pasaulyje.

 18.00  Info diena

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.15 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Modus“ (N-14).
23.00 Kriminalinis trileris 

„Nužudyti Bilą“. 2 d. 
(N-14).

1.35 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Komiška drama 
„Apelsinai“ (N-14).

0.15 „Naša Raša“ (N-14).
1.15 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
2.05 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

11.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

12.00 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

13.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

14.00 Pinigai iš nieko.
14.55 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
16.00 Siaubingi 

namai.
17.00 Skaniausias gatvės 

maistas.
18.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
19.00 „Vėjavaikė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Karališkosios 

paslaptys.
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Trys draugės ir 
kūdikis“ (N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 Led Zeppelin 
koncertas 
„Celebration Day“. 
2007 m.

„ELIZIEJUS“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Neill Blomkamp. 
Vaidina: Matt Damon, 
Jodie Foster, Sharlto Copley.

2154-ieji metai. Žmonija pasida-
lijusi į dvi klases: ypač turtingus, 
gyvenančius kosmoso stotyje „Eli-
ziejus“ ir visus kitus, besigrum-
dančius nuo žmonių pertekliaus 
dūstančioje Žemėje. 

„NUŽUDYTI BILĄ“. 2 DALIS
kriminalinis trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Uma Thurman, David
Carradine, Michael Madsen.

4 metus komos būsenoje pralei-
dusi mergina toliau tęsia keršto 
žygį prieš buvusius kolegas, pa-
grobusius jos dukrelę, išniekinu-
sius jos vestuves ir pasmerkusius 
ją mirčiai. Ir šį kartą ji tikrai nužu-
dys Bilą! 

sausio 19 d. 

 21.00  „Trys draugės 
  ir kūdikis“ 

 19.55  „Rezidentai“ 10.30  „Policija ir Ko“

 ANImAL PLANET
7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 16.30, 0.45 
Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Blogas 
šuo. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Turkija, kontrastų 
šalis. 11.55 Banginių karai. 15.35, 23.50 Laukiniai ir 
pavojingi. 17.25, 21.05 Nacionalinis parkas. 18.20 
Liūtė karalienė. 22.00 Tanzanija. Dramblio kaulas. 

 SPorT1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos 
UCAM Murcia - Gran Kanarijos „Herbalife“. 8.50 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Romos AS - Ber-
gamo „Atalanta“. 10.50 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 14 laida. Vakar. 11.20 „CrossFit 
Games“. Ketvirta laida (rungtys: moterų bėgimas, 
vyrų jėgos). 12.10 KOK - 48. Moldova. 2 d. 14.30 
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Berlynas. 
Antra diena. 16.15 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Romos AS - Bergamo „Atalanta“. 18.10 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos UCAM Murcia 
- Gran Kanarijos „Herbalife“. 20.00 „Penkta-
sis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 21.00 Prancūzijos „Ligue 1“ 
futbolo lygos apžvalga. 19 turas. 21.45 Tiesiogiai. 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Kano SM - 
Marselio „Olympique“. 23.50 KOK World Series. 
Kaunas. 1 d. 2.20 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Florencijos „Fiorentina“ - Milano AC. 

 VIASAT SPorT BALTIc
6.55 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Valen-
cia Basket“. 8.55 Krepšinis. Eurolyga. „Chim-
ki“ - „Olympiacos“. 10.55 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. 2017 metų apžvalga. 11.55 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Amur“. 
13.55 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Valen-
cia Basket“. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Salavat 
Yulaev“ - CSKA. Tiesioginė transliacija. 18.30 
Boksas. 19.15 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Fenerbahce“. Tiesioginė transliacija. 
21.25 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Ar-
mani Olimpia“. Tiesioginė transliacija. 23.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Real“. 1.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Fener-
bahce“. 3.30 Premier lygos apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - CSKA. 

 EUroSPorT
6.00, 10.15, 1.00, 2.00 Australijos atvirasis 
teniso čempionatas. 10.00, 15.15, 1.45 Tenisas. 
15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 16.45, 
20.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio čempionatas. Vokietija. 18.45 Kalnų sli-
dinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 20.50, 0.25 
Eurosport žinios. 21.00 Angliškasis biliardas. 
Didžioji Britanija. 0.35 Dakaro ralis.

„APELSINAI“
komiška drama. JAV. 2012. 
Režisierius: Julian Farino. 
Vaidina: Alia Shawkat, Hugh Laurie, Catherine Keener.

Deividas ir jo žmona Pegė išgyvena šeimyninius sunkumus, kurie galiau-
siai sprogsta, kai jis įsimylį Niną, vos per dvidešimt perkopusią kaimynų 
dukterį. Kadangi šis naujas ryšys gali sugriauti santuokas ir draugystę, 
sunkiausio darbo imasi Deivido ir Pegės dukra Vanesa, buvusi geriau-
sia Ninos draugė.

„A KomANDA“
veiksmo Filmas. JAV. 2010. 
Režisierius: Joe Carnahan. 
Vaidina: Liam Neeson, 
Bradley Cooper, Jessica Biel.

Filmo siužetas pasakos apie tris netei-
singai apkaltintus Amerikos kareivius. 
Prie iš stropiai saugomo karinio kalė-
jimo pabėgusios trijulės prisijungia 
ket virtasis karys - pilotas žvalgybinin-
kas. Ir tuomet prasideda nuotykiai. 

LNK
21.00

TV3
21.50

TV1
23.00

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30  „Aladinas“.
7.00 „Legen da apie Korą“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
8.00 „Aladinas“.
8.30 Superekspertai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Fantastinė komedija 

„Kačių motina“ (N-7).
12.20 Fantastinė nuotykių 

drama „Meilė keliau-
ja laiku. Smaragdas“.

14.45 Komedija „Dantukų 
fėja“ (N-7).

16.55 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.00 „Misija. Vestuvės“. 
Lietuva, realybės 
šou, 2018 (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 „Eurojackpot“. 
19.30 Drama „Veidrodėli, 

veidrodėli“ (N-7).
21.40 Fantastinė nuotykių 

komedija „Volterio 
Mičio slaptas gyve-
nimas“ (N-7).

23.55 Siaubo trileris 
„Kerė“ (S).

1.50 Veiksmo f. „Drakonų 
karai“ (N-14).

3.20 Fantastinė nuotykių 
drama „Merlinas. 
Sugrįžimas“ (N-7).

6.30 Animacinis f. „Mada-
gaskaro pingvinai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Ančiukai 
Duoniukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 „Volisas ir Gromitas. 

Kiškiolakio  
prakeiksmas“.

11.50 Filmas šeimai 
„Karališkasis Sofijos 
ir Rouzės nuotykis“.

13.25 Komedija „Margi, 
pirmyn!“

15.20 Juodojo humoro ko -
me dija „Nuogas gink-
l as 33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas“ (N-7).

17.00 Vaikai šėlsta.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo komedija 

„Vėžliukai nindzės“.
21.20 Komedija šeimai 

„Keistas penktadienis“.
23.10 Trileris „Laukinės 

aistros 2“ (N-14).
1.00 Fantastinis veiksmo f. 

„Eliziejus“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.30 „Detektyvė Miretė“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
11.50 „Didingi nariuotakojai“.
12.45 „Grizlių karalystė“.
13.40 TV serialas 

„Puaro 13“. 
15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2018. 

Nacionalinė atranka.
23.20 Romantiška komedija 

„Geriau nebūna“.
1.35 „Didingi nariuotakojai“.
2.25 „Grizlių karalystė“.
3.10 Teisė žinoti.

 18.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 14.45  „Dantukų fėja“

ŠeŠtadienis

„VEIDRODĖLI, VEIDRODĖLI“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Tarsem Singh.
Vaidina: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer.

Piktoji Karalienė užgrobia karalystės sostą ir ištremia princesę Snieguolę 
į gūdų mišką. Tremtyje su septyniais mažais vyrukais augusi mergaitė 
išaugo į savarankišką ir drąsią merginą, kuri vieną dieną nusprendžia 
padaryti galą Piktosios Karalienės nedorybėms. Į pagalbą pasitelkusi 
ištikimiausius savo draugus ji leidžiasi į nuotykius.

rekomenduoja

„KEISTAS PENKTADIENIS“
KomeDija šeimai. JAV. 2003.
Režisierius: Mark Waters.
Vaidina: Jamie Lee Curtis, 
Lindsay Lohan, Mark Harmon.

Intensyviai dirbanti daktarė Tesa 
ir jos penkiolikametė pramuštgal-
vė dukra Ana smarkiai nesutaria. 
Jos ginčijasi absoliučiai dėl visko. 
Tačiau netrukus viskas pasikeis iš-
aušus lemtingajam penktadieniui. 
Ne itin gerai sutariančios mama 
ir dukra pasijaučia esančios ne 
savo „kailyje“ tiesiogine to žodžio 
prasme.

„MISIJA „NEĮMANOMA“ 2
VeiKsmo filmas. JAV, Vokietija. 
2000.
Režisierius: John Woo.
Vaidina: Tom Cruise, Dougray 
Scott, Thandie Newton.

Buvęs slaptasis agentas Embrou-
zas iš itin slepiamos laboratorijos 
pagrobia visas vaistų, skirtų kovoti 
su nauja, mirtinai pavojinga gripo 
atmaina, pavadinta „Chimera“, at-
sargas. Jo planas kraupiai paprastas: 
parduoti vaistus už pasakišką kainą. 
Sustabdyti piktavalį privalo specia-
lusis agentas Itanas ir jo komanda.

„VEDYBŲ PLANUOTOJA“
romantinė KomeDija. JAV, 
Vokietija. 2001.
Režisierius: Adam Shankman.
Vaidina: Jennifer Lopez, Matthew
McConaughey, Bridgette Wilson.

Merė ambicinga ir gerai žinoma 
vedybų planuotoja. Tačiau vieną 
gražią dieną ši nepataisoma vie-
nišė iki ausų įsimyli, kai likimas su-
veda ją su daktaru Stivu. Pasirodo, 
Stivas yra didžiausių jos planuoja-
mų vestuvių pagrindinis herojus! 

LNK
21.20

  TV8
7.00 Televitrina. 7.15 „Bernardas“. 8.00 „Mažo-
sios kerėtojos“. 8.30 „Ančiukų istorijos“. 9.30 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.00 „Sunkveži-
mių miestelis“. 11.00 „Dūdelė ir ąsotėlis“. 11.15 
„Galima ir Negalima“. 11.35 „Linksmoji karuse-
lė“. 11.50 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 12.00 
„Reindžeris Robas“. 13.00 „Karaliaus Babaro ir 
drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 „Franklinas 
ir draugai“. 15.00 Tavo augintinis. 15.30 Menų 
sala. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 17.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.00 
Šokiai! (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Detektyvas su prieskoniais“ (N-7). 22.45 Ro-
mantinė komedija „Vedybų planuotoja“ (N-7). 
0.40 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 1.45 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 

  INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 14.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 15.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Vilniečiai. 18.35 
Farai (N-7). 19.30 Savaitės kriminalai (N-7). 20.00 
Kitu kampu. 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 
Žinios. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar 
pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos 
skambutis (N-7). 4.10 Tauro ragas (N-7). 4.35 
Apie žūklę. 5.05 Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

  PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.50 Grok, mylimas akordeone! 7.25 „Juo-
kingi kamuoliukai. Sportas“. 7.35 „Marinas ir jo 
draugai. Povandeninės istorijos“. 8.00 Gudrutės ir 
gudručiai. 8.45 Pastoriaus žodis. 9.15 Visų geriau-
sias! 10.15 Vaikų klubas. 10.25 Skanėstas. 11.30 
„Pati žaviausia ir patraukliausia“. 13.10 „Šuns šir-
dis“. 14.10 „Maskva netiki ašaromis“. 17.15 Vaka-
ro naujienos. 17.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 
18.35, 20.20 Šiandien vakare. 20.00 Laikas. 21.40 
Melodrama „Ivanovai“. 23.30 Komedija „Pelenė“.

  RTR PLANETA BALTIJA 
8.15 „Gyvos istorijos“. 9.05 „Penki prieš vieną“. 
10.00, 19.00 Žinios. 10.40 Anšlagas ir Kompa-
nija. 13.00 „Duktė už tėvą“. 17.00 „Sveikas, An-
drejau“. 20.00 „Atpildas“. 23.15 „Negaliu sakyti“. 

  REN
10.00 Rusiškas vairavimas. 11.00 Mintransas. 
11.40 Sąžiningas remontas. 12.25 Pati naudin-
giausia programa. 13.25 Žiūrėti visiems! 13.50 
Kosminių istorijų diena. 19.20 „Įslaptinti sąrašai. 
Šablono sprogimas: 7 reiškiniai, kurie negali-
mi!“ 21.15 Michailo Zadornovo koncertas. 22.50 
Michailo Zadornovo koncertas „Tik pas mus...“ 

TV3
19.30

TV8
22.45

 13.25  „Margi, pirmyn!“

BTV
21.55
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6.00 TV serialas „F. T. 
Budrioji akis“.

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie ��kl�.
10.00 TV serialas 

„Nutr�k� nuo 
grandin�s“.

10.30 „Pragaro katyt�“.
11.30 TV serialas 

„Li��i� sezono 
belaukiant“ (1).

12.40 Reali mistika (N-7).
13.40 „Vanity Fair. 

Visi�kai slaptai“ 
(N-7).

14.40 „Kas �udikas?“ 
(N-7).

17.00 LKL �empionatas. 
„Lietuvos rytas“ - 
„Lietkabelis“. 
Tiesiogin� 
transliacija.

19.30 Muzikin� kauk�. 
Geriausieji.

21.55 Veiksmo f. „Misija 
„Ne�manoma“ 2 
(N-7).

0.10 Dakaras 2018. 
Savait�s ap�valga.

0.40 Dakaras 2018.
1.10 Siaubo f. 

„Baubas 2“ (S).
2.35 TV serialas 

„Juodasis s�ra�as“ 
(N-7).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuv�.
7.25 Dokumentinis f. 

„Didy sis barjerinis 
rifas“ (N-7).

8.25 Karo ir pokario vai-
kai. Tremtini� vaikai.

9.00 Skinsiu raudon� ro��.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Didysis barjerinis 
rifas“ (N-7).

11.00 „Detektyvas Morsas“ 
(N-7).

13.00 „Vera. Oro pilys“ (N-7).
15.00 Dokumentinis f. 

„Geriausios nardymo 
vietos“ (N-7).

16.00 �inios. Orai.
16.20 Mano Europos 

Parlamentas.
16.50 „Pra��tingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 �inios. Orai.
18.30 4 kampai.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 �inios. Orai.
20.30 „Gurovo bylos 6. Bet 

kokia kaina“ (N-7).
22.30 �inios. Orai.
23.00 „Detektyvas Morsas“ 

(N-7).
1.00 „Pra��tingi 

smaragdai“ (N-7).
2.40 „Vera. Oro pilys“ (N-7).
4.10 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Rus� gatv�.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pa�velk � profesij� 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 XIV tarptautinio teat-

ralizuoto vaik� ir jau-
nimo muzikos festiva-
lio „Mes - Pasaulis“ 
�okio pasaka.

11.10 Opera „Fidelijus“. 
13.20 Klauskite daktaro.
14.15 Stilius.
15.10 „Gimin�s ir...“
16.00 Euromaxx.
16.30 Dokumentinis f. 

„Ateinu...“
18.00 Prisik�limo ekspresas - 

�imtme�io veidai.
18.45 Dokumentinis f. 

„Alenas Delonas. 
I�skirtinis portretas“.

19.40 Dokumentinis f. „Mes 
esame autoriai“.

20.15 Stambiu planu.
21.00 Kriminalin� drama 

„�ugarlando ekspre-
sas“ (N-14).

22.45 KT Tunstall koncertas.
23.45 Mano t�vi�k�.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Kriminalin� drama 

„�udikas am�iams“.
2.00 „Prokurorai“.

6.20 Teleparduotuv�.
6.50 Dokumentinis f. 

„Povandeninis 
Okavango 
pasaulis“.

7.50 Daktaras Ozas. 
�eimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Surikat� namai“.
9.15 Anapus 

ne�inomyb�s (N-7).
10.15 „Akloji“.
11.25 „B�r�ja“.
12.00 „Nekviesta 

meil�“.
14.00 Pasisv�r� ir 

laimingi.
15.00 „�irdele mano“ 

(N-7).
17.00 „Akloji“.
18.00 „B�r�ja“.
19.00 „Didingasis

am�ius. 
Jos didenyb� 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas. 
B�giai tamsoje“ 
(N-14).

