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 ■ Kaip aktorė Aušra Štukytė tapo Larisos Kalpokaitės dukra? Ir kokios kelionės, Aušros įsitiki-
nimu, yra pačios drąsiausios?  39 p.

 ■ Kaip dainininkė Ieva Zasimauskaitė-Kiltina-
vičienė, žiūrėdama mėgstamas televizijos 
laidas, įsigudrino išvengti reklamų? 38 p.

televizijos pliusai ir 
minusai pagal Ievą

10 faktų apie kristiną

kas įsidukrino aktorę aušrą štukytę?
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 ■ Kokį prietarą pati sau susigalvojo bale-
rina Kristina Tarasevičiūtė ir kaip jis jai 
padeda?  11 p.
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Dabar Dažnai 
pagalvoju, kaD 
ir mes galėtume 
vienas kitam 
Daugiau šypsotis, 
būti manDagesni ir 
žmoniškesni

5

Po kelerių metų pertraukos į TV eterį grįž-
tanti aktorė Žemyna ašmonTaiTė (37) 
dabar žino - vien teatro ir vaidybos jai 
negana. nepaisant to, moteris džiaugia-
si, kad dabar ją įsuko darbų ratas. akto-
rė pradėjo filmuotis nuo vasario 1-osios 
TV3 eteryje pasirodysiančiame naujame 
komiškame seriale „nuovada“. Pertrauką 
nuo darbų kelionėms išnaudojusi Žemyna 
dabar juokauja - kai visi svajoja apie atos-
togas, ji - apie darbus.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Visai neseniai po kelerių metų per-
traukos pradėjote filmuotis naujame TV3 
seriale „Nuovada“, kuris komiškai ir dra-
matiškai pasakos apie policininkų darbo 
kasdienybę. Papasakokite apie savo vaid-
menį - kuo jis kitoks, kuo ypatingas?

- Kiekvienas vaidmuo yra naujas ir kitoks. 
Kaskart nežinai, kas tavęs laukia, kokia isto-
rija, kokios situacijos, - tuo ir žavi ši profesija. 
Apie šį vaidmenį dar anksti kalbėti, nes filma-
vimai neseniai prasidėjo. Galiu tik atskleisti, 
kad mano herojė Diana susidūrė su be proto 
pavyduliaujančiu vyru. Kokias situacijas jai 
teks išgyventi, pamatysite jau visai netrukus.

- Serialas yra komiškas. Sutinkate, 
kad prajuokinti žiūrovą sunkiau nei pra-
virkdyti?

- Abu dalykai yra savotiškai sunkūs ir rei-
kalauja didelės meistrystės. Nuoširdžiai žiū-
rovą prajuokinti ar jį pravirkdyti, tai ir yra 
menas.

- Kokią vietą humoras užima jūsų pa-
čios gyvenime?

- Neįsivaizduoju, kaip šiame pasaulyje ga-
lima išgyventi be humoro. Humoras padeda 
tiek sunkiose situacijose, tiek lengvesnėse. 
Tai savotiška savisaugos forma ir sveikas po-
žiūris į gyvenimą.

- Kaip apibūdintumėte lietuvišką hu-
morą?

- Man atrodo, mes dar esame pakanka-
mai jauna valstybė ir dar tik kuriame savitą 

laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  2 9

„LaisvaLaikio“ interviu

Žemyna ašmontaitė: 
Po kelionių - į darbų sūkurį

n Gimimo data, vieta: 1978 m. balandžio 30 d., Vilnius
n Išsilavinimas: baigė aktorystės specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vėliau studijavo Europos Sąjungos politikos ir  administravimo magistrantūroje
n Veikla: teatro ir kino aktorė, televizijos laidų vedėja
n Šeimos padėtis: netekėjusi

Dosjė
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lietuvišką humorą. Turime dar to lėkšto, sta-
čiokiško ir šiurkštaus humoro. Be to, paste-
bėjau, kad pas mus moterys humoristės nėra 
tokios populiarios. Gal tai lėmė santvarka, 
patriarchalinis požiūris, kad moteris neva tu-
ri būti švelni, nuolanki, gera šeimininkė. O 
jei jau aštriau ką nors mato ar pasako, vyrai 
dažnai sutrinka ir sunkiai priima. O jei dar 
simpatiška mergina pokštauja, išvis stebisi, 
kaip čia gali tokia moteris taip juokauti. Nors 
aš manau, kad moterys turi labai gerą humo-
ro jausmą, tik jį atskleidžia savoje kompani-
joje. Juk kartais su draugėmis prisijuoki iki 
ašarų ir būna linksmiau nei su vyrais. Tad esu 
už moteris ir linksmą jų požiūrį.