22.45 „T�vas Motiejus“ 
(N-7).

0.40 Kriminalinis 
trileris 
„Nu�udyti Bil�“. 
2 d. (N-14).

3.00 „Modus“ (N-14).
4.40 Pasisv�r� ir 

laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 „Atgal � gamt�“.
8.30 Ekstremali �vejyba 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 Statyb� gidas.
10.00 Karys lenktynininkas 

(N-7).
10.30 Lietuvos mokykl� 

�aidyn�s.
11.00 I�likimas (N-7).
12.00 Joki� kli��i�! (N-7).
13.00 Premjera! 

„�sp�dingiausios 
atostog� vietos“.

14.00 „�ygis palei Nil�“ 
(N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 I� peties (N-7).
17.00 Sand�li� 

karai (N-7).
18.00 Lietuvos talentai 

(N-7).
21.00 Dain� dvikova.
21.30 TV3 �inios. 

TV3 sportas. 
TV3 orai.

22.30 „Na�a Ra�a“ 
(N-14).

23.00 Biografin� drama 
„12 vergov�s met�“ 
(N-14).

1.35 Trileris „Vagi� 
pasaulis“ (N-14).

3.20 I� peties (N-7).

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.30 „Blogiau neb�na“ 
(N-7).

10.30 Pinigai i� nieko.
11.30 „V�javaik�“ 

(N-7).
12.30 „Mega virtuv�s“.
13.30 Siaubingi namai.
14.25 Animacinis 

nuotyki� f. 
„Sniego 
karalien�“.

15.45 Karali�kosios 
paslaptys.

16.15 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

17.20 �eimos vakaras. 
„Urfino 
D�iuso ir 
mergait�s El�s 
nuotykiai“.

19.00 Skaniausias gatv�s 
maistas.

20.00 „L�ktuvai, pakeit� 
pasaul�“.

21.00 „Mylimoji 
mokytoja“ 
(N-7).

22.00 „Fortitudas“ 
(N-14).

23.00 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

0.05 Klaip�dos patruliai 
(N-7).

0.35 „V�javaik�“ 
(N-7).

 15.10  „Gimin�s ir...“ 11.00  „Detektyvas 
  Morsas“

 8.45  Sveikatos ABC 
  televitrina

 17.20  „Urfino D�iuso ir 
mergait�s El�s nuotykiai“

 19.00  „Didingasis am�ius. 
Jos didenyb� Kiosem“

TV PROGRAMAsausio 20 d.

  PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.50 Grok, mylimas akordeone! 7.25 „Juo-
kingi kamuoliukai. Sportas“. 7.35 „Marinas ir jo 
draugai. Povandenin�s istorijos“. 8.00 Gudrut�s ir 
gudru�iai. 8.45 Pastoriaus �odis. 9.15 Vis� geriau-
sias! 10.15 Vaik� klubas. 10.25 Skan�stas. 11.30 
„Pati �aviausia ir patraukliausia“. 13.10 „�uns �ir-
dis“. 14.10 „Maskva netiki a�aromis“. 17.15 Vaka-
ro naujienos. 17.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 
18.35, 20.20 �iandien vakare. 20.00 Laikas. 21.40 
Melodrama „Ivanovai“. 23.30 Komedija „Pelen�“.

  RTR PLANETA BALTIJA 
8.15 „Gyvos istorijos“. 9.05 „Penki prie� vien�“. 
10.00, 19.00 �inios. 10.40 An�lagas ir Kompa-
nija. 13.00 „Dukt� u� t�v�“. 17.00 „Sveikas, An-
drejau“. 20.00 „Atpildas“. 23.15 „Negaliu sakyti“. 

  REN
10.00 Rusi�kas vairavimas. 11.00 Mintransas. 
11.40 S��iningas remontas. 12.25 Pati naudin-
giausia programa. 13.25 �i�r�ti visiems! 13.50 
Kosmini� istorij� diena. 19.20 „�slaptinti s�ra�ai. 
�ablono sprogimas: 7 rei�kiniai, kurie negali-
mi!“ 21.15 Michailo Zadornovo koncertas. 22.50 
Michailo Zadornovo koncertas „Tik pas mus...“ 

  NTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 �iandien. 7.25 Ap�i�ra. 7.55 
J� papro�iai. 8.30 Gaminame su Aleksejumi 
Ziminu. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas 
ir mir�s maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 
Va�iuosime, pavalgysime. 13.00 Lauk man�s. 
14.00 „Muchtaro sugr��imas 2“. 15.20 „Kart�...“ 
16.00 Milijono verta paslaptis. 18.00 „Cent-
rin� televizija“ su Vadimu Takmenevu. 19.00 
„Traukinys � �iaur�“. 22.55 „Kaubojai“. 0.50 
„Tarptautin� pj�klorama“ su T.Koesajanu. 1.45 
„Pasis�d�jimas pas Margulis�“. 2.45 „Buldo-
go-�ou“. 3.35 „Svetimas rajonas“. 

  TV POLONIA
7.10 „Laim�s spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusry�ius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Polonijos 
pokalbis. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 „T�vas 
Mateu�as“. 14.15 „Ir g�riui, ir blogiui“. 15.10 
Pramogin� laida. 16.00 Okrasa lau�o taisykles. 
16.30 �simyl�k Lenkijoje. 17.00 Kult�ringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenk�@lenk� �odynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meil�“. 19.50, 
6.05 Pramogin� laida. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 �inios. Sportas. Orai. 21.45 „1920. 
Karas ir meil�“. 22.40, 4.35 Didysis testas. 0.15 
Koncertas „Night of the Proms“ (2). 1.50 „M, 
kaip meil�“. 3.45 „1920. Karas ir meil�“. 

  TV1000
7.10 „Devintukai“. 9.05 „Patrauklumo tai-
sykl�s“. 10.50 „Divergent�“. 13.30 „D�esio 
D�eimso nu�udymas, kur� �vykd� bailys Rober-
tas Fordas“. 16.30 „Protas ir jausmai“. 19.10 
„Insurgent�“. 21.25 „Optimisto istorija“. 23.50 
„Be tr�kum�“. 1.50 „Pirmyn � Vakarus“. 

 DISCOVERY 
7.00, 12.00 Kaip tai veikia? 7.30 Edas Stafordas: 
� ne�inomyb�. 8.30 I�gyventi drauge. 10.30 Kaip 
tai pagaminta? 11.00 Turto gelb�tojai. 13.00, 
19.00 Greitai ir triuk�mingai. 15.00 Aukso kar�-
tin�. 17.00 Automobiliai. 18.00 In�inerija. 20.00 
Automobili� perpardavin�tojai. 21.00 Gajaus 
Martino kilm�. 22.00 Skrydis 370. Tr�kstamas 
ry�ys. 23.00 Istorijos paslaptys. 24.00 Eskobaro 
milijon� suradimas. 1.00 Nem�ginkite pakartoti. 

  TRAVEL
7.00, 12.00 Naujo b�sto paie�ka. 9.00 Turto 
gelb�tojai. 11.00 Vie�bu�i� verslas. 15.00 Ne�-
prastas maistas. 18.00 Maisto rojus. 19.00 Sal� 
paslaptys. 19.30 Septyni vandens stebuklai. 20.00 
Ekstremalieji vandens parkai. 21.00 Piet� Afrikos 
papl�dimiai. 22.00Ne�inoma ekspedicija. 23.00 
Vaiduokli� med�iotojai. 1.00 Kai puola vaiduokliai. 

  ANIMAL PLANET
6.36 Floridos puma nakt�. 7.25 Bangini� karai. 
8.15, 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 12.50 Mi�k� 
�statymai. 13.45 Rykli� ataka. 14.40 Aliaskos 
siaub�nai. 15.35, 0.45 Li�no broliai. 18.20 Lotyn� 
Amerikos platyb�se. 5.02 Did�iausi ir blogiausi. 

  SPORT1
7.00 „Penktasis k�linys“. Ispanijos „Endesa“ 
krep�inio lygos ap�valga. Vakar. 8.00 Pranc�-
zijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Kano SM - Mar-
selio „Olympique“. Vakar. 10.00 NBA krep�inio 
lyga. Bostono „Celtics“ - Filadelfijos „76ers“. 
12.10 KOK World Series. Kaunas. 1 d. 14.40 
Pranc�zijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Pary�iaus 
„Saint-Germain“ - Di�ono FCO. 16.40 ATP 
250 teniso turnyras. �vedija. Finalas. 18.50 
Pranc�zijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Kano SM - 
Marselio „Olympique“. Vakar. 21.00 „Penktasis 
k�linys“. Ispanijos „Endesa“ krep�inio lygos 
ap�valga. Vakar. 22.00 „NBA Action“. Krep�inio 
lygos ap�valga. 14 laida. 22.30 Tiesiogiai. NBA 
krep�inio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklaho-
ma Si�io „Thunder“. 1.10 KOK World series. 
Talinas. 1 d. 3.20 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Romos AS - Bergamo „Atalanta“. 5.20 
Ispanijos „Endesa“ krep�inio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Malagos „Unicaja“. 

  VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Krep�inis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Armani 
Olimpia“. 9.00 Krep�inis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Fenerbahce“. 11.00 Boksas. Mairis Brie-
dis - Mike’as Perezas. 12.25 Premier lygos ap�-
valga. 12.55 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
Minsko „Dinamo“. Tiesiogin� transliacija. 15.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Brighton“ -
 „Chelsea“. Tiesiogin� transliacija. 16.50 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - „Man-
chester United“. Tiesiogin� transliacija. 19.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
City“ - „Newcastle“. Tiesiogin� transliacija. 21.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Brighton“ - 
„Chelsea“. 23.20 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dina-
mo“ - Minsko „Dinamo“. 1.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Burnley“ - „Manchester United“. 

  EUROSPORT
6.00, 10.15, 14.00 Australijos atvirasis teniso 
�empionatas. 10.00, 15.15 Tenisas. 12.30 Kaln� 
slidin�jimas. Pasaulio taur�. Austrija. 15.45, 18.45 
Biatlonas. Pasaulio taur�. Italija. 16.45 �uoliai su 
slid�mis nuo tramplino. Pasaulio �empionatas. 
Vokietija. 19.30 Kaln� slidin�jimas. Pasaulio taur�. 
Italija. 20.30 �iemos sportas. Kryptis - Pjong�an-
gas. 20.50, 0.25 Eurosport �inios. 21.00 Angli�ka-
sis biliardas. Did�ioji Britanija. 0.35 Dakaro ralis.

 12.00  Joki� kli��i�! 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 TV8
7.00 Televitrina. 7.15 „Bernardas“. 8.00 „Ma-
žosios kerėtojos“. 8.30 „Ančiukų istorijos“. 
9.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.00 „Sun-
kvežimių miestelis“. 11.00 „Linkėjimai bež-
džionėlei“. 11.15 „Septynžiedė gėlelė“. 11.35 
„Pats mažiausias nykštukas“. 11.50 „Boleko ir 
Lioleko nuotykiai“. 12.00 „Reindžeris Robas“. 
13.00 „Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 
nuotykiai“. 14.00 „Franklinas ir draugai“. 15.00 
Sveikatos medis. 16.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas. 17.00 „Detektyvė Fišer“. 
18.00 Šokiai!  20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Mėnulis virš ežero. 22.50 „Detektyvas 
su prieskoniais“. 0.30 „Detektyvė Fišer“. 1.30 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“. 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.15 Nuo... 
Iki. 8.00 Apie žūklę. 8.30 KK2. 10.30 Savaitės 
kriminalai. 11.00 Ne vienas kelyje. 11.35 Au-
topilotas. 12.05 Kitu kampu. 13.00 Pagalbos 
skambutis. 17.35 Valanda su Rūta. 19.00 KK2. 
21.00 Savaitės panorama. 21.30 @rimvydasva-
latka. 22.00 Žinios. 23.00 Farai. 23.30 Savaitės 
panorama. 24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 0.30 
24 valandos. 4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas 
kelyje. 5.05 Savaitės panorama. 5.30 Kitu kampu. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Sargybinis. 7.15 „Juokingi kamuoliukai. PIN-
kodas“. 7.30 „Marinas ir jo draugai. Povandeninės 
istorijos“. 7.50 Padriki užrašai. 8.05 Sveikata. 9.10 
Rytais į svečius su Marija Šukšina. 9.55 Padriki 
užrašai. 10.10 Vaikų klubas „Mašos pasakos“. 
10.25 Brangi laida. 11.30 Komedija „Vargšė Saša“. 
14.10 „Dartanjanas ir trys muškietininkai“. 19.20 
Visų geriausias! 20.50 Kas? Kur? Kada? XXI 
amžiaus vaikai. 22.00 Laikas. 23.30 Komedija „Na-
cionalinės medžioklės ypatumai“. 1.10 Komedija 
„Milijonas vestuvių krepšyje“. 2.40 EURONEWS. 

RTR PlaneTa BalTIja 
7.45 Žinios. Maskva. 8.25 Pats sau režisierius. 
9.15 Rytinis paštas. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.20 Kai visi namie. 11.10 „Maša ir lokys“. 
11.30, 13.20 Juoktis leidžiama. 14.30 „Nelengva 
laimė“. 16.30 „Didžioji opera“. 21.00 Sekmadie-
nio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Veikiantieji 
asmenys“. 0.25 „Atgalinis bilietas“. 

 Ren
7.00 Pažink mūsiškius. 7.45 „V ir M“. 8.30 Žiū-
rėti visiems! 9.00-20.15 „Nina“. 0.30 Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou „Druska“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl svei-
ki! 7.45 Pirmoji laida. 8.25 Valgome namie! 
9.25 Kūdikio lūpomis. 10.10 Kas namie šei-
mininkas? 11.00 Technikos stebuklai. 11.55 
Sodininkų atsakas. 13.00 Vartotojų priežiūra. 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.25 Krimina-
linė Rusija. 16.00 Tyrimą atliko... 17.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 18.00 Dienos apžvalga. 
19.15 Tu nepatikėsi! 21.55 Tatjanos Mitkovos 
filmas „Muslimas Magomajevas. Sugrįžimas“. 
23.00 „Kaubojai“. 0.55 „Teisėtas mentas“. 4.35 
„Būna gi taip!“ 

 TV PolonIa
6.55, 15.40 „Namas“. 8.40 Laisvasis ekranas. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 10.25 ZUS be 
sienų. 10.50 Telerytas. 11.20 Grūdas. 11.50, 
20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 12.20 „Saulės 
ietis“. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Vieš-
paties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
14.00 Šv. Mišios. 14.20 Turistinė kelionė. 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 
20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Merginos iš Lvovo“. 
22.40, 5.15 „Dar ne vakaras“. 0.30 Pramoginė 
laida. 1.00 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
7.45 „Optimisto istorija“. 10.05 „Insurgentė“. 
12.25 „Be trūkumų“. 14.30 „Raktas“. 16.35 
„Neparastai garsiai ir neįtikėtinai arti“. 19.10 
„Divergentė 3. Už sienos“. 21.40 „Mergina, 
verta milijono“. 0.25 „Žaidimas“. 

DIscoVeRy 
8.30 Geležinkeliai Aliaskoje. 9.30 Nepritaikytas ga-
ražas. 10.30 Kaip pagaminta. 11.00 Sunkvežimiai. 
12.00 Britų lobis, Amerikos auksas. 13.00 Kontei-
nerių kovos. 14.00 Sandėlių medžiotojai. 16.00 
Kovos dėl nekilnojamojo turto. 17.00 Australijos 
geležinkeliais. 18.00 Automobilių agentai. 19.00 
Inžinerija. 20.00 Aliaskos krūmynų gyventojai. 
21.00 Edas Stafordas. 22.00 Surasti Eskobaro 
milijonus. 23.00 Idris Elba. 24.00 Aukso karštligė. 

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
11.00 Viešbučių verslas. 12.00 Statybos atokio-
je Montanoje. 13.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 
Turto gelbėtojai. 16.00 Neįprastas maistas. 
18.00 Maisto rojus. 19.00, 21.00 Paslaptingi 
paplūdimiai. 20.00 Pietų Afrikos paplūdimiai. 
22.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 23.00 Vaiduoklių 
medžiotojai. 1.00 Nežinoma ekspedicija. 