- Į šį serialą grįžote po tam tikros 
pertraukos. Ko labiausiai pasiilgote?

- Darbų. Juk kiekvienas aktorius svajoja, 
kad darbų niekada netrūktų. Bet mūsų pro-
fesija jau yra tokia nepastovi. Matyt, didžiau-
sia problema, su kuria aktoriai susiduria, jog 
nuo jų niekas nepriklauso, patys negali susi-
planuoti gyvenimo, darbų grafiko.

- Bet įgūdžiai nedingsta?
- Ne. Gal tam ir mokėmės, studijavome. 

Juk mokslai ne veltui. Gal jie ir paruošia bū-
simiems gyvenimo iššūkiams.

- Tuo metu, kol turėjote pertrauką 
nuo darbų, daug keliavote. Kur?

- Tai buvo labai tolimos ir įdomios kelio-
nės. Spėjau aplankyti pusę pasaulio - nuo Ka-
ribų iki Australijos. Be kelionių negaliu ramiai 
gyventi. Tuo metu taip susidėliojo gyvenimo 
aplinkybės - baigėsi visi darbai, todėl nu-
sprendžiau pasinaudoti galimybe ir pakeliau-
ti. Didžiausią įspūdį padarė Australija. Gal 
mažiausiai apie ją svajojau, bet ten nuskridus 
užgimė besąlygiška meilė jos gamtai ir pačiai 
šaliai. Žmonės ten nuostabūs. Padariau tokią 
išvadą, kad visų žmonių laimė, šypsenos, hu-
moras priklauso nuo klimato. Kuo daugiau 
saulės, tuo žmonės linksmesni, daugiau šyp-
sosi vienas kitam, malonesni. Net pastebėjau, 
kad mes, lietuviai, žiemą irgi esame vienoki - 
labiau paniurę, užsidarę, laukiame sukandę 
dantis to pavasario. O vasarą būname links-
mesni, atsipalaidavę, daugiau juokaujame. O 
Australija... bet kuriuo sezonu žmonės ten 
yra atviri, saulės ten su kaupu, o tai paveikia 
ir jų bendravimą. Su nepažįstamu žmogumi 
gali prakalbėti sustojęs gatvėje apie visą gy-
venimą. Visada jauti dėmesį, rūpestį.

- Nebuvo noro pasilikti Australijoje?
- Aš mielai pasilikčiau, jei mane Austra-

lija tik priimtų. Bet, kiek žinau, ten šios pro-
cedūros labai sudėtingos ir brangios. Ne taip 
paprasta. Kiek domėjausi, legaliai emigruoti 
ir gauti darbo vizą ten sunkiau negu į Ame-
riką.

- O kaip pačią pakeitė tos kelionės?
- Kiekviena kelionė praplečia akiratį, 

pamatai, kaip skirtingai žmonės gyvena, 
kokia skirtinga yra jų kasdienybė, kaip mąs-
to. Pasisemi geriausių pavyzdžių. Dabar 
dažnai pagalvoju, kad ir mes galėtume vie-
nas kitam daugiau šypsotis, būti mandages-
ni, žmoniškesni. Kita vertus, gal tik man, 
kaip turistei, pasirodė, kad Australijoje 
žmonės gyvena be rūpesčių, gal ir ten jie 
jų turi, bet neparodo.

- Kokią šalį dabar svajojate aplankyti?
- Anksčiau visada buvau alkana kelionių. 

Jų laukdavau ir planuodavau. O dabar tiek 
prisikeliavau, kad esu soti, net negaliu pati-
kėti, kad šitaip gali man atsitikti. (Šypsosi.) 
Pasiilgau ir Lietuvos, ir veiklos, darbų. Kas 
per daug, tas nesveika. Manau, kad kelionių 
kreditus išnaudojau net į priekį. Kai visi sva-
joja apie atostogas, aš dabar svajoju apie dar-
bus. Labai norėčiau savo laiką užpildyti ak-
tyvia veikla.