 13.40  Sveikinimai  21.00  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 10.10  „Laik rodžių 
  stabdytojai“

 8.00  „Aladinas“

6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Aladinas“.
7.00 Animacinis f. „Legen-

da apie Korą“.
7.30 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

8.00 Animacinis f. 
„Aladinas“.

8.30 „Simpsonai“ (N-7).
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Animacinis f. „Skruz-

dė liukas Z“ (N-7).
13.05 Nuotykių f. „Sugrį-

žimas į Nimės salą“.
15.00 Filmas šeimai „Malo-

ningasis vaiduoklis“.
16.55 Ekstrasensai detektyvai.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „X Faktorius“. Lietuva, 

didysis muzikos šou, 
2017. Tiesioginė 
transliacija (N-7).

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

0.55 Drama „Juodoji 
auklės knygelė“ 
(N-14).

2.30 Siaubo trileris 
„Kerė“ (S).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Ančiukai 
Duoniukai“.

7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 Animacinis f. „Ogis 

ir tarakonai“.
10.10 Nuotykių f. „Laik-

rodžių stabdytojai“.
12.00 Veiksmo komedija 

„Trys nindzės imasi 
veikti“ (N-7).

13.45 Nuotykių f. „Lesė“.
15.40 Pričiupom!
16.10 Vaikai šėlsta.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Pramogų pasaulio 

apdovanojimai 
„Žmonės 2018“. 
Tiesioginė transliacija.

22.00 Kriminalinis veiks-
mo f. „Gangsterių 
medžiotojai“ (N-14).

0.10 Siaubo trileris 
„Apsėstieji“ (S).

1.50 Trileris „Laukinės 
aistros 2“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 Mes nugalėjom.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Jorindė ir Joringelis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 „Atšiaurioji Kanada“. 
12.45 „Jeloustouno gamta“. 
13.30 Daktaras Jonas 

Basanavičius.
14.00 Nepriklausomybės 

Akto parodos atida-
rymas. 

14.30 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Antanas Smetona“.

15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Editos šou (N-7).
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą“.
21.55 „Ana Karenina“ (N-14).
24.00 Nuotykių f. „Drakono 

širdis. Nauja pradžia“.

6.35 Galiūnų čempionų 
lyga. Meksika. 1 d.

7.35 TV serialas „F. T. 
Budrioji akis“.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Meksika. 2 d.
10.00 TV serialas „Nutrūkę 

nuo grandinės“.
10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 TV serialas „Liūčių 

sezono belaukiant“.
12.40 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

13.40 Sveikinimai.
16.00 TV serialas 

„Policijos  
akademija“ (N-7).

17.00 LKL čempionatas. 
„Neptūnas“ - 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

19.30 Nuotykių komedija 
„Seniai-plėšikai“ 
(N-7).

21.20 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N-7).

22.15 TV serialas „Gyvi 
numirėliai“ (N-14).

23.10 Dakaras 2018.
23.40 Veiksmo f. „Misija 

„Neįmanoma“ 2“ 
(N-7).

1.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Mano Europos 

Parlamentas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Gurovo bylos 5. 

Savivalė“ (N-7).
12.45 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Mano Europos 

Parlamentas. 
19.00 „Juodosios katės“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Juodosios katės“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
1.10 „Gurovo bylos 5. 

Savivalė“ (N-7).
2.55 24/7.
3.35 „Didysis barjerinis 

rifas“ (N-7).

6.05 KT Tunstall koncertas.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita (subtitruota).
8.00 Menora (subtitruota).
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx.
9.30 „Padirbta, vogta - 

parduota!“ 3 d. 
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Linija, spalva, forma.
13.30 Stop juosta.
14.00 Legendos.
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
15.45 „Kaunas Sonorum 

2017“. 
17.15 Kultūros teismas. 
18.00 Nes man tai rūpi.
18.55 „Martyno Liuterio 

gyvenimas“. 9 s. 
19.10 „Antinas Hovardas“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.55 Margarita Diuras. 

„Muzika“. 
22.55 „Auksiniai duetai“.
0.30 Dabar pasaulyje.

 16.20  Krepšinio 
  pasaulyje

 18.30  Editos šou

35laisvalaikis 2 0 1 8  s a u s i o  1 9

sausio 21 d. 

 9.30  Vienam gale 
  kablys

 12.00  Moterys prieš 
  vyrus

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Afrika. 

Pavojinga  
tikrovė“ (1).

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

8.45 „Surikatų 
namai“.

9.15 „Žiniuonis“ (N-7).
10.15 „Akloji“.
11.25 „Būrėja“.
12.00 Moterys 

prieš vyrus  
(N-7).

14.00 Pasisvėrę ir 
laimingi.

15.00 „Širdele mano“ 
(N-7).

17.00 „Akloji“.
18.00 „Būrėja“.
19.00 Komedija 

„Vakarėlis“  
(N-7).

21.00 Kriminalinė 
drama  
„Džeki Broun“ 
(N-14).

24.00 Drama „Tu nesi tu“ 
(N-14).

1.45 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

3.25 „Bekas. 
Bėgiai tamsoje“ 
(N-14).

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 „Įspūdingiausios 

atostogų  
vietos“.

8.30 Ekstremali žvejyba 
(N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Jokių 

kliūčių! (N-7).
13.00 „Įspūdingiausios 

atostogų  
vietos“.

14.00 „Žygis palei Nilą“ 
(N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Sandėlių 

karai (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 Drama 

„Lūšnynų  
milijonierius“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

23.30 Kvailiausi pasau-
lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Pamiršti 
vardai. Jonas 
Rustemas.

9.30 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

10.30 „Mylimoji 
mokytoja“  
(N-7).

11.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

12.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

13.30 Karališkosios 
paslaptys.

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

15.45 Romantinė 
komedija 
„Kubietiškas  
šėlsmas“ (N-7).

17.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Vėjavaikė“ 
(N-7).

20.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Pragaras rojuje“ 
(N-7).

23.00 „Toledas“ 
(N-14).

0.30 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

„GANGSTERIŲ MEDŽIOTOJAI“
Kriminalinis veiKsmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Ruben Fleischer.
Vaidina: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone.

Los Andželą pamažu užvaldo gangsteris Mikis Koenas. Matydamas, kad 
įstatymai nebeveikia ir kitų būdų išgelbėti miestą nėra, Los Andželo 
policijos vadas paveda suformuoti slaptą policininkų būrį - šie priva-
lo bet kokiomis priemonėmis sutramdyti mieste įsisiautėjusią mafiją. 
Jokių vardų, jokių ženklelių, jokio pasigailėjimo. Medžioklė prasideda.

lNK
22.00

rekomenduoja

„lŪŠNYNŲ MIlIJONIERIUS“
Drama. D.Britanija. 2008. 
Režisierius: Danny Boyle. 
Vaidina: Dev Patel, Freida Pinto, 
Anil Kapoor.

Džamalis Malikas dalyvauja indiško-
je žaidimo „Kas nori tapti milijonie-
riumi?“ versijoje. Nuo didžiojo prizo 
jį skiria tik vienas klausimas, į kurį jis 
privalo atsakyti teisingai. Sulaikiusi 
kvapą žaidimą stebi visa Indija. 

„VIENAS ŠŪVIS. DVI KUlKOS“
veiKsmo KomeDija. JAV. 2013.
Režisierius: Paul Feig.
Vaidina: Sandra Bullock, Michael 
McDonald, Melissa McCarthy.

Karjeristė FTB agentė Sara Ešburn yra 
itin ambicinga ir arogantiška moteris, 
nesutarianti su savo kolegomis. Jai 
paskiriama užduotis vykti į Bostoną. 
Bostone agentė gauna partnerę - jo-
kių taisyklių nepaisančią pareigūnę 
Mulins. Dirbti nebus lengva.

„DŽEKI BROUN“
Kriminalinė Drama. JAV. 1997.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Pam Grier, Samuel 
L.Jackson, Robert Forster.

Džeki, lėktuvo stiuardesė, pagau-
nama nelegaliai gabenanti pinigus, 
gautus už prekybą ginklais. Rėjus ir 
Markas, stovintys įstatymo pusėje, 
pasiūlo jai bendradarbiauti, pade-
dant sučiupti ginklų tiekėją Ordelį.

TV6
19.00

TV1
21.00

TV3
22.30

 ANIMAl PlANET
8.15 Lotynų Amerikos platybėse. 12.50 Mano rie-
bus augintinis. 13.45 Nacionalinis parkas. 14.40 
Liūtė karalienė. 18.20 Ryklių ataka. 19.15 Drako-
nų irštvoje. 20.10 Milžinė medūza. 21.05 Rykliai. 
22.00 Ryklių puolimų registravimas. 22.55 Lauki-
niai ir pavojingi. 0.45 Namai medžiuose. 

 SPORT1
8.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Paryžiaus 
„Saint-Germain“ - Dižono FCO. 10.00 Čempionai 
LT. Graplingo atvirasis čempionatas. Šakiai. 10.30 
NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Okla-
homa Sičio „Thunder“. Vakar. 12.40 Italijos „Seria 
A“ futbolo lygos apžvalga. 13.20 NBA krepšinio 
lyga. Gražiausi sezono epizodai. 13.30 Tiesiogiai. 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Bergamo „Atalanta“ -  
Neapolio „SSC Napoli“. 15.30 ATP 250 teniso 
turnyras. Marakešas. Dvejetų finalas. 17.00 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklahoma 
Sičio „Thunder“. Vakar. 19.10 „CrossFit Games“. 
Pirma laida (moterų dviračių-kroso rungtis). 19.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Andoros „Morabanc“ - Barselonos „Barcelona“. 
21.30 „CrossFit Games“. Ketvirta laida (rung-
tys: lipimas virve, finalas). 22.30 Tiesiogiai. NBA 
krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Los Andželo 
„Lakers“. 1.10 KOK World series. Talinas. 2 d. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.05 Premier lygos apžvalga. 8.05 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - Minsko „Dinamo“. 
10.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Newcastle“. 11.55 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. 2017 metų apžvalga. 
12.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurna-
las. 13.25 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - 
„Slovan“. Tiesioginė transliacija. 16.00 Boksas. 
16.50 Premier lygos apžvalga. 17.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Southampton“ - „Tot-
tenham“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Slovan“. 22.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Southamp-
ton“ - „Tottenham“. 23.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Burnley“ - „Manchester United“. 
1.40 Premier lygos apžvalga. 

 EUROSPORT
6.00, 10.15, 0.35, 2.00 Australijos atvirasis 
teniso čempionatas. 10.00, 15.15, 1.30 Teni-
sas. 15.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 
17.00, 20.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio čempionatas. Vokietija. 18.45 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 19.30 
Žiemos sportas. Kryptis - Pjongčangas. 20.50, 
0.25 Eurosport žinios. 21.00 Angliškasis biliar-
das. Didžioji Britanija. 24.00 Dakaro ralis.

 21.00  „Pragaras rojuje“



6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Pasmerkti 3“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 Miestas ar kaimas.
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Miestas ar kaimas.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
23.35 TV serialas 

„Gaudynės“ (N-7).
0.35 TV serialas „Kaulai“.
1.30 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.20 TV serialas 
„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-7).

3.10 TV serialas 
„Amerikiečiai“ (N-7).

4.05 TV serialas „Trapučio 
parkas“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris“.
7.55 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.30 Bus visko.
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Kriminalinė drama 

„Išbandymų diena“ 
(N-14).

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

1.45 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.30 Kriminalinis veiks-
mo f. „Gangsterių 
medžiotojai“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 7“.
11.40 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 „Alfonsas Svarinskas“.
23.15 TV serialas 

„Kolekcija“ (N-14).
0.15 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 8“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Beatos virtuvė.

 10.05  „Štutgarto 
kriminalinė policija 2“

 19.30  „Bruto ir Neto“  13.25  „Rožių karas“

Pirmadienis

 TV8
6.30 Televitrina. 6.45 „Svečiuose pas nykštu-
kus“. 7.05 „Dvi pasakos“. 7.15 „Pats mažiausias 
nykštukas“. 7.30 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 
7.40 „Natalija“. 8.40 Svajonių ūkis. 9.10 „Aistros 
vynas“. 10.10 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 11.10 Drama „Mėnulis virš ežero“ (N-7). 
13.00 „Mažosios kerėtojos“. 14.00 „Reindžeris 
Robas“. 15.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 16.00 „Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros 
vynas“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“ (N-7). 20.00 
„Beždžionė iš Sarugasimos salos“. 20.10 „Ne-
vykėliai“. 20.25 „Nepaklusnus kačiukas“. 20.35 
„Pats mažiausias nykštukas“. 20.50 „Boleko ir 
Lioleko nuotykiai“. 21.00 „Nančerou“ (N-7). 22.50 
„Meilės miestas“ (N-7). 1.05 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Savaitės kriminalai (N-7). 7.00 Savai-
tės panorama. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 
Žinios. 10.00 @rimvydasvalatka. 10.30 KK2 
(N-7). 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
15.30 Valanda su Rūta. 17.00 Info diena. 21.00 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.15 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Vyriška/Mo-
teriška. 13.30 Mados nuosprendis. 14.30 Susi-
tuokime. 15.20 Vakaro naujienos. 15.55 Vyriška/
Moteriška. 16.50 Iš tiesų. 17.55 Tegul kalba. 19.00 
„Sekretorė“. 21.00 Laikas. 21.35 „Voras“. 23.40 
„Sekretorė“. 1.50 „Maskva ašaromis netiki“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmo-
gaus likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Šeimos 
detektyvas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 
60 minučių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 9.05 Tinkama priemonė. 
10.00 „Šeimos dramos“. 11.45 Žiūrėti visiems! 
12.00 Mums net nesisapnavo. 14.55 Čapman 
paslaptys. 15.50 „Atspindžiai“. 17.35 Žmonijos 
paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.30 Tinkama prie-
monė. 19.30 „Šeimos dramos“. 21.25 Paklydimo 
teritorija su Igoriu Prokopenka. 23.55 „V ir M“. 

„IŠBanDYMŲ DIena“
Kriminalinė drama. Australija, JAV. 2001.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn.

Kovos su narkotikais skyriuje pradeda dirbti jaunas ir sąžiningas parei-
gūnas Džeikas. Tačiau jau pirmąją darbo dieną jaunuolis įsitikina, kad 
jį globojantis porininkas korumpuotas. Ryte namie palikdamas žmoną 
ir kelių mėnesių dukrytę Džeikas nė neįtarė, kad pirmoji diena darbe 
virs košmaru, pareikalausiančiu nusižengti savo principams ir sąžinei.

„Ko noRI MoTeRYS“
Komedija. JAV. 2000.
Režisierė: Nancy Meyers.
Vaidina: Mel Gibson, 
Helen Hunt, Marisa Tomei.

Nikas yra išdidus reklamos firmoje 
dirbantis karštakošis, kurio gyve-
nimas apsiverčia aukštyn kojomis, 
kai dėl keistų priežasčių jis prade-
da girdėti, ką mąsto moterys. Iš 
pradžių jis trokšta atsikratyti šio 
prakeikimo, kol linksmas psicho-
logas nepasako jam, jog jis galėtų 
išnaudoti šį privalumą! Nikas pra-
deda džiaugtis nauju sugebėjimu.

„nanČeRoU“
romantinė drama. D.Britanija, 
Vokietija. 1999.
Režisierius: Simon Langton.
Vaidina: Joanna Lumley, Katie
Ryder Richardson, George 
Asprey.

Mirus pulkininkui, jo namą ir visas to 
namo problemas bei skolas pavel-
di dukra. Šis paveldėjimas moteriai 
yra nemenkas išbandymas. Ji imasi 
tvarkyti didžiulį dvarą, kad galėtų vė-
liau jį perduoti savo sūnui. Deja, jos 
santuoka klostosi ne per puikiausiai. 
Ar pavyks viską išspręsti sėkmingai?

„KRaKenaS.  
GelMIŲ PaBaISa“
Fantastinis siaubo Filmas. 
JAV, Kanada. 2006.
Režisieriai: Tibor Takacs, John Blush.
Vaidina: Charlie O’Connell, 
Victoria Pratt, Kristi Angus.

Prieš trylika metų Rėjus matė siaubin-
gą savo tėvų mirtį, kai jūroje juos pra-
žudė gyvis, labai panašus į milžinišką 
aštuonkojį. Dabar pasiryžęs atkeršyti 
Rėjus suvienija jėgas su archeologe 
Nikole ir leidžiasi į ekspediciją jūroje.

lnK
22.30

TV6
23.00

rekomenduoja

TV8
21.00
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TV1
21.00

6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

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

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

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

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „Stoties 
policija“ (N-7).

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Kriminalinis trileris 

„Plėšikai“ (N-14).
22.35 Nuotykių komedija 

„Seniai-plėšikai“.
0.20 TV serialas „Gyvi 

numirėliai“ (N-14).
1.10 Dokumentinis f. 

„Liūčių sezono 
belaukiant“ (1).

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos 

Parlamentas. 
Ved.: M.Jančius ir 
Ž.Stakėnas. 2017 m.

7.15 24/7.
8.15 Dokumentinis f. 

„Sparnuočių gyveni-
mas. Žūklautojai“.

9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Svetimų troškimų 

sūkurys“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Patriotai (N-7).
21.30 „Rasputinas“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Juodosios katės“.
0.45 „Tamsioji sielos 

pusė“ (1) (N-7).
1.45 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“.
3.00 „Karo merginos“.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 Mokslo sriuba.
7.15 „Grizis ir lemingai“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Stop juosta.
8.20 Atspindžiai. 
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Durys atsidaro.
12.40 Nuotykių komedija 

„Antinas Hovardas“.
14.30 Nes man tai rūpi.
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21.
19.35 „Dangaus vardu 13“.
20.25 „Prokurorai“.
21.15 „Trečiasis pasaulinis 

karas. Žvilgsnis iš 
vadavietės“.

22.10 Romantiškas trileris 
„Šarada“ (N-7).

24.00 DW naujienos rusų k.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.45 Drama „Streikas“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.35 „Detektyvė Rizoli“
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.00 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.25 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 Komedija „Ko nori 
moterys“ (N-7).

23.25 „Gyvenimo šukės“.
1.10 „Geriausi Švedijos 

detektyvai. Dangaus 
akis“ (N-7).

3.00 „Ekspertė Džordan“.
3.45 Drama „Tu nesi tu“ 

(N-14).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Karys lenktynininkas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.00 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Fantastinis siaubo f. 

„Krakenas. Gelmių 
pabaisa“ (S).

0.50 „Kobra 11“ (N-7).
1.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
2.35 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Užkariaujant 
dangų“.

11.30 Siaubingi namai.
12.30 Pamiršti vardai. 

Jonas Rustemas.
13.00 Animacinis 

nuotykių f.  
„Sniego  
karalienė“.

14.20 „Minutė po minutės“ 
(3) (N-7).

15.20 Animacinis f. 
„Džekas ir  
mechaninė širdis“.

17.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

18.00 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

19.00 „Mylimoji mokytoja“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

21.35 Kino akademija. 
„Bastūnas,  
Siuvėjas, Kareivis, 
Šnipas“ (N-14).

23.50 Balticum TV 
žinios.

0.20 Fantastinė drama 
„Brėkštanti aušra“.  
1 d. (N-7).

 12.40  „Antinas 
  Hovardas“

 6.45  Mano Europos 
  Parlamentas

 0.20  „Gyvi numirėliai“  0.20  „Brėkštanti aušra“ 11.30  „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“

 23.25  „Gyvenimo 
  šukės“

TV PROGRAMAsausio 22 d. 

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 Medicinos paslaptys. 10.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. Ap-
žvalga. 13.00, 15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 Aš-
traus siužeto f. „Brolis už brolį“. 18.50 „Šamanas. 
Nauja grėsmė“ . 20.40 „Kapitono Krutovo opere-
tė“. 22.50 Dienos apžvalga. 23.20 Pozdniakovas. 
23.35 Aštraus siužeto f. „Siominas. Atpildas“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Animacinis f. 
8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos 
receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10 Kultūringieji 
PL. 13.05 Valstybės interesai. 13.35, 16.45 Ži-
nios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Merginos 
iš Lvovo“. 15.20 Akis į akį. 15.50 „Henriko 
namas“. 16.25 Turistinė kelionė. 16.55, 1.45 
„Komisariatas“. 17.25, 1.15 Paslėpti lobiai. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su ... 19.40 
Prie Tatrų. 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 20.45, 
2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.45 Polonija 24. 23.05 
Polonijos pokalbis. 23.20 Sveika, Polonija. 0.10 
„Kam tau tie mužikai? Apie Karolį Levakovskį“. 

 TV1000
7.35 „Mergina, verta milijono“. 10.15 „Diver-
gentė 3. Už sienos“. 12.40 „Taksi 4“. 14.40 
„Pavojingi žaidimai“. 16.40 „Monos Lizos šyp-
sena“. 19.10 „Ponas Niekas“. 21.50 „Troja“. 
1.00 „Patrauklumo taisyklės“. 

 DiscoVery 
6.00, 12.00, 19.00 Automobilių perpardavinė-
tojai. 7.00, 9.30, 20.30 Kaip tai veikia? 7.30 
Greitai ir triukšmingai. 8.30, 20.00 Kaip tai pa-
gaminta? 10.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 13.00 Išgyventi drauge. 14.00 Ne-
sėkmių garažas. 17.00 Nuostabiausi pasaulio 
inžinerijos projektai. 18.00 Kovos dėl konteine-
rių. 18.30 Nekilnojamojo turto karai. 21.00 Išlikti 
laukymėje. 22.00 Nuogi ir išsigandę. 23.00 Edas 
Stafordas. 24.00 Kovotojai. 1.00 Plėšrūnai iš arti. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Muziejų paslaptys. 17.00 Neįpras-
tas maistas. 21.00 Salų paslaptys. 21.30 Septyni 
vandens stebuklai. 22.00 Dinozaurai. 23.00 Bal-
tųjų rūmų paslaptys. 24.00 Nežinoma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40 Turkija, 
kontrastų šalis. 11.55 Nacionalinis parkas. 
12.50 Liūtė karalienė. 15.35, 23.50 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Plėšriųjų 
ryklių paplūdimys. 18.20, 22.00 Aliaskos siau-
būnai. 22.55 Turkija, kontrastų šalis. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Los 
Andželo „Lakers“. Vakar. 9.10 Prancūzijos „Ligue 
1“ futbolo lyga. Kano SM - Marselio „Olym-
pique“. 11.10 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos 
apžvalga. 19 turas. 12.10 KOK World series. Tali-
nas. 2 d. 14.30 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. AC 
Milan - Krotonės „F.C.Crotone“. 16.30 „Cross Fit 
Games“. Trečia laida (šokinėjimo per šokdynę 
rungtis). 17.00 Dailusis čiuožimas. „Žvaigždžių 
šou ant ledo“. 18.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Kano SM - Marselio „Olympique“. 20.00 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
21 turas. Premjera. 21.00 Italijos „Seria A“ fut-
bolo lygos apžvalga. 19 turas. 21.45 Tiesiogiai. 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Turino „Juventus“ -  
Genoa CFC. 23.45 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Los Andželo „Lakers“. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Tottenham“. 8.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Brose“ - „Žalgiris“. 10.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Valencia Basket“. 12.50, 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
Minsko „Dinamo“. 14.55 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. 2017 metų apžvalga. 15.55 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Kunlun“. 
Tiesioginė transliacija. 18.30 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Baskonia“ - „Armani Olimpia“. 20.30 
Boksas. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 21.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - 
„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Ugra“. 2.00 
Ledo ritulys. KHL. SKA - Maskvos „Dinamo“. 

 eurosPorT
6.00, 10.15, 15.45, 20.00, 0.35, 2.00 Australijos 
atvirasis teniso čempionatas. 10.00, 15.15, 1.30 
Tenisas. 18.15 Žiemos sportas. 18.45, 23.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
čempionatas. Vokietija. 20.55, 0.25 Eurosport 
žinios. 23.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 
0.15 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 TV8
6.30 Televitrina. 6.45 „Beždžionė iš Sarugasimos 
salos“. 6.50 „Nevykėliai“. 7.05 „Nepaklusnus ka
čiukas“. 7.15 „Pats mažiausias nykštukas“. 7.30 
„Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 7.40 „Natalija“. 
8.40 Tavo augintinis. 9.10 „Aistros vynas“. 10.10 
Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas. 11.10 
„Nančerou“. 13.00 „Sunkvežimių miestelis“. 13.30 
„Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuoty
kiai“. 14.00 „Ančiukų istorijos“. 14.30 „Reindžeris 
Robas“. 15.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 16.00 „Natalija“. 17.00 „Aistros vynas“. 
18.00 „Deganti širdis“ (1). 20.00 „Senas žaisliu
kas“. 20.09 „Senis ir gervė“. 20.25 „Senis klajū
nas“. 20.35 „Pats mažiausias nykštukas“. 20.50 
„Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 21.00 „Nančerou“. 
22.50 „Deganti širdis“ (1). 0.45 TV Pagalba. 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Nuo... Iki. 8.30 
Farai. 9.00 Žinios. 10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 10.30 Bus visko. 11.30 Yra, kaip yra. 
12.35 Pagalbos skambutis. 13.35 24 valandos. 
15.30 Nuo... Iki. 16.30 Farai. 17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre Makaraityte. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su Indre Makaraityte. 
24.00 Dabar pasaulyje. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.20 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.15 Vyriška/Moteriš
ka. 13.35 Mados nuosprendis. 14.35 Susituokime. 
15.25 Vakaro naujienos. 16.00 Vyriška/Moteriška. 
16.50 Iš tiesų. 17.55 Tegul kalba. 19.00 „Sekreto
rė“. 21.00 Laikas. 21.35 „Voras“. 23.45 „Sekretorė“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmo
gaus likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Šeimos 
detektyvas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 
60 minučių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
10.00 „Šeimos dramos“. 11.45 Žiūrėti visiems! 
12.05 Pati naudingiausia programa. 13.00 Kos
minių istorijų diena. 14.00 „Keista byla“. 14.55 
Čapman paslaptys. 15.45 „Atspindžiai“. 17.25 
Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.25 
Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 
21.25 Rusiškos bulkutės su Igoriu Prokopenka. 
23.15 Rusiškas vairavimas. 0.05 „Teisė mylėti“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 Me
dicinos paslaptys. 10.00 „Sudaužytų žibintų gat
vės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 
15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 „Brolis už brolį“. 
18.50 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 20.40 „Kapitono 
Krutovo operetė“. 22.50 Dienos apžvalga. 23.20 
„Siominas. Atpildas“. 1.20 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
8.35, 17.55, 2.15 Laida vaikams. 8.50 Dienos 
receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45 Polonija 
24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 
23.20 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „1920. Karas ir meilė“. 
15.20 „Kam tau tie mužikai? Apie Karolį Levakovs
kį“. 16.25, 6.50 Sveikinimai iš sanatorijos. 16.55, 
1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 Zondas 2. 18.10, 
2.30 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kolbergo keliu. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 20.25, 6.35 Laida iš Didžiosios 
Britanijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Tėvas Ma
teušas“. 22.35 Nepriklausomybės portretai. 0.10 
„Henriko namas“. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
7.10 „Troja“. 10.20 „Lemiamas taškas“. 12.40 
„Devintukai“. 14.40 „Patrauklumo taisyklės“. 16.30 
„Divergentė“. 19.10 „Įsimylėjęs iki ausų“. 21.00 
„Skersvėjis“. 23.40 „Būti Džonu Malkovičiumi“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 9.30, 20.30 Kaip tai veikia? 7.30 Greitai ir 
triukšmingai. 8.30, 20.00 Kaip tai pagaminta? 
10.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.30 
Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sunkvežimių vairuo
tojai. 12.00, 19.00 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.00 Išgyventi drauge. 14.00, 21.00, 3.00 Aukso 
karštinė. 17.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos 
projektai. 18.00 Kovos dėl konteinerių. 18.30 Ne
kilnojamojo turto karai. 22.00, 4.00 Kelionė trau
kiniu Australijoje. 23.00, 5.00 Traukiniu į Aliaską. 
24.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 
1.00 Šėtono kanjonas. 2.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių vers
las. 17.00, 23.00, 4.00 Neįprastas maistas. 
21.00, 2.00 Maisto rojus. 24.00 Įkaušęs ke
liautojas. 

 14.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 13.55  „Baltoji strėlė“  19.00  FIBA krepšinio 
  čempio  nų lyga

 18.00  Kas ir kodėl? 20.00  „Meilė gydo“ 13.30  „Simpsonai“

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N7).
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 TV serialas 

„Pasmerkti 3“ (N7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV Pagalba (N7).
12.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N7).
12.30 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N7).
13.00  „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N7).
20.00 Prieš srovę (N7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Trileris „Kulka į 

galvą“ (N14).
0.15 TV serialas „Kaulai“.
1.15 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N7).

2.05 „Specialioji jūrų poli
cijos tarnyba“ (N7).

3.00 TV serialas „Tironas“ 
(1) (N14).

3.55 TV serialas 
„Vilfredas“ (1) (N7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. „Mada

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
7.55 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.40 24 valandos (N7).
12.35 Nuo... Iki.
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ (N14).

0.20 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N14).

1.10 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N14).

1.55 Kriminalinė drama 
„Išbandymų diena“ 
(N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali

nė policija 2“ (N7).
10.55 TV serialas „Detek

tyvas Monkas 7“.
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N7).
1.30 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Alfonsas Svarinskas“.

6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

7.35 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

8.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

11.35 TV serialas „Stoties 
policija“ (N7).

12.40 TV serialas „Teisin
gumo agentai“ (N7).

13.40 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

14.50 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.55 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin

gumo agentai“ (N7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N7).
20.30 Farai (N7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija“ (N14).

23.00 Kriminalinis trileris 
„Plėšikai“ (N14).

0.35 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N7).

1.25 „Pragaro katytė“.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Vantos lapas.
7.15 Patriotai (N7).
8.15 „Sparnuočių gyve

nimas. Signalai ir 
giesmės“.

9.20 „Likimo melodija“ 
(N7).

10.25 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ (N7).

11.30 „Delta“ (N7).
12.35 „Gluchariovas“ (N7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“ (N7).
15.00 „Bitininkas“ (N7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Patriotai (N7).
21.30 „Rasputinas“ (N7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos 

Parlamentas.
0.15 „Juodosios katės“ 

(N7).
1.15 „Tamsioji sielos 

pusė“ (N7).
2.15 „Moterų daktaras“ 

(N7).
3.00 „Karo merginos“.

7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Kelias į namus.
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50, 16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.45 „Ateinu“. Dokumen

tinis filmas apie aktorę 
Rūtą Staliliūnaitę. 

14.20 „Trečiasis pasaulinis 
karas. Žvilgsnis iš 
vadavietės“.

15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. 
19.00 FIBA krepšinio čempio 

nų lyga. „Neptūnas“   
Kapo d’Orlando 
„Sikeliarchivi“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Laisvės vėliavnešiai.
21.30 FIBA krepšinio čem

pionų lyga. Sasario 
„Dinamo“  Utenos 
„Juventus“. Tiesioginė 
transliacija.

23.30 Mokslo sriuba.
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
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sausio 23 d.