- Turite kokių nors dar aktorinių pla-
nų, be serialo?

- Norų turiu. O kaip gyvenimas susidė-
lios, pažiūrėsime.

- Ar skirstote vaidmenis į labiau ir 
mažiau patrauklius?

- Neskirstau. Jei jau imuosi, ieškau tame 
herojuje to, kas mane šildo. Kad ir koks nei-
giamas būtų herojus, rasi pateisinimą, kodėl 
jis toks. Net ir jį savotiškai pamilsti. Juk mes 
tuos vaidmenis kuriame savo kūnu, tad nori 
nenori įsijauti. Be abejo, teatre būna tokių 
vaidmenų, kur tave pakeičia net ir vizualiai, 
tad kartais smagu persikūnyti, o televizija, 
kinas naudoja visą tavo „faktūrą“.

- Kalbant apie vizualumą, dėl vaidme-
nų jums teko ir plaukus pasišviesinti, ir 
svorio tai priaugti, tai numesti. Šis vaid-
muo seriale „Nuovada“ pareikalavo ko-
kių nors pokyčių?

Aktorė Žemyna Ašmontaitė 
neįsivaizduoja, kaip galima 
gyventi be humoro

Padariau tokią 
išvadą, kad visų 
žmonių laimė, 
šyPsenos, humoras 
Priklauso nuo 
klimato

man nePatinka, kai 
žaidžiama nuogumo 
scenomis, kai 
tam nėra rimtos 
Priežasties, bet 
daroma tik dėl 
intrigos

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Ne. Pamenu, labai seniai - dar studijų 
metais, kai gavau pirmą pasiūlymą filmuotis 
seriale „Atžalos“, turėjau numesti svorio. Vai-
dinau jauną mergaitę, kuri svajojo tapti mo-
deliu. Aš buvau sveika 18 metų mergina su 
apvaliais žandukais. Manęs paprašė truputį 
numesti svorio. Buvo žiema, o aš turėjau vos 
ne per mėnesį atsikratyti 5 kg. Visi stebėjo-
si, kaip taip įmanoma. Bet nieko. Jei reikia, 
tai reikia.

- Yra dalykų, kurių vis dėlto dėl vaid-
mens nesiryžtumėte daryti?

- Matyt, atsisakyčiau nepateisinamo nuo-
gumo scenų. Ši tema visada aktorėms mote-
rims būna jautri - kur brėžti tą liniją. Reži-
sierius turėtų motyvuoti savo medžiaga, ko-
dėl to nuogumo reikia. Man labai gražu, kai 
tokios scenos yra meniškai, estetiškai pa-
teiktos. Bet tu niekada nežinai, koks bus re-
zultatas, - pasitikėti režisieriumi ar ne. Juk 
galutinį vaizdą pamatysi jau tik su visais žiū-
rovais. Turi pasitikėti komanda. Nes tokias 
scenas labai lengva sugadinti - truputį ne tas 
apšvietimas, ne tas rakursas, ir nebebus es-
tetiška. Man nepatinka, kai tuo žaidžiama, 
kai nėra rimtos priežasties, kai tai daroma 
tik dėl intrigos.

- Kinas, televizija ir teatras - kaip dė-
liojate prioritetus tarp šių sričių?

- Man visi labai svarbūs. Gal studijų me-
tais buvo sukurta tokia teatro šventovė, neva 
televizija buvo jau kažkas žemiau. Bet aš tik 
už tai, kad aktorius turėtų kuo mažiau per-
traukų ir kuo daugiau darbo. Juk ar teatre, ar 
televizijoje - vis tiek vaidini. Ir tik likimo do-
vana, su kokiais režisieriais teks dirbti.

- O jei ne aktorystė, kokia veikla jus 
sudomintų?

- Net nežinau, gal reikėtų kokį verslą iš-
bandyti. Apie aktorystę svajojau nuo mažų 
dienų ir net negaliu pasakyti kodėl. Tai paaug-
lystės svajonė, kuriai buvo lemta išsipildyti. 
Pati tos realybės nelabai ir suvokiau, kokia 
yra iš tiesų ta profesija, kad ji nėra tokia ro-
mantiška, kaip atrodo iš šalies. O kaip bus 
ateityje - nežinau. Kelionės praplėtė mano 
akiratį. Matau, vien teatro man negana. Man 
įdomūs ir kiti dalykai - tai, kas vyksta pasau-
lyje, Lietuvoje, kaip mes kuriame savo vals-
tybę.