 18.00  „Moterų daktaras“ 15.00  „Kaulai“ 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės X“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 
1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55 Turkija, 
kontrastų šalis. 11.55 Plėšriųjų ryklių paplūdi-
mys. 12.50 Aliaskos siaubūnai. 15.35, 23.50 Tei-
singumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Miškų 
įstatymai. 18.20, 22.00 Mano riebus augintinis. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Oklahoma Sičio „Thunder“. 9.10 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Paryžiaus „Saint-Germain“ -  
Dižono FCO. 11.10 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lygos apžvalga. 21 turas. Vakar. 12.10 KOK world 
series. Ryga. 1 d. 14.40 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Florencijos „Fiorentina“ - Milano „Inter“. 
16.40 „CrossFit Games“. Pirma laida (moterų 
dviračių kroso rungtis). 17.00 Dailusis čiuožimas. 
„Šventinis ledo karnavalas“. 18.00 Italijos „Seria 
A“ futbolo lyga. Turino „Juventus“ - Genoa CFC. 
Vakar. 20.00 Čempionai LT. Graplingo atvira-
sis čempionatas. Šakiai. Ketvirta laida. Premjera. 
20.30 „CrossFit Games“. Trečia laida (moterų bė-
gimo rungtis). 21.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando 
„Cavaliers“ - Oklahoma Sičio „Thunder“. 23.10 
KOK world series. Ryga. 2 d. 1.00 NBA krepšinio 
lyga. Oklahomos „Thunder“ - Šarlotės „Hornets“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Brigh-
ton“ - „Chelsea“. 8.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Liverpool“. 10.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Olympiacos“. 
12.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burn-
ley“ - „Manchester United“. 13.40 Boksas. Mai-
ris Briedis - Mike’as Perezas. 15.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Salavat Yulaev“ - „Jokerit“. Tiesioginė 
transliacija. 18.25 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ 
- CSKA. Tiesioginė transliacija. 20.30 Premier 
lygos apžvalga. 21.30 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Swansea“ - „Liverpool“. 23.20 Ledo 
ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Jokerit“. 1.20 
Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Panathi-
naikos“. 3.20 Premier lygos apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Ak Bars“ - CSKA. 

 euroSPort
6.00, 10.15, 15.00, 23.15, 0.35, 2.00 Australi-
jos atvirasis teniso čempionatas. 10.00, 13.00, 
1.30 Tenisas. 13.30, 17.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Italija. 16.15 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio čempionatas. Vokie-
tija. 17.00 FIFA futbolas. 18.30, 20.50 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 19.45 
Jojimas. FEI Pasaulio taurė. Vokietija. 20.40, 
0.25 Eurosport žinios. 22.45 Buriavimas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuoty-

kiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės X. Ir ateis 
Gitaristas“ (N-7).

23.00 „Gyvenimo šukės“.
0.55 „Foilo karas. 

Vokietė“ (N-7).
2.35 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Profas“ (N-14).
23.20 Aukščiausia 

pavara.
0.30 „Kobra 11“ (N-7).
1.30 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
2.20 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

11.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

12.35 Romantinė 
komedija 
„Kubietiškas  
šėlsmas“ (N-7).

14.20 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

15.20 Drama 
„Geresnis  
gyvenimas“ (N-7).

17.05 Pinigai iš 
nieko.

18.00 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

19.00 Karališkosios 
paslaptys.

19.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

21.30 „Fortitudas“ 
(N-14).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Toledas“ (N-14).
0.30 „Mylimoji 

mokytoja“  
(N-7).

„ProFAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Boaz Yakin.
Vaidina: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon.

Mei, jauną mergaitę, kurios atmintyje įrašytas neįkainojamas skaičių 
kodas, persekioja Triados, Rusijos gangsteriai ir korumpuoti Niujorko 
policininkai. Jai į pagalbą ateina buvęs kovų be taisyklių meistras, kurio 
gyvenimą sugriovė Mei persekiojantys gangsteriai. Jo ketinimai nusi-
žudyti greitai virsta siekiu išgelbėti Mei.

tV6
21.30

„KulKA Į GAlVĄ“
trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Jason Momoa, Christian Slater.

Daug nešvarių darbelių įvykdęs 
patyręs žudikas Džimis kartu su 
partneriu Luisu pašalina susikom-
promitavusį policininką Henką. De-
ja, juos kažkas išduoda ir netikėtai 
pasirodęs smogikas nuduria Luisą. tV3

22.30

„ABSoliutuS BloGiS. 
iŠnYKimAS“
Veiksmo trileris. Australija,
D.Britanija, JAV, Prancūzija. 2007.
Režisierius: Russell Mulcahy.
Vaidina: Mila Jovovich, 
Ali Larter, Oded Fehr.

Po varginančių kovų su paleistu vi-
rusu, karas vis dar nebaigtas. T-viru-
sas dar siautėja ištuštėjusiose dyky-
nėse, kadaise apstatytose miestais...lnK

22.30

„APSuPtYJe 2.  
tAmSoS teritoriJA“
Veiksmo trileris. JAV. 1995.
Režisierius: Geoff Murphy.
Vaidina: Everett McGill, Katherine 
Heigl, Morris Chestnut.

Iš tarnybos pasitraukęs jūrų pėsti-
ninkas Keisis Rybakas vežasi duk-
terėčią Sarą atostogų. Tačiau ne-
trukus paaiškėja, kad traukinys, 
kuriuo Keisis ir Sara važiuoja, yra 
užgrobtas teroristų. BtV

21.00

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

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

„Pasmerkti 3“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
12.30 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30  „Simpsonai“ (1).
15.00 TV serialas 

„Pažadėtoji“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Viking Lotto.
22.30 Romantinė komedija 

„Bagažo atsiėmimas“.
0.30 TV serialas „Kaulai“.
1.30 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (1) 
(N-7).

2.20 TV serialas 
„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-7).

3.05 TV serialas „Tironas“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. „Tomas 
ir Džeris“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 Kitu kampu.
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. „Pašalinti 

Karterį“ (N-14).
0.30 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

2.10 Veiksmo trileris 
„Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 7“.
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
1.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Istorijos detektyvai.

 18.30  Klauskite daktaro 21.00  „Moterys meluoja 
  geriau“

 19.30  KK2

Trečiadienis

„BAGAŽO ATSIĖMIMAS“
Romantinė komedija. JAV. 2013.
Režisierius: David E.Talbert.
Vaidina: Paula Patton, Taye Diggs, Jill Scott.

Sužinojusi apie jaunesnės sesers vestuves, vieniša stiuardesė Montana 
nusprendžia, kad turi susižadėti iki sesers tuoktuvių. Tam ji turi tik 30 
dienų. Montanos kolegos pataria pasinaudoti avialinijų duomenų ba-
zėmis, kad sužinotų, kur ir kada skrenda jos buvę vaikinai, ir „atsitiktinai“ 
susitikti lėktuve. Gal kuris iš jų pasiūlys tekėti?

rekomenduoja

TV3
22.30

„EUROPA“
tRileRis. JAV. 2013.
Režisierius: Sebastian Cordero.
Vaidina: Sharlto Copley, 
Michael Nyqvist, Dan Fogler.

Pirmosios pilotuojamos misijos 
metu astronautų įgula išsilaipino 
Europoje, viename iš Jupiterio pa-
lydovų. Nepaisant ištikusio katas-
trofiško techninio gedimo, dėl ku-
rio buvo prarastas ryšys su Žemėje 
esančiu misijos valdymo štabu, ir 
eilės pavojingų sukrėtimų, įgula 
tęsia misiją link Europos, kuri ku-
pina gluminančio paslaptingumo.

„MIRTINAS SMŪGIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Jeff King.
Vaidina: Isaac Hayes, Holly 
Dignard, Michael Filipowich.

Džeikobas - policininkas, beatodai-
riškai tiriantis serijinių žudikų bylas. 
Vienas iš žudikų nužudo jo mergi-
ną. Įsiutęs policininkas lekia per visą 
Memfį, kad surastų kaltininką ir galu-
tinai su juo susidorotų. Tačiau jo kely-
je pasipainios dar vienas pavojingas 
nusikaltėlis, taip pat jo darbo metodų 
nepripažįstanti FTB agentė bei netei-
singi, iš piršto laužti kaltinimai.

„PAŠALINTI KARTERĮ“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Stephen T.Kay.
Vaidina: Sylvester Stallone,
Miranda Richardson, 
Mickey Rourke.

Mafijos smogikas Džekas Karte-
ris grįžta į gimtąjį Sietlą dalyvauti 
brolio laidotuvėse. Netrukus jis 
ima įtarinėti, kad jo brolis buvo 
nužudytas. Susitikęs su jo aplinkos 
žmonėmis, Džekas suvokia, kad jie 
visi meluoja. 

BTV
 21.00

LNK
22.30

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 „Senas žaisliukas“. 6.50 
„Senis ir gervė“. 7.05 „Senis klajūnas“. 7.15 
„Pats mažiausias nykštukas“. 7.30 „Boleko ir 
Lioleko nuotykiai“. 7.35 „Natalija“. 8.35 Gardu 
Gardu. 9.05 „Aistros vynas“. 10.05 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 11.05 „Nančerou“. 
13.00 „Sunkvežimių miestelis“. 13.30 „Karaliaus 
Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 
„Ančiukų istorijos“. 14.30 „Reindžeris Robas“. 
15.00 Džeimis gamina namuose. 16.00 „Natali-
ja“. 17.00 „Aistros vynas“. 18.00 „Deganti širdis“. 
20.00 „Bocmanas ir papūga“. 20.25 „Drąsus 
siuvėjėlis“. 20.50 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 
21.00 Romantinė drama „Meilės mechanika“. 
22.40 „Deganti širdis“. 0.40 TV Pagalba. 

 INfO TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kitu kampu. 
8.30 Farai. 9.00 Žinios. 10.00 Info komentarai 
su Indre Makaraityte. 10.30 Nuo... Iki. 11.30 
Yra, kaip yra. 12.35 Pagalbos skambutis. 13.35 
24 valandos. 14.25 Yra, kaip yra. 15.30 Kitu 
kampu. 16.30 Farai. 17.00 Info diena. 21.00 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 13.15 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 Vyriška/Moteriš-
ka. 13.30 Mados nuosprendis. 14.35 Susituokime. 
15.25 Vakaro naujienos. 16.00 Vyriška/Moteriška. 
16.55 Iš tiesų. 18.00 Tegul kalba. 19.00 „Sekretorė“. 
21.00 Laikas. 21.35 „Voras“. 23.40 „Sekretorė“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmo-
gaus likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Šeimos 
detektyvas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 
60 minučių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 REN
9.55, 19.30 „Šeimos dramos“. 11.45 Žiūrėti vi-
siems! 12.00 Pati naudingiausia programa. 12.55 
Rusiškos bulkutės su Igoriu Prokopenka. 13.50 
„Keista byla“. 14.45 Čapman paslaptys. 15.35 
„Atspindžiai“. 16.35 „Paskutinė meistro paslaptis“. 
17.30 Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.30 
Tinkama priemonė. 21.25 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 23.10 „Kiekvienam po katinėlį“. 

TV6
21.30
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6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

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

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

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

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „Stoties 
policija“ (N-7).

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Trileris „Europa“ 

(N-7).
22.45 Veiksmo trileris 

„Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija“ (N-14).

0.40 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N-7).

1.30 „Pragaro katytė“.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Skinsiu raudoną rožę.
7.15 „Patriotai“ (N-7).
8.15 Dokumentinis f. 

„Sparnuočių gyve-
nimas. Partnerių 
paieška“.

9.20 „Likimo melodija“ 
(N-7).

10.25 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ (N-7).

11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Patriotai (N-7).
21.30 „Rasputinas“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Juodosios katės“.
0.45 „Tamsioji sielos 

pusė“ (N-7).
1.45 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
2.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
3.00 „Karo merginos“.

6.05 Visagino Country 
2017.

7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Lesė“.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50 „Kaip atsiranda 
  daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 UEFA Tautų lygos 

turnyro burtų trau-
kimo ceremonija. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Lozanos.

13.00 „Padirbta, vogta - 
parduota!“ 3 d. 

13.30 Legendos.
14.20 Stilius.
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 „Ką mums pasakė 

karalius“. Kultūros 
istorikų pokalbis. 

18.45 Vilniaus albumas.
19.00 Trembita (subtitruota).
19.15 Septynios Kauno 

dienos.
19.50 „Dangaus vardu 13“.
20.45 Maistas ir aistros.
21.15 „Trys Paryžių sukrė-

tusios dienos“.
22.15 Drama „Šok su juo“.
0.10 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės X. Mirtis ir 
dulkės“ (N-7).

23.00 „Gyvenimo šukės“.
0.55 „Foilo karas. Baltoji 

plunksna“ (N-7).
2.35 „Policija ir Ko“ (N-7).
3.25 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ (N-7).
11.30 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“.
12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų skyrius“.
17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“.
19.00 Europos taurės 

krepšinio rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Turino 
„Fiat“. Tiesioginė 
transliacija.

19.55 Rungtynių pertrauko-
je - „Kartu mes -  
komanda“.

20.05 Europos taurės 
krepšinio rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Turino „Fiat“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Veiksmo f. „Mirtinas 

smūgis“ (N-14).
23.25 Aukščiausia pavara.
0.35 „Kobra 11“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

11.30 „Vėjavaikė“ (N-7).
12.30 Nuotykių f. 

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

14.15 Skaniausias gatvės 
maistas.

15.15 Romantinė 
komedija  
„Vienu vyru per 
daug“.

17.00 „Užkariaujant 
dangų“.

18.00 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

19.00 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
0.35 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

 8.50  „Kaip atsiranda 
  daiktai 6“

 8.15  „Sparnuočių 
  gyvenimas“

 16.55   „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 21.00  Pinigai iš nieko 19.00  Europos taurės 
  krepšinio rungtynės

 9.25  „Juodieji meilės 
  deimantai“

TV PROGRAMAsausio 24 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 Me-
dicinos paslaptys. 10.00 „Sudaužytų žibintų gat-
vės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 
15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 „Brolis už brolį“. 
18.50 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 20.40 „Kapitono 
Krutovo operetė“. 22.50 Dienos apžvalga. 23.20 
„Siominas. Atpildas“. 1.15 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 „Michalo Koktyšo 
ordinacija“. 8.25, 17.55, 2.15 Petersburskio mu-
zikos šou. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.20, 0.10 
„Nežinoma Baltarusija. Pabėgėliai 1915-1922“. 
16.20 Nepriklausomybės portretai. 16.25 Regionų 
paveldas. 16.55, 1.45 „Viskas prieš mus“. 17.25 
Astronariumas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Katali-
kų redakcijos laida. 19.25, 1.15 Mūsų rytai. 19.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.45, 3.45 „Gilus vanduo“. 

 TV1000
7.35 „Skersvėjis“. 10.15 „Įsimylėjęs iki ausų“. 
12.10 „Optimisto istorija“. 14.35 „Be trūkumų“. 
16.45 „Lemiamas taškas“. 19.10 „Yvanas Visa-
galis“. 21.05 „Bremo Stokerio „Drakula“. 23.30 
„Kambarinės dienoraštis“. 1.25 „Veronika ryž-
tasi mirti Veronika“.  

 DiscoVery 
7.00, 9.30, 20.30 Kaip tai veikia? 7.30, 21.00 
24.00, Greitai ir triukšmingai. 8.30, 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 10.00 Sandėlių medžiotojai Britanijo-
je. 10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sunkveži-
mių vairuotojai. 12.00, 19.00, 22.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.00, 1.00 Išgyventi drauge. 
14.00 Aliaska. Šeima iš miško. 17.00 Nuosta-
biausi pasaulio inžinerijos projektai. 18.00 Kovos 
dėl konteinerių. 18.30 Nekilnojamojo turto karai. 
23.00 Automobiliai. 2.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 17.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Pietų 
Afrikos paplūdimiai. 22.00, 3.00 Nežinoma 
ekspedicija. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Liūno broliai. 8.15, 16.30 Namai 
medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 Blogas šuo. 
10.05, 14.40 Turkija, kontrastų šalis. 11.55 
Miškų įstatymai. 12.50 Mano riebus auginti-
nis. 15.35, 23.50 Teisingumas Teksaso vals-
tijoje. 17.25, 21.05 Akvariumų verslas. 18.20, 
22.00 Namelių medžiuose meistrai. 20.10 Gy-
vatė Šeila. 22.55 Mutantų planeta. 

 sPorT1
8.50 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Bergamo „Ata-
lanta“ - Neapolio „SSC Napoli“. 10.50 Čempionai 
LT. Graplingo atvirasis čempionatas. Šakiai. 11.20 
„CrossFit Games“. Ketvirta laida. 12.10 KOK world 
series. Ryga. 14.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Strasbūro RC - Gengano EA. 16.00 „CrossFit 
Games“. Ketvirta laida (rungtys: moterų svorių kil-
nojimas, lipimas virve). 17.00 Dailusis čiuožimas. 
„Pašoksime?“ 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Bergamo „Atalanta“ - Neapolio „SSC Napoli“. 
20.00 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 
20.40 „CrossFit Games“. Trečia laida (rungtys: 
vyrų jėgos rungtys, moterų jėgos rungtys, mo-
terų svorių kilnojimas). 21.45 Tiesiogiai. Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Genujos „Sampdoria“ - AS 
Roma. 23.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Andoros „Morabanc“ - Barselonos „Barcelona“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Jo-
kerit“. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Swansea“ - „Liverpool“. 10.50 Ledo ritulys. 
KHL. „Ak Bars“ - CSKA. 12.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Real“ - „Baskonia“. 14.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Armani Olimpia“ - „Unicaja“. 17.00 
Boksas. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. „Spartak“ - Rygos „Dina-
mo“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. 2017 metų apžvalga. 
22.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Spartak“ - 
Rygos „Dinamo“. 24.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Liverpool“. 1.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Olympiacos“. 

 eurosPorT
6.00, 10.15, 13.30, 15.45, 18.30, 21.05, 23.30, 
0.35, 2.00, 5.00 Australijos atvirasis teniso 
čempionatas. 10.00, 13.00, 1.30, 4.30 Teni-
sas. 14.30, 17.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Italija. 15.00, 17.45, 22.45 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 20.55, 0.25 
Eurosport žinios.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 15.55  „Tokia tarnyba“  21.30  „Rasputinas“  15.15  „Grizis ir lemingai“ 9.05  „Senis“  0.35  „Kortų namelis“ 19.30  „Bruto ir Neto“

 TV8
6.45 „Bocmanas ir papūga“. 7.05 „Drąsus siu-
vėjėlis“. 7.30 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 7.40, 
16.00 „Natalija“ (N-7). 8.40 Pasaulis pagal mo-
teris. 9.10 „Aistros vynas“ (N-7). 10.10, 15.00 
Džeimis gamina namuose. 11.20 Romantinė 
drama „Meilės mechanika“ (N-7). 13.00 „Sunk-
vežimių miestelis“. 13.30 „Karaliaus Babaro ir 
drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 14.30 „Ančiukų istorijos“. 
17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 „Deganti 
širdis“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 
„Bocmanas ir papūga“. 20.30 „Uodegos“. 20.50 
„Boleko ir Lioleko nuotykiai“. 21.00 Romantinė 
komedija „Pasimatymų vadovėlis“ (N-7). 22.40 
„Deganti širdis“ (N-7). 0.40 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00, 21.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 10.30 Kitu 
kampu. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagal-
bos skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.25 Naujienos. 6.30 
„Maša ir lokys“. 7.00, 9.25 Labas rytas. 9.00, 
12.00, 13.15 Naujienos (su subtitrais). 11.05 
Gyvenk sveikai! 12.15 Tegul kalba. 13.30 Mados 
nuosprendis. 14.30 Susituokime. 15.30 Vakaro 
naujienos (su subtitrais). 15.55 Vyriška/Moteriš-
ka. 16.50 Iš tiesų. 17.55 Tegul kalba. 19.00, 23.45 
„Sekretorė“. 21.00 Laikas. 21.35 „Voras“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 
13.40, 16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 
„Žmogaus likimas“. 12.00, 18.00 60 minučių. 
13.55 „Šeimos detektyvas“. 17.00 Andrejus Ma-
lachovas. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.45 Žinios. Sankt Peterburgas.  

 Ren
7.50, 23.05, 1.25 Žiūrėti visiems! 9.00, 18.30 Tin-
kama priemonė. 9.55, 19.30 „Šeimos dramos“. 
11.50 Pati naudingiausia programa. 12.40 La-
biausiai šokiruojančios hipotezės. 14.15 „Keista 
byla“. 15.05, 21.20 Čapman paslaptys. 15.55 
„Paskutinė meistro paslaptis“. 17.35 Žmonijos 
paslaptys su Olegu Šiškinu. 23.55 „Teisė mylėti“.  

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 Medicinos paslaptys. 10.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 14“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apž-
valga. 13.00, 15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 
„Brolis už brolį“. 18.50 „Šamanas. Nauja grės-
mė“. 20.40 „Kapitono Krutovo operetė“. 22.50 
Dienos apžvalga. 23.20 „Siominas. Atpildas“. 
1.15 „Susitikimo vieta“. 3.10 Vartotojų priežiūra. 

 TV PolonIa
8.00 Mūsų rytai. 8.30, 17.55, 2.15 Miško istori-
jos. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 
24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gilus vanduo“. 16.10 Prie Tatrų. 16.25 
Vilnoteka. 16.55, 0.45 „Viskas prieš mus“. 17.25 
Kaip tai veikia. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Buvo, 
nepraėjo. 19.25, 6.35 Valstybės interesai. 19.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 20.25 Laida iš Amerikos. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
22.35 Nepriklausomybės portretai. 0.05 A.Gargas 
tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
7.45 „Bremo Stokerio „Drakula“. 10.15 „Kam-
barinės dienoraštis“. 12.15 „Yvanas Visagalis“. 
14.15 „Mergina, verta milijono“. 16.50 „Diver-
gentė 3. Už sienos“. 19.10 „Tolimas kraštas“. 
21.50 „Naujoji karta Z“. 24.00 „Tamsusis slėnis“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 9.30, 20.30 Kaip tai veikia? 7.30 Greitai ir 
triukšmingai. 8.30, 20.00 Kaip tai pagaminta? 
10.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 10.30 
Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 12.00, 19.00 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 13.00 Išgyventi drauge. 14.00 Nuogi ir 
išsigandę. 17.00, 22.00 Nuostabiausi pasaulio 
inžinerijos projektai. 18.00 Kovos dėl kontei-
nerių. 18.30 Nekilnojamojo turto karai. 21.00 
Perdirbimas. 23.00 Istorijos paslaptys. 24.00 
Kosmoso verslas. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 23.00, 1.00, 4.00 Muziejų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 17.00, 5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 
2.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 22.00, 3.00 Paslap-
tingieji vandenys. 24.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (1) 

(N-7).
7.55 „Pasmerkti 3“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
12.30 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Ameri-

kietiškas pyragas 3. 
Vestuvės“ (N-14).

0.20 „Kaulai“ (N-7).
1.20 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.10 „Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-7).

3.00 „Tironas“ (N-14).
4.00 „Vilfredas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Didysis žvejys“.
7.00 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 „Tomas ir Džeris“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Pavojingas  
sandėris“ (N-14).

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

1.35 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.20 Alchemija I. 
Kokia turi būti  
kultūros laida?

2.45 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 7“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į 

gestų k.).  
Sportas. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Auksinės bitės 

2017“. Transliacija 
iš LRT Didžiosios 
studijos.

23.45 TV serialas „Laiptai 
į dangų. Rytojaus 
ilgesys“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Laiptai į dangų. 

Rytojaus ilgesys“.
1.25 Dokumentinis f. 

6.40 „F.T.Budrioji akis“.
7.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
8.35 „Muchtaro 

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

tarnyba“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
12.40  „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
13.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
14.50  „Muchtaro 

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

tarnyba“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas „Stoties 

policija“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Kriminalinis trileris 

„Bėglys“ (N-14).
23.00 Trileris 

„Europa“ (N-7).
0.45 „Juodasis sąrašas“ 

(N-7).
1.30 Savaitės 

kriminalai (N-7).
1.55 Dokumentinis f. 

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Karo ir pokario vai-

kai. Tremtinių vaikai.
7.15 Patriotai (N-7).
8.15 Dokumentinis f. 

„Sparnuočių gyve-
nimas. Rūpinimasis 
kiaušiniais“.

9.20 „Likimo melodija“ 
(N-7).

10.25 „Kita moteris“ (1) 
(N-7).

11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“ 

(N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 „Patriotai (N-7).
21.30 „Rasputinas“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Gurovo bylos 6. Bet 

kokia kaina“ (N-7).
1.45 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
2.15 „Moterų 

daktaras“ (N-7).

7.25 „Lesė“.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Maistas ir aistros.
12.40 Klauskite daktaro.
13.30 Prisikėlimo ekspresas - 

šimtmečio veidai.
14.15 Dokumentinis f. 

„Trys Paryžių  
sukrėtusios dienos“.

15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Peliukas Lukas“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora (subtitruota).
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Dangaus vardu 13“ 

(N-7).
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 „Martyno Liuterio 

gyvenimas“. 10 s. 
21.30 Dokumentinis f. 

„Keliaukime kartu. 
Mykolajivas“.

22.00 Mano tėviškė.
22.20 „Nuo Lietuvos 

nepabėgsi“ (N-14).
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
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sausio 25 d.

 15.55  „Mylimoji 
  mokytoja“ 

 21.30  „Holograma 
    karaliui“ 

 7.45  „Akloji“

 AnimAl PlAnet
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00, 20.10 
Gyvatė Šeila. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuo-
se. 9.10, 13.45 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55 
Mutantų planeta. 11.55 Akvariumų verslas. 12.50 
Namelių medžiuose meistrai. 15.35, 23.509 Tei-
singumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Ban-
ginių karai. 19.15 Laukiniai naminiai gyvūnai. 

 sPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Golden State „War-
riors“ - Klivlando „Cavaliers“. 9.10 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Strasbūro RC - Genga-
no EA. 11.10 Italijos „Seria A“ futbolo lygos 
apžvalga. 20 turas. Vakar. 11.50 „CrossFit 
Games“. Pirma laida (moterų dviračių krosas). 
12.10 KOK 48 World Grand Prix. Moldova. 
2017. 1 d. 14.50 NBA krepšinio lyga. Naujojo 
Orleano „Pelicans“ - Niujorko „Knicks“. 17.00 
Gimnastika ir dailusis čiuožimas. 18.00 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Genujos „Sampdoria“ -  
AS Roma. Vakar. 20.00 „CrossFit Games“. 
Ketvirta laida (vyrų jėgos rungtis). 20.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 15 laida. 
Premjera. 21.00 NBA krepšinio lyga. Golden 
State „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 23.10 
KOK World series. Vilnius. 1 d. 1.30 Prancūzi-
jos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 21 turas. 

 sPort BAltic
6.55, 8.40 Rankinis. Europos čempionato 
pusfinalis. 10.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - 
Rygos „Dinamo“. 12.25 Krepšinis. Eurolyga. 
„Armani Olimpia“ - „Maccabi“. 14.25-21.30 
Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. Tie-
sioginė transliacija. 23.20 Futbolas. Anglijos 
FA taurės rungtynės. 1.10 Boksas. 2.00 Bok-
sas. Pusfinalis. Mairis Briedis - Aleksandras 
Usykas. . 3.30 Lengvoji atletika. Deimantinė 
lyga. 2017 metų apžvalga. 5.10 Futbolas. 
Anglijos FA taurės rungtynės. 

 eurosPort
7.45, 10.30, 13.00, 20.00, 2.30 Australijos 
atvirasis teniso čempionatas. 10.15, 12.45, 
21.00 Tenisas. 15.00 Slidžių krosas. Pasau-
lio taurė. Austrija. 16.15 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio taurė. Austrija. 17.15, 1.15 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Lenkija. 18.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 19.30, 0.55 Žiemos sportas. 
Kryptis - Pjongčangas. 21.10, 0.40 Eurosport 
žinios. 21.20 Motosportas. 22.15 Dviračių 
sportas. Trekas. Vokietija. 

„PAsimAtYmŲ VADoVĖlis“
Romantinė komedija. Kanada. 2015.
Režisierius: James Head.
Vaidina: Meghan Markle, Kristoffer Polaha, Jonathan Scarfe.

Kasandra - sėkmės lydima verslininkė, kuriai nelabai sekasi asmeniniame 
gyvenime. Supratusi, kad vis pasirenka netinkamus vaikinus ir pati nieko 
padaryti negali, mergina nusprendžia pasikliauti ekspertais ir nusiperka 
santykių žinovės knygą „Pasimatymų vadovėlis“. Vadovaudamasi per-
skaitytais patarimais, ji vaikšto į pasimatymus ir bando perprasti vyrus.

tV8
21.00

rekomenduoja

„BĖGlYs“
kRiminalinis tRileRis. Airija,
D.Britanija. 2008.
Režisierius: Rupert Wyatt.
Vaidina: Brian Cox, Damian Lewis.

Gyvenimas kalėjime - tikras pragaras. 
Teisėjas paskelbė įkalinimo nuos-
prendį be teisės į apeliaciją. Tačiau 
Frenkas nesiruošia taikstytis su esa-
ma padėtimi. Už sienos liko serganti 
dukra, kuriai reikalinga pagalba. 

„AmeriKietiŠKAs 
PYrAGAs 3. VestuVĖs“
komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Jesse Dylan.
Vaidina: Jason Biggs, Seann
William Scott, Alyson Hannigan.

Draugai baigė mokyklą, įstojo į ko-
ledžą ir pagaliau „subrendo“. Džimas 
su Mišele ketina susituokti. Pasi-
ruošimas vestuvėms - išbandymas. 
Džimio laukia pašėlęs bernvakaris...tV3

22.30

BtV
21.00

„PAVoJinGAs sAnDĖris“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Andrzej Bartkowiak.
Vaidina: Jet Li, Kelly Hu, 
Anthony Anderson.

Pagrobti juoduosius deimantus 
buvo tik pusė brangenybių vagies 
Feito darbo. Nusikaltimo vietoje jo 
su komanda vos nesučiupo polici-
ja, kažkas nužudė užsakovą, žiaurus 
mafijos bosas pagrobė jo dukrą ir 
reikalauja pradingusių deimantų.

lnK
22.30

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Akloji“.
8.50 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.35 „Detektyvė 

Rizoli“ (N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys 
Landuose“ (N-14).

22.55 „Gyvenimo 
šukės“ (N-7).

0.45 „Foilo karas. Žudymo 
pamoka“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų  
mama“ (N-7).

11.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų  
skyrius“ (N-7).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „CSI elektroninių 

nusikaltimų  
skyrius“ (N-7).

17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Komedija 

„Holograma karaliui“ 
(N-14).

23.20 Eurolygos 
rungtynės. Atėnų 
„Panathinaikos“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

1.15 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

2.05 „Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

12.30 „Užkariaujant 
dangų“.

13.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

14.00 „Lėktuvai, pakeitę 
pasaulį“.

14.55 „Vėjavaikė“ 
(N-7).

15.55 „Mylimoji 
mokytoja“  
(N-7).

16.55 „Valdžios 
tvirtovė“ (N-7).

18.00 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

19.00 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Siaubingi 
namai.

21.30 „Toledas“ 
(N-14).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Fortitudas“ 
(N-14).

0.25 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).
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Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis

„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 19-25 d. 10.50, 12.35, 
14.30, 16, 17.55, 19.50, 21.40, 23.55 val. 
(23.55 val. seansas vyks 19-20, 23 d.).
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
19-25 d. 10.10, 12.10, 13.50, 14.45 val.
„sumažinti žmonės“ (komedija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 10.40, 18.15 val. (10.40 val. 
seansas vyks 20, 22, 24 d.).
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 19-25 d. 10.40, 18.55, 
21.30, 23.20 val. (10.40 val. seansas vyks 
19, 21, 23, 25 d.; 23.20 val. seansas vyks 
19-20, 23 d.).
„somalio piratai“ (biografinė drama, 
JAV, Pietų Afrika, Kenija, Somalis, Sudanas, 
N-16) - 19-25 d. 21.10, 23.50 val. (23.50 val. 
seansas vyks 19-20, 23 d.).
„Valstybės paslaptis“ (biografinė istorinė 
drama, JAV, N-13) - 25 d. 18.25 val. (DELFI 
premjera).
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19-25 d. 11.10, 13.35, 14.10, 
16.25 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž-
ta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 19-25 d. 
13.15, 16.40, 19, 21.20, 23.45 val.  
(23.45 val. seansas vyks 19-20, 23 d.).
„Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas“ 
(siaubo trileris, Kanada, JAV) - 19-25 d. 
15.50, 18.40, 21.05, 23.25 val. (23.25 val. 
seansas vyks 19-20, 23 d.).
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.20, 12.55, 16.10 val.
„3 sekundės“ (sportinė drama, Rusija, 
N-7) - 19-25 d. 10.30, 15.25, 18.05 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, V) - 
19-25 d. 12.45 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ (animaci-
nis f., originalo k., Rusija, V) -  
20-21, 23 d. 11 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 19, 21, 23, 25 d. 16.50 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 20, 22, 24 d. 16.50 val.

„Didysis šou meistras“ (biografinė muzi-
kinė drama, JAV, N-13) - 19, 21, 23, 25 d. 
20.55 val.
„Visi pasaulio pinigai“ (mistinis krimi-
nalinis istorinis f., JAV, N-16) - 20, 22, 24 d. 
20.55 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 19-25 d. 13.25 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 19-25 d. 18.50 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-16) - 19-25 d. 18.25, 21.30 val. 
(18.25 val. seansas vyks 20, 22, 24 d.).
„Meškiukas Padingtonas 2“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, V) - 19-25 d. 11.20 val.
„Aukšta klasė 3“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 19-25 d. 15.40 val.
„slaptas keleivis“ (veiksmo trileris, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 18.25, 21.40, 23.35 val. 
(18.25 val. seansas vyks 19, 21, 23 d.;  
23.35 val. seansas vyks 19-20, 23 d.).