- Bet nesate iš tų, kurie, kaip dabar 
populiaru, savo kokį nors hobį paverčia 
verslu?

- Ne. Neturiu nieko bendra nei su dizainu, 
nei su kulinarija, nei su kitais kokiais amatais. 

Kai visi svajoja 
apie atostogas, aš 
svajoju apie darbus
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Galėčiau būti nebent degustuotoja. Nes su-
kiotis virtuvėje - ne man. Galbūt taip nutiko, 
nes mokiausi M.K.Čiurlionio menų gimnazi-
joje, kur neturėjome darbų pamokos. Kadangi 
grojau pianinu, nuolat reikėjo saugoti rankas.

- O ką įdomaus ragavote kelionėse?
- Dievinu ragauti įvairių virtuvių patieka-

lus. Man labai patinka Azijos virtuvės - ko-
rėjiečių, tailandiečių, japonų. Jų patiekalai 
tokie subtilūs ir išraiškingo skonio.

- O australiška virtuvė?
- Jai įtakos padarė britų virtuvė, kuri man 

gana gerai suprantama. Ragavau jų tradiciškų 
mėsos pyragų, žuvų su gruzdintomis bulvy-
tėmis. Prisipažinsiu - man toks maistas tru-
putį per sunkus. Bet jų jūrų gėrybės - nuos-
tabios, viskas yra šviežia. Labai skani ir aust-
rališka mėsa. Man apskritai Australija - lyg 
rojus žemėje.

- O kaip žiemą pavyksta Lietuvoje 
atrasti kiek kitokį rojų, mėgautis gyve-
nimu, nepasiduoti depresijai?

- Seniai jau tokią žiemą jutau. Praėjusiais 
metais buvau išvykusi, todėl nespėjau pajus-
ti tų šalčių. Buvau jau pasiilgusi sniego, Ka-
lėdų su šeima, šaltuko. Dabar jį pajutau ir jau 
laukiu pavasario. (Šypsosi.)

- O žiemos sportai nevilioja?
- Man patinka, bet seniai jau juos mėgi-

nau. Gal šiemet reikės prisiminti.

Nuoširdžiai žiūrovą 
prajuokiNti ar jį 
pravirkdyti - tai ir 
yra meNas

„LaisvaLaikio“ interviu

Žemyna džiaugiasi, kad naujo 
serialo „Nuovada“ komanda - 
profesionalūs aktoriai

TV3 nuotr. 



10 laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  2 9

Veidai

Prieš dvylika metų pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje gimusi Lotynų Amerikos muzikos rezi-
dencija - klubas „Pabo Latino“ - vėlų šeštadienio vakarą atšventė 12-ąjį  gimtadienį. Įspūdin-
gą ir prabangų vakarėlį pradėjo smooth jazz ir bosanovos ritmai, o linksmybes pratęsė Donato 
Montvydo tikro garso muzikos šou. Svečiai taip pat turėjo galimybę išvysti naujausią „Irena 
Fashion“ kolekciją, jos modelius demonstravo ir žinomos šalies moterys -  laidų vedėja Nora 
Lapinskienė bei seksualioji Jolanta Leonavičiūtė, kuri buvo gimtadieninio renginio vedėja.

„Pabo Latino“
12-ajame gimtadienyje -  
ir mados kolekcija

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Pagrindinį drabužių kolekcijos modelį demonstravo  
ir gimtadienio šventės vedėja - Jolanta Leonavičiūtė

Organizatorių nuotr.

Atlikėja Rasa Kaušiūtė su draugu

Gimtadienyje koncertavo 
Donatas Montvydas

Verslininkė ir atlikėja Kristina Ivanova

Žurnalistė ir grožio studijos 
vadovė Nora Lapinskienė

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Kristiną Tarasevičiūtę

Profesionali balerina KrisTina TarasevičiūTė (28), 
daugeliui puikiai žinoma dar ir kaip iliuzionisto 
Manto Žmuidinavičiaus-Wizard scenos partnerė, 
tikina, jog gyvenime mėgaujasi visomis gražiomis 
akimirkomis ir ne vieną jų mielai pakartotų. Gal tik 
išskyrus bendravimą su žmonėmis, kurie yra nedis-
ciplinuoti, mat ši savybė balerinai labai nepatinka.  
Tad „Laisvalaikis“ atskleidžia 10 faktų,  
kurių galbūt dar nežinojote apie Kristiną. 

n Balerina Kristina Tarasevičiūtė tikina, jog jos di-
džiausia fobija yra dėlės. Vos pamačiusi vieną, mer-
gina spruktų kuo toliau šviesos greičiu.

n Dažniausiai gaminamas patiekalas - sumuštiniai. 
Save Kristina pristato kaip absoliučią batono gerbėją. 

n Kristina tiki vienu įdomiu pačios sugalvotu prie-
taru: „Dirbtines blakstienas prieš pasirodymus rei-
kia klijuoti nuo kairės akies, kitaip scenoje nutiks 
kažkas nemalonaus.“ 

n Vaikystėje Kristina svajojo tapti televizijos prog-
ramos diktore. Tačiau jos svajonė žlugo, kai pasiro-
dė popierinės televizijos programos. 

n Labiausiai baleriną erzinanti kitų žmonių savybė - 
nedisciplinuotumas.

n Viena svajonių - įsigyti foksterjerų veislės šuniuką.

n Mėgstamiausi merginos aksesuarai - auskarai ir 
odinės apyrankės. Šių ji turi daugiausia. 

n Blogas įprotis - saiko neturėjimas, susijęs su vi-
somis maisto kilmės medžiagomis.

n Kristina nėra iš tų merginų, kurios jaučia silpny-
bę pirkti naujus batus. Darbui ir pasirodymams, šo-
kiams skirtų batų balerina turi gerokai daugiau nei 
kasdienių. 

n Jei būtų įmanoma, Kristina norėtų turėti galimy-
bę atsukti laiką. Tiesa, ji nieko nekeistų, tik dar 
kartą išgyventų smagiausias akimirkas. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Veidai
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Veidai

Antradienio vakarą iškilmingai raudonuoju kilimu žengė 
naujo filmo „Patriotai“ aktoriai ir žinomi žmonės, neabe-
jingi nei lietuviškam kinui, nei humorui. Nauja režisieriaus 
Alvydo Šlepiko komedija ne vienam sukėlė šypseną. Tam 
pasitarnavo ir puikiai parinkti aktoriai: Ramūnas Cicėnas, 
Giedrius Savickas, Rimantė Valiukaitė, Arūnas Sakalauskas 
ir kt. Filmo „Patriotai“ scenarijus sukurtas pagal teatro ir  
kino klasika tapusią Petro Vaičiūno pjesę „Patriotai“.

Ant raudonojo kilimo - „Patriotai“

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS 
ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

Aktorius Kęstutis Jakštas  
su žmona, aktore Viktorija StreičaAktoriai Ramūnas Cicėnas ir Rimantė Valiukaitė
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Veidai

TV laidų vedėjas 
Mindaugas Rainys

Režisierius Alvydas Šlepikas Aktorė Vaida Lisikaitė Dainininkė Augustė Vedrickaitė TV laidų vedėjas Vitalijus Cololo

Modelis Jolanta Leonavičiūtė
Verslininkas Jogaila Morkūnas su 
žmona, TV laidų vedėja Indre

Šokėjas Deividas Meškauskas 
ir aktorė Ineta Stasiulytė
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„Norėjau išvažiuoti ten, kur šilta, užuot 
vaikščiojęs po mūsų sniegynus. Tiesa, nors 
Barselonoje buvo vos 15 laipsnių šilumos, 
saulėtas oras labai džiugino. Pastebėjau, kad 
net ir patys ispanai dažniau šypsosi, rodos, 
yra geresnės nuotaikos nei lietuviai. Nugir-
dau vieną ispanę sakant, kad būtų galima 
darbo ieškotis emigravus į kitas šalis, mat 
čia nedarbo lygis gana didelis. Tačiau ispa-
nus nuo emigracijos neretai sulaiko būtent 
saulėtas ir šiltas oras“, - pasakojo Saulius 
ir pridūrė, kad geriausia svečias vietas ir 
kitos šalies kultūrą pažinti renkantis ne tra-
dicines keliones, kurias siūlo agentūros. 
Taigi Saulius Barselonoje pėsčiomis įveikė 
60 kilometrų per kelias viešnagės dienas. 
Pasak jo, kai kelionę organizuoja agentūra, 
visur reikia bėgti, skubėti, ir net jei pamatai 
kokį gražų bokštą tolumoje, greičiausiai ne-
turėsi galimybės jį apžiūrėti iš arčiau. Juk 
vaikštinėti tokio miesto senoviniu gotikiniu 
senamiesčiu vienas malonumas. O paklaus-
tas, kuo šis miestas jį nustebino labiausiai, 