FORuM CinEMAs VinGis
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 19-25 d. 11, 12.55, 14.50, 
16.50, 19.40, 21.35, 23.30 val. (23.20 val. 
seansas vyks 23 d.).
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 19-25 d. 
11, 13.10, 15.20, 16, 17.30 val. (21 d. 15.20 val. 
seansas nevyks; 16 val. seansas vyks 21 d.).
„sumažinti žmonės“ (komedija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 11.30, 20.40, 23.45 val. 
(11.30 val. seansas vyks 20-21, 23 d.;  
23.45 val. seansas vyks 23 d.).
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 19-25 d. 11.20, 15, 19, 20.50, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 23 d.).
„somalio piratai“ (biografinė drama, 
JAV, Pietų Aftrika, Kenija, Somalis, Sudanas, 
N-16) - 19-25 d. 14.30, 18, 21.40, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 23 d.).
„Valstybės paslaptis“ (biografinė istorinė 
drama, JAV, N-13) - 25 d. 18.10 val. (DELFI 
premjera).
„Romeo ir Džiuljeta“ (baletas) - 21 d. 
17 val. (Tiesioginė transliacija iš Maskvos 
Didžiojo teatro!)

„Klasės susitikimas. Berniukai sugrįž-
ta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 19-25 d. 
11.10, 13.30, 15.50, 18.30, 21.50, 23.35 val. 
(11.10 val. seansas vyks 20-21, 23 d.;  
23.35 val. seansas vyks 23 d.).
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19-25 d. 11.10, 13.35, 16 val. 
(21 d. 16 val. seansas nevyks).
„3 sekundės“ (sportinė drama, Rusija, 
N-13) - 19-25 d. 12, 17.10, 20.10 val. (21 d. 
17.10, 20.10 val. seansas nevyks).
„Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas“ 
(siaubo trileris, Kanada, JAV, N-16) -  
19-25 d. 16.20, 19.15, 21.45, 23 val.  
(23 val. seansas vyks 23 d.).
„slaptas keleivis“ (veiksmo trileris, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 13.55, 21.10, 21.50 val. 
(24 d. 21.10 val. seansas nevyks; 21.50 val. 
seansas vyks 24 d.).
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai  
džedajai“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
19-25 d. 11.40, 17.50 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 19-25 d. 15, 21 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
11.20, 13.50 val. (11.20 val. seansas vyks 
20-21, 23 d.).
„Visi pasaulio pinigai“ (mistinis krimi-
nalinis istorinis f., JAV, N-16) - 19-23 d. 
18.10 val.
SENASIS VINGIS:
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ (anima-
cinis f., originalo k., Rusija, V) - 19-25 d. 
12.20 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, V) - 
19-25 d. 14.20 val.
„Aukšta klasė 3“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 19-25 d. 16.25, 18.40 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-16) - 19-25 d. 21 val.
„Koko“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 19-25 d. 12.30 val.
„Močiute, Guten Tag!“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Vokietija, V) - 19, 21, 23.25 d.  
15.10 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 20, 22, 24 d. 15.10 val.

„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimina-
linė drama, Malta, JAV, N-13) - 19, 21, 23, 
25 d. 18 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 20, 22, 24 d. 18 val.
„stalino mirtis“ (komiška drama, 
Prancūzija, Didžioji Britanija, N-16) - 19, 22, 
25 d. 20.40 val.
„Kvadratas“ (drama, Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija, N-13) - 20, 23 d.  
20.40 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė muzi-
kinė drama, JAV, N-13) - 21, 24 d. 20.40 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„somalio piratai“ (biografinė drama, 
JAV, Pietų Aftrika, Kenija, Somalis, 
Sudanas) - 19 d. 16.50 val. 20 d. 21.05 val. 
22 d. 19 val. 23 d. 20.30 val. 24 d. 18.15 val. 
25 d. 16.40 val.
„Pasitikėk manim: Melagingos nau-
jienos. liūdna. Klastojama tikrovė“ 
(Prancūzija, Brazilija / Olandija, Portugalija / 
Italija, Ispanija) - 19 d. 19 val.
„Pasitikėk manim: (Anti)autoritetai: 
(nebe)iliuzija ir (ne)paklusnumas“ 
(JAV, Olandija / JAV, Čekija, Olandija, 
Švedija) - 19 d. 21 val.
Programa „Filmukai vaikams“ (animaci-
niai filmai) - 20 d. 13 val.
„Močiute, Guten Tag!“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Vokietija) - 20 d. 14.20 val. 22 d. 
15.10 val. 23 d. 18.50 val.
„skalvijos“ kino akademijos rudens 
semestro darbų peržiūros - 20 d. 16 val. 
21 d. 16 val.
„nutikimas nilo Hiltono viešbutyje“ 
(detektyvas, Švedija, Danija, Vokietija, 
Marokas) - 20 d. 19 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
Prancūzija) - 21 d. 12.50 val.
„Tarp keturių sienų“ (drama, Belgija, 
Prancūzija, Libanas) - 21 d. 14.20 val.  
23 d. 17.10 val.
„Granato spalva“ (biografinė drama, 
SSSR) - 21 d. 19 val.
„Bjornas Borgas prieš Makenrojų“ 
(drama, Švedija, Danija, Suomija) -  
21 d. 21 val. 22 d. 17 val.
„stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) - 24 d. 16.30 val.
„Kvadratas“ (drama, Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) - 24 d. 20.30 val.

MulTiKinO OZAs
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 19-23, 25 d. 11.15, 18.45, 
21.15 val. 24 d. 18.45, 21.15 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
19-25 d. 10, 12, 14, 16 val.
„sumažinti žmonės“ (komedija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 16.15, 21.15 val.
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 19, 21-25 d. 10, 11.45, 
13.30, 15.15, 17, 18, 19.45, 21.30 val. 20 d. 
13.30, 15.15, 17, 18, 19.45, 21.30 val.
„somalio piratai“ (biografinė drama, 
JAV, Pietų Aftrika, Kenija, Somalis, Sudanas, 
N-16) - 19-25 d. 19.15, 21.45 val.
„slaptas keleivis“ (veiksmo trileris, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 19, 21.30 val.
„Aukšta klasė 3“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 19-25 d. 12.15 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 19, 21, 23, 25 d. 18.45 val. 20, 
22, 24 d. 21.30 val.

 „Vandens 
forma“
„The Shape of Water“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo sausio 19 d.
Mistinė draMa, JAV, KAnAdA, 2017

režisierius: Guillermo del Toro

Vaidina: SAlly HAwKinS, micHAel SHAnnon, 
ricHArd JenKinS, douG JoneS, micHAel  

STuHlbArG, ocTAViA Spencer ir KiTi

FilMas anglų Kalba su lietuVišKais subtitrais

iMdb: 8/10

Premjera
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Kino teatruose nuo sausio 19 d.
Biografinė drama, JAV, Pietų AfrikA, 
keniJA, SomAliS, SudAnAS, 2017
režisierius: BryAn Buckley

Vaidina: eVAn PeterS, Al PAcino, 
melAnie Griffith, BArkhAd ABdi, ruS-
Sell PoSner, PhiliP ettinGer ir kiti

filmas anglų KalBa su lietuVišKais 
suBtitrais

imdB: 6,9/10

Pagal tikrą istoriją sukur-
tas įtempto siužeto pasakoji-
mas apie narsų jauną žurnalis-
tą, kurį smalsumas ir profesi-
nės ambicijos nuvedė į pavo-
jingų Somalio piratų laivą, pri-
vers dar kartą apsvarstyti, 
kiek mūsų gyvenime yra sėk
mės, o kiek  tiesiog žmogiško 
kvailumo.

Kino teatruose nuo sausio 19 d.
Komedija, JAV, 2017
režisierius: AlexAnder PAyne

Vaidina: mAtt dAmon, chriStoPh 
WAltz, JASon SudeikiS, neil  
PAtrick hArriS, honG chAu,  
kriSten WiiG ir kiti

filmas anglų KalBa su lietuVišKais 
suBtitrais

imdB: 5,8/10

Velniškai taupų Polą Safra-
neką kankina mintis, jog mažų 
žmonių pragyvenimo išlaidos 
yra kur kas mažesnės negu jo. 
Norvegų mokslininkams išradus 
būdą sumažinantį žmones, Polas 
ir jo žmona Odrė tampa vienais 
iš daugelio savanorių, pasiryžu-
sių dabartį iškeisti į pigesnį gy-
venimą mažame pasaulėlyje. 

 „Somalio piratai“
„The pirates of Somalia“

Premjera

 „Sumažinti žmonės“
„Downsizing“

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19 d. 10, 12.45, 14.15, 15.15, 
16.45, 17.45 val. 20-21 d. 10.30, 11.45, 
12.45, 14.15, 15.15, 16.45, 17.45 val.  
22-25 d. 10.30, 11.45, 12.45, 14.15, 15.15, 
16.45 val.
„Visi pasaulio pinigai“ (mistinis krimina-
linis istorinis f., JAV, N-16) - 19, 21,  
23, 25 d. 21.30 val. 20, 22, 24 d. 18.45 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai  
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
19-21 d. 14.15, 20, 22 val. 22-25 d. 14.15, 
17.45, 20, 22 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 19 d. 10, 14, 16.30, 19 val. 
20-25 d. 14, 16.30, 19 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19 d. 11.30, 
13.45, 16.15 val. 20-25 d. 10, 11.30, 13.45, 
16.15 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 20 d. 
11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 24 d. 12 val. (specialus 
seansas mamytėms).

KaunaS
FORuM CInEMaS

„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 19-25 d. 10.50, 12.45, 16, 
18, 20.05, 22.20 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
19-25 d. 10.20, 12.40, 14.10, 14.35 val. 
(14.10 val. seansas vyks 19, 23, 25 d.).
„Sumažinti žmonės“ (komedija, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 15.15, 19.10 val.
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada, N-16) - 19-25 d. 11.10, 17.45, 
22.15 val. (11.10 val. seansas vyks 19, 21, 
23, 25 d.).
„Somalio piratai“ (biografinė drama, 
JAV, Pietų Aftrika, Kenija, Somalis, Sudanas, 
N-16) - 19-25 d. 21.15 val.
„Valstybės paslaptis“ (biografinė istorinė 
drama, JAV, N-13) - 25 d. 18.10 val. (DELFI 
premjera).
„Romeo ir Džiuljeta“ (baletas) - 21 d. 
17 val. (Tiesioginė transliacija iš Maskvos 
Didžiojo teatro!)
„Klasės susitikimas. Berniukai  
sugrįžta!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
19-25 d. 10.40, 13.05, 15.20, 17.10, 19.30, 
20.35, 21.50, 23.55 val. (20.35 val. seansas vyks 
21 d.; 23.55 val. seansas vyks 19-20, 23 d.).
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 19-25 d. 11, 13.30, 14.45, 
16.45 val.
„Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas“ 
(siaubo trileris, Kanada, JAV) - 19-25 d. 
16.20, 17.45, 20.10, 22.30 val. (16.20 val. 
seansas vyks 21 d.).
„Džiumandži: Sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
3D, JAV) - 19-25 d. 12.30, 18.10 val.  
(18.10 val. seansas vyks 19, 21, 23 d.).
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 
10.50, 13.10 val. (10.50 val. seansas vyks 
20-21, 23 d.).
„aukšta klasė 3“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 19-25 d. 15.30, 20.35 val.  
(21 d. 20.35 val. seansas nevyks).

„Meškiukas Padingtonas 2“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, V) - 19-25 d. 10.10 val.
„Slaptas keleivis“ (veiksmo trileris, JAV, 
N-13) - 19-25 d. 22.45 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 19-20, 23 d. 23.50 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 19-20, 22-25 d. 18.50 val.
„3 sekundės“ (sportinė drama, Rusija, 
N-13) - 20, 22, 24 d. 11.10 val.
„Močiute, Guten Tag!“ (dokumentinis f., 
Lietuva, Vokietija) - 20, 22, 24 d. 14.10 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 20, 22, 24 d. 
21.05 val.
„Visi pasaulio pinigai“ (mistinis krimina-
linis istorinis f., JAV, N-16) - 19-25 d. 20.05, 
21.05 val. (21.05 val. seansas vyks 19, 23, 
25 d.; 20.05 val. seansas vyks 21 d.).
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai  
džedajai“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
20, 22, 24 d. 18.10 val.

CInaMOn
„Grąžinti nepriklausomybę“ (komedija, 
Lietuva) - 19-23, 25 d. 11.30, 16.30, 18.15, 
20.15 val. 24 d. 14.30, 16.15, 18 val.
„Vabaliukų istorijos“ (animacinis f., 
Prancūzija) - 19-23, 25 d. 10.30, 12.30, 
14.30 val. 24 d. 10.30, 12.30 val.
„Vandens forma“ (mistinė drama, JAV, 
Kanada) - 19-23, 25 d. 19.10, 22.15 val.  
24 d. 17 val.
„Somalio piratai“ (biografinė drama, JAV, 
Pietų Aftrika, Kenija, Somalis, Sudanas) - 
19-23, 25 d. 21.40 val. 24 d. 22.15 val.
„Sumažinti žmonės“ (komedija, JAV) - 
19-23, 25 d. 14.15, 18.30, 22 val. 24 d. 
14.15, 19.30 val.
„aukšta klasė 3“ (muzikinė komedija, 
JAV) - 19-25 d. 12.15 val.
„Slaptas keleivis“ (veiksmo trileris, 
JAV) - 19-23, 25 d. 17 val. 24 d. 19.40 val.
„Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas“ 
(siaubo trileris, Kanada, JAV) - 24 d. 18.10, 
22.30 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai  
sugrįžta!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
19-23, 25 d. 15.15, 17.30, 19.40, 21.50 val. 
24 d. 15, 17.15, 19.30, 20.20, 21.45 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
3D, JAV) - 19-23, 25 d. 13.30 val. 24 d.  
13.15 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV) - 19-23, 25 d. 16 val. 24 d. 15.45 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-23, 25 d. 
10 val. 24 d. 10, 10.45 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) -  
19-23, 25 d. 13.15 val. 24 d. 13 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 19-23, 25 d. 20 val. 24 d.  
20, 22 val.
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 19-23, 25 d. 21.15 val. 24 d. 
21.50 val.
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 19-23, 25 d. 10.15, 11, 12.45, 
17.45 val. 24 d. 10.15, 11, 12.40, 17.45 val.
„Koko“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 15.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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teatras/KONCertaI

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 
TEATRAs

19 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“.
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
20 d. 18.30 val. - V.Bellini „Kapulečiai ir 
montekiai“. 2 v. opera italų k.  
Dir. R.Šervenikas.
21 d. 12 ir 14 val. Kamerinėje salėje - 
S.Mickis „Zuikis Puikis“. Kamerinė opera. 
Dir. I.Šimkus.
24 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 
2 d. opera. Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Trys sese-
rys“ (pagal A.Čechovo dramą). Rež. Y.Ross.
20 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Žalia pievelė“ 
(pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
ir visaginiečių pasakojimus). Rež.: J.Tertelis, 
K.Werner.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Sofoklis, 
Aischilas, Euripidas. Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
21 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho 
„Chaosas“. Rež. Y.Ross.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Claudel 
„Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundametalistai“. Rež. J.Vaitkus.
24 d. 13 val. Studijoje - I.Šeinius 
„Kuprelis“. Rež. P.Markevičius.
24 d. 18.30 val. Erdvėje prie Didžiosios 
scenos - D.Charms „Jelizaveta Bam“.  
Rež. O.Koršunovas.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen 
„Broken Heart Story (Sudaužytos širdies  
istorija)“. Rež. S.Turunen.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
19 d. 18.30 val. - A.Čechov „Trys sese-
rys“. Rež. R.Tuminas.
23 d. 18 ir 20.30 val. - Improvizacijos 
kovos. Teatras „Kitas kampas“.
24 d. 12 ir 13.30 val. - Teatralizuota eks-
kursija po Vilniaus mažąjį teatrą.
24 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius 
„Madagaskaras“. Režisierius statytojas 
R.Tuminas, rež. A.Dapšys.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
20, 21 d. 15 val. - Premjera! „Broliai liūta-
širdžiai“. Rež. K.Dehlholm.
23 d. 11 val. - „Ekskursija į teatro vidų“ 
(mažiems). Rež. A.Pukelytė.
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - 
D.Wasserman „Skrydis virš gegutės lizdo“. 
Rež. V.Griško.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
19 d. 18.30 val. - Premjera! H.Ibsen „Heda 
Gabler“ (lietuvių k.). Rež. E.Švedkauskaitė.
21 d. 12 val. - „Ledų rūmai“ (rusų k.). 
Rež. M.Sasim.
21 d. 18.30 val. - Premjera! T.Kavtaradzė, 
A.Jevsejevas „Kas bijo Martyno M.?“  
(lietuvių k.). Rež. A.Areima.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

20, 21 d. 12 val. - Premjera! „Indėniukas 
Džo“. Rež. K.Vilkas.
24 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. 
Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
20 d. 14 val. - „O, viešpatie, Vilnius!“ 
Rež. A.Storpirštis.
21 d. 14 val. - „Coliukė“ Rež. N.Indriūnaitė.