radijo laidų vedėjas netruko išvardyti įspū-
džius. „Be gausybės šypsenų ispanų vei-
duose, pastebėjau, kad tai yra šunų miestas. 
Tikrai, savaitgalį žmonės į gatves ir parkus 
pasivaikščioti išeina ne su vienu, o net su 
keliais šunimis. Ir nors fotografavau daug, 
gailiuosi, kad neįamžinau tos šunų gausy-
bės. Jų tikrai daugiau nei Vilniuje. Taip pat 
mane, užkietėjusį dviratininką, žavėjo, kaip 
sutvarkytas eismas. Dviratininkai ten sau-
giai juda gatvėmis ir nėra niekaip diskrimi-
nuojami vairuotojų, jiems skirtos specialios 
linijos, salelės. Visai kitokia kultūra. Mūsų 
valdininkai galėtų dažniau semtis idėjų iš 
Europos sostinių tvarkydami tiek viešojo 
transporto reikalus, tiek dviračių ar pėsčių-
jų takus ir tokią aukštą kultūrą galiausiai 
užauginti pas mus“, - sakė S.Baniulis. Tie-
sa, bene labiausiai  Saulius nustebo pama-
tęs, kad Barselonos senamiesčio gatvelės 
plaunamos vandeniu su muilu, todėl visur 
švaru, kvepia, tačiau yra slidu. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Veidai

Kuo Saulių Baniulį 
nustebino Barselona?

„Power Hit Radio“ laidų vedėjas SauliuS BaniuliS (34) 
aplankė saulėtą ir lietuviškos žiemos neprimenančią Bar-
seloną. Pats Saulius juokavo, kad ten važiavo pasitikti ir 
parsivežti pavasario ar bent jau šiek tiek pasidžiaugti šil-
tesniu oru. Be to, Saulius kelių dienų viešnagės Barselono-
je metu pėsčiomis nuėjo net 60 kilometrų. 

14

Gotikinis ir  
spalvingas  
Barselonos  

senamiestis

Barselonos miesto simbolis -  
Šv. Šeimynos (Sagrada Familia) bažnyčia

Sauliaus Baniulio asmeninio albumo nuotr.
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NUOMONĖS

Skaitau ir domiuosi knygomis. Kadangi tenka daug laiko 
praleisti vairuojant, dažnai renkuosi audioknygas, bet nevengiu 
į rankas paimti ir spausdintą. Dažniausiai skaitau klasiką. Mėgs-
tu ir lietuvių autorių knygas, bet norisi susipažinti su klasikine 
literatūra. Štai pastaruoju metu skaičiau ir didelį įspūdį padarė 
Antono Čechovo dramos. Paskutinė skaityta knyga - Viktoro Ge-
rulaičio „Virgilijus Noreika: „Ir kur benueičiau...“ Knygas daž-
niausiai perku pats, knygynuose. Kartais jų tenka paieškoti in-
ternete. Į bibliotekas nevaikštau. Nesilankiau jose nuo mokyklos 
laikų. O skaitymo įprotį man įdiegė tėtis, nors ir duodavo skaity-
ti knygas ne visai pagal mano amžių. Pavyzdžiui, septynerių me-
tų vaikui skaityti „Baroną Miunhauzeną“, mano nuomone, yra 
gerokai per anksti. Taigi tėtis taip ir nerado tokios knygos, kuri 
mane būtų labai sudominusi. O dabar savo vaikams irgi bando-
me diegti skaitymo įprotį. Vyresnioji skaito, nes eina į mokyklą, o 
mažyliui, pastebėjau, kad patinka knygos su gražiomis iliustraci-
jomis. Mano vaikystės knygos su prastais piešiniais nelabai do-
mina. Nepaisant to, liekame ištikimi klasikai - brolių Grimų, 
Hanso Kristiano Anderseno (Hans Christian Andersen) pasakoms.