MEnŲ sPAusTuVĖ
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - TRUE 
THING: „Baltas triušis raudonas triušis“.
21 d. 19 val. Stiklinėje salėje - Premjera! 
„Oneginas“. Rež. J.Laikova (Rusija).
22 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų 
pirmadieniai mažyliams.
23 d. 10 ir 12 val. Juodojoje salėje - Šokio 
teatras „Padi Dapi Fish“. „Pamirštos prince-
sės“. Choreogr. I.Kuznecova.
23 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - 
ATVIRAS RATAS: „Teroristas“. Rež. G.Aleksa.
24 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - 
ATVIRAS RATAS: „Brangioji mokytoja“ 
(N-16). Rež. I.Stundžytė.
24 d. 19 val. - ARTLAGAMINE: „Trys 
selfiai“ (N-16). Rež. ir inscenizacijos autorius 
A.Jankevičius.
25 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS 
RATAS: „Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
20 d. 12 val. - Premjera! „Po grybuku“. 
Rež. Jacek Mall.
21 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. 
Rež. E.Jaras.
25 d. 18 val. - „Kai žmonės vaidino 
Dievą!..“ Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
19 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. 
Rež. A.Giniotis.
20 d. 12 ir 15 val.; 21 d. 14 val.;  
23 d. 11 val. - Premjera! „Bildukai“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
20 d. 19 val. - „Heraklis“ (N-18). 
Rež. G.Aleksa.
24 d. 11 val. - Premjera! „Bambeklis 
Bajoras“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
20 d. 19 val. - I.Vyrypaev „Šokis Delhi“. 
Rež. O.Koršunovas.
24 d. 19 val. - D.Charms „Jelizaveta Bam“. 
Rež. O.Koršunovas.
25 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
G.Labanauskaitė-Diena „Žalgirės“ (N-16). 
Rež. V.Bareikis.
19 d. 19 val. Ilgojoje salėje - 
„Keturi“ (N-16). Rež. K.Gudmonaitė.
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
T.Mann „Fjorenca“. Rež. J.Vaitkus.
21 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno 
gatvė“. Rež. I.Paliulytė.
21 d. 18 val.; 23 d. 14 val. Didžiojoje 
scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta drobulė“.  
Rež. J.Jurašas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
19 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.
20 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žurauskas. Dir. J.Janulevičius.
21 d. 12 val. - T.Kutavičius, V.Palčinskaitė 
„Nykštukas Nosis“. 2 d. opera vaikams.  
Rež. G.Žilys. Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val. - I.Kalmanas „Grafaitė 
Marica“. 3 v. operetė. Rež. A.Stepaniuk 
(Rusija). Dir. V.Visockis.

KAunO KAMERinis TEATRAs
19 d. 22 val. - „4 Mortos“. Rež. D.Rabašauskas.
20 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“. 
Rež. A.Jankevičius.
21 d. 11 val. - Kūrybinis žaidimas-semina-
ras „Mokausi visur iš visko“.
23 d. 18 val. - T.Wilder „Upės po žeme“. 
Rež. G.Padegimas.

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs

19 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje - 
Premjera! M.Markovič „Labas rytas, pone 
Triuši“ (N-16). Rež. M.Pažereckas.

ŽVEJŲ RŪMAi
20 d. 18 val. - G.Puccini „Bohema“. 
4 v. opera italų k. Rež. D.Ibelhauptaitė.
21 d. 13 val. Mažojoje salėje - 
„Pasaka be pavadinimo“. Rež. E.Miškinytė.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Scenoje - 
tenoras Kristian Benedikt“. Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras. Dir. M.Pitrėnas.

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
21 d. 16 val. - „Varis ir stygos“. Čiurlionio 
kvartetas, Dovas Lietuvininkas (trimitas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
21 d. 18 val. - Jubiliejinis poeto Rimvydo 
Stankevičiaus kūrybos vakaras. Atlikėjai: 
R.Stankevičius, M.Mikutavičius, R.Radzevičius 
ir A.Smilgevičiūtė, K.Smoriginas, 
R.Bagdzevičius, D.Razauskas, A.Bialobžeskis, 
O.Ditkovskis ir N.Malūnavičiūtė, G.Storpirštis, 
S.Bareikis, M.Ancevičius ir grupė, A.Šlepikas.

KAunAs
KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA

19 d. 18 val. - Simfoninė muzika. Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. 
C.Orbelian (JAV), vadovas A.Treikauskas). 
Solistas Pavel Berman (smuikas, Italija).  
Dir. V.Kaliūnas (Lietuva-Vokietija).

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

24 d. 12 ir 18.30 val. - Koncertas visai 
šeimai „Žaismingos muzikos orkestras kon-
certuoja su Mere Popins!“ Klaipėdos kame-
rinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). 
L.Akstinaitė (režisierė, aktorė), E.Šimelionė, 
D.Želvys (aktoriai). E.Federavičius (perkusija).
25 d. 18.30 val. - „Baltijos laisvė“. Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 100-mečiui. 
Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas 
S.Krylov). Estijos nacionalinis vyrų choras 
(vadovas ir dir. M.Uleoja (Estija). Solistai: 
Ka Bo Chan (kontratenoras, Honkongas), 
V.Soosalu (tenoras, Estija), O.Indermitte 
(baritonas, Estija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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SauSio 19 d. 18.30 val. -  
vilniauS mažajame teatre

režiSieriuS: Rimas Tuminas

ScenografaS: adomas Jacovskis

KoStiumų dailininKė: vilma dabkienė

muziKą Kūrė ir parinKo: FausTas laTėnas

vaidina: vyTauTas Rumšas, ilona kvieTkuTė, 
agnė kiškyTė, valda bičkuTė, elžbieTa laTėnaiTė, 

Jonas bRaškys, edmundas mikulskis,  
aRūnas sakalauskas, Jokūbas baReikis,  

manTas vaiTiekūnas, gediminas giRdvainis iR kiTi

Pagal rusų literatūros klasiko Antono 
Čechovo pjesę 2005 metais režisieriaus 
Rimo Tumino sukurtas šedevras nenu-
stoja stebinti savo išmone, teatrališku-
mu ir karčiu gyvenimo džiaugsmu.

Stasio Žumbio nuotr.
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PASUK GALVĄ

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų studijos 

„Equador“ abonementą

Atsakymą iki sausio 23 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:  
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtojas  
Julius Aksomaitis iš Vilniaus. 
Jam bus įteiktas soliariumų studijos 
„Equador“ abonementas.

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

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, 

atsakymai:

Vertikaliai: Vaidilutė. Šeptala. 
Neapolis. Tiltas. Dvitraukis. Ralio. 
Rasak. Kaba. Ta. Bk. Nava. It.  
Liana. Australija. Riši. Uniforminis.  
Zn. Ga. Asai. Kr. Dauguva. Tuniso. 
Pirtis. Smakas. Kas. „Saab“. Bonsas. 
Katė. 
Horizontaliai: Gandralizdis. Ieva. 
Išnara. Dailiai. Uta. Lipti. Gib. Loro. 
Augus. Sula. Nav. Tiurkai. Aso. Ėska. 
Ufa. Mn. Is. Sostas. Iš. Santrauka. Et. 
Karminas. Apis. Vai. IS. Tl. Kalnas. 
Katra. II. Oka. La. Bijsk. AT. Paskata. 
Rasė. 
Pažymėtuose langeliuose: 
Teka Šventoji. 



48 laisvalaikis 2 0 1 8  s a u s i o  1 9

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511,  
www.odera.lt 
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699,  
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 

    
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt

mokymo kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.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 
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
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
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

grOžiO paslaUgOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.  
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobiliwo 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999,  
www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

kitOs pramOgOs

spOrtas ir pramOgOs
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Kinas 

l

Kuo labiau senstam, tuo labiau 
turtėjam - sidabras plaukuose, auk-
sas burnoje, akmenys inkstuose, 
cukrus kraujyje, švinas kojose, ge-
ležis arterijose ir neišsenkamos 
gamtinių dujų atsargos. Juk nė ne-
sapnavome apie tokius turtus!

l

- Kur dirbi?
- Niekur.
- Ką veiki?
- Nieko.
- Geras užsiėmimas...
- Taip, bet kokia konkuren-

cija!

l

- Daktare, pasakykit tiesą - 
ar šios gydomosios žolės duoda 
nors kokios naudos?

- Žinoma, duoda. Štai, sūnui 
butą nupirkau, dukrai baigiu 
namą įrengti...

l

- Dėl avarijų 90 proc. kalti 
vyrai...

- Kodėl?
- Nes mašinų raktelius duo-

da moterims!
l

Dviese dirba labai keistą dar-
bą - vienas kasa duobes, kitas ei-
na iš paskos ir iš karto užkasi-
nėja. Nustebęs praeivis klausia:

- Ką jūs čia darote?
- Dirbame, tik įprastai mes 

būname trise, tačiau šiandien 
tas, kur medžius sodina, susirgo.

l

Mama išdidžiai pareiškia 
savo sūnui:

- Mūsų tėtis dirbs direktoriumi!
- O kas dirbs mūsų tėčiu?

l

- Kaip jums pavyko pirmoji 
operacija? - klausia profesorius 
pradedančio chirurgo.

- Operacija? Aš maniau, kad 
tai skrodimas...

        

horosKopai/aneKdotai

 

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

Profesionalios astrologės 
Lilijos Banaitienės paslaugos 

aNEkDOTai

Avinui. Puikiai klostysis 
meilės reikalai. Atsiras naujų 
galimybių susirasti antrą pusę, 

tik netingėkite jomis pasinau-
doti. Dirbdami komandoje, pasieksite 

puikių rezultatų, aktyviai tvarkysite fi-
nansinius reikalus, sulauksite viliojančių 
pasiūlymų. Neužmirškite užsukti į sporto 
salę, tada tikrai gera savijauta ir atvaiz-
das veidrodyje jus džiugins.

Jaučiui. Gali tekti priimti 
svarbius sprendimus, 
susijusius su asmeniniu gy-

venimu ar meile, jeigu turite 
antrąją pusę, teks apsispręsti - skir-

tis ar tuoktis. Darbe norėsite pradėti ką 
nors svarbaus, reikšmingo, neskubė-
kite, o jei pradėsite, nerizikuokite, tada 
finansai bus stabilūs. Daugiau laiko 
praleiskite gryname ore.

DvyniAms. Tai laikas, 
kai jums puikiai seksis 
kurti naujus santykius ar 
atnaujinti senus. Šiuo metu 

neskubėkite tvarkyti karjeros ar verslo 
reikalų, nes norėdamas pasiekti gerų 
rezultatų, turėsite greitai reaguoti į si-
tuacijas. Finansinė situacija bus stabili. 
Ramybė, gamta ir poilsis bus ypač 
reikalingi sveikatai palaikyti.

Vėžiui. Pasistenkite šiuo 
metu neužmerkti akių, taip pat 
nepasiduokite kitų apžavams ir 

įtakai, nes galite pražiopsoti ką 
nors svarbaus ir reikšmingo, jums bus 
aktualūs kolektyviniai darbai arba suma-
nymai, gimę kartu su draugais. Finansai 
bus stabilūs, didelių išlaidų nenumatoma, 
jeigu nepradėsite remonto darbų, sveika-
tos sutrikimai neturėtų jūsų varginti.

SVarStykLėmS. Jums 
sėkmingai klostysis asme-
ninis gyvenimas, santykiai 

su partneriu nebus nuobodūs. 
Vienišių laukia įdomios ir intriguo-

jančios pažintys. Teks spręsti reikalus, 
susijusius su finansais ir kreditais, 
dokumentų tvarkymu. Ribokite išlaidas 
laisvalaikiui, pasimėgaukite ramiais 
pasivaikščiojimais gamtoje.

Ožiaragiui. Jums meilės 
metas, tad nešvaistykite laiko 
su neįdomiais žmonėmis, 

geriau tą laiką dovanokite savo 
antrajai pusei. Labai palankus metas 

tvarkyti su nekilnojamuoju turtu susi-
jusius reikalus. Finansinė situacija gali 
pasikeisti į gerą pusę, jeigu turite verslo 
partnerių užsienyje. Pasirūpinkite savo 
sveikata ir poilsiu.

mergeLei. Labai malonių 
akimirkų pažers jūsų antroji 
pusė, galimos išskirtinės 

staigmenos ir dėmesys, todėl 
jums labai svarbu pasitikėti ir vys-

tyti jums rodomus jausmus. Finansinė 
padėtis bus stabili, jeigu skaičiuosite 
savo biudžetą ir nedarysite didelių 
investicijų į nekilnojamąjį turtą. Puikus 
laikas pasirūpinti savo sveikata.

Liūtui. Jums puikiai seksis 
bendrauti su priešingos lyties 
atstovais. Neužmirškite, kad 

ilgalaikių santykių pagrindas - 
pagarba vienas kitam, galite gauti 

naujų pasiūlymų dėl darbo, atidžiai 
tvarkykite dokumentus, venkite konfliktų 
darbe. Pasistenkite nepervargti darbe, 
jeigu matote, kad jus bando apkrauti 
darbais, mandagiai atsisakykite.

ŠAuliui. Santykiai su 
mylimu žmogumi gali jums 
varžyti laisvę, todėl teks imtis 

nemalonių ir skausmingų 
sprendimų. Šioje situacijoje jums 

geriau daugiau klausytis, ką kalba jūsų 
antroji pusė, ir rečiau kalbėti, tik taip 
pavyks išlaikyti gerus santykius. Būsite 
labai darbingi. Pajamos šiuo metu 
stabilios, keliones atidėkite.

skorpionui. Labai 
palanku puoselėti anksčiau 
sukurtus santykius ir pradėti 

naujus, bus svarbūs reikalai, 
susiję su partneriais, sutartimis. 

Stenkitės padaryti tai, ko ilgą laiką ne-
siryžote atlikti. Dabar užteks drąsos su-
dėtingus planus sėkmingai įgyvendinti. 
Nebijokite atsakomybės, pajamos bus 
stabilios, galite investuoti į verslą.

vAnDeniui. Asmeninis 
gyvenimas turėtų tekėti 
ramiai, jei per daug neva-

dovausite savo antrajai pusei, 
nesikišite į jo asmeninius reikalus. 

Darbe galite gauti viliojantį darbo ar 
pelningo projekto pasiūlymą. Parankus 
metas pasirūpinti savimi, užsukite į 
grožio saloną, atlikite sveikatinimo 
procedūras SPA centruose. 

žuVimS. Netrūks roman-
tikos ir malonių akimirkų 
jūsų asmeniniame gyvenime. 

Nuotaika bus pakili. Tai metas, 
kai sutiksite jums skirtą žmogų arba 

iš mylimo žmogaus išgirsite ilgai lauktą 
pasiūlymą. Tinkamas metas jūsų kar-
jerai, šiuo metu jums nėra neįveikiamų 
užduočių. Jeigu turite žalingų įpročių, 
dabar tinkamas laikas jų atsikratyti.

PrOgNOZė SauSiO 19-25 D.
gerOS DieNOS: 20, 21, 22 D.

BLOga DieNa: 23 D. 

EPA-Eltos nuotr.

MENAS. Menininkas baigia savo darbą  

Los Andžele vykstančioje parodoje „LA Art Show“ 