DeiviDas Norvilas

Tikrai mėgstu skaityti, nors prisipažinsiu, kad pastaruoju me-
tu per darbų gausą ne visada randu laiko. Tad knygos dažnai lau-
kia atostogų, laisvesnio savaitgalio, kelionių lėktuvu, traukiniu 
arba - kaip šiandien - peršalimo. Visada renkuosi tik spausdintą 
knygą. Vienintelė elektroninė knyga, kurią turiu kompiuteryje ir 
buvau pradėjusi skaityti, buvo Adolfo Hitlerio angliška knygos „Ma-
no kova“ versija, ir tik todėl, kad kitokios neradau. Bet ekrane vi-
siškai nesmagu skaityti, taip jos ir nebaigiau. Knygas mėgstu viso-
kias - nuo romanų, detektyvų iki istorinių. Pastarosios yra dabar-
tiniame sąraše. Šiuo metu skaitau istorinį romaną apie „Ritz“ 
viešbutį Antrojo pasaulinio karo metais. Toliau eilėje laukia Petro 
Stankero „Pralaimėta Adolfo Hitlerio kova“. O atėjus vasarai, 
mielai griebsiu lengvus romanus. Knygas perku knygynuose ir 
turiu keistą įprotį - prieš išsirinkdama knygą, visada perskaitau 
paskutinę knygos pastraipą. O dėl spausdintų knygų ateities - tur-
būt niekas nebūtų patikėję, kad kada nors vaikai praleis tiek laiko 
prie internetinių kompiuterinių žaidimų. Negana to, taps populia-
ru ne tik žaisti, bet prisijungti ir tiesiog žiūrėti, kaip žaidžia kiti. 
Nežinau, ką ateities kartoms galima prognozuoti apskritai. Bijočiau 
tik vieno - kad mano vaikai užaugs vien su kompiuterio ekranu.

iNDrė kavaliauskaitė-morkūNieNė

Ką manai? Apie skaitymą...
Nors pastaruoju metu vis būgštaujama, kad žmonės nustojo skaityti, panašu, kad Lietuvos padangės žvaigždės nėra abejingos  
knygoms. „Laisvalaikis“ klausė televizijos laidų vedėjos INdrės KavaLIausKaItės-MorKūNIeNės (26) ir  dainininko deIvIdo 
NorvILo (35), ką jie skaito ir kokią ateitį prognozuoja spausdintai knygai.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Keista, bet faktas: tarp Holivudo ir muzikos pasaulio  
garsenybių daugybė tokių, kurie nebaigė mokyklos!

Nikolė kidmaN (Nicole kidman, 48)
Aktorės IQ yra 132 (kaip mokslų daktarės), nors Ni-kolė nebaigė nei aukštosios, nei vidurinės mokyklos! Ne, ji nebuvo tinginė ar maištininkė - N.Kidman mokėsi ge-rai. Mergina metė mokslus, kai jos mama susirgo vėžiu: „Kai tavo artimiausiam žmogui blogai, tau niekas daugiau nerūpi...“ Jai reikėjo pasirūpinti mama.

viNoNa RaideR (Winona Ryder, 44)

Mokykloje aktorė buvo „ne tokia kaip visi“. Visi žinojo, kad 
jos tėvai - „niekingi hipiai“. Be to, ir atrodė ji keistai - vilkėjo 
vyriškus marškinius, kirposi plaukus kaip berniukas. Vaikai ją 
erzino, boikotavo, o paskui pradėjo mušti. Septintoje klasėje 
jie V.Raider pramušė galvą taip, kad ji ilgam atsidūrė ligoninė-
je. Po to Vinona prisiekė, kad daugiau neperžengs mokyklos 
slenksčio.

alas PačiNo (al Pacino, 75)

Būsima kino garsenybė mokėsi labai blogai. Kai sep-

tyniolikmetis Alas neišlaikė beveik visų egzaminų, jis 

buvo pašalintas iš mokyklos. Dėl to net susipyko su ma-

ma, tačiau jam užteko užsispyrimo siekti kitų tikslų. 

Dirbo įvairiausius, net juodžiausius darbus, kad tik ga-

lėtų susitaupyti pinigų aktoriaus kursams.
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Demi mur (Demi moore, 53)

Ji augo asocialioje šeimoje - tėvai buvo al-
koholikai. Būdama šešiolikos ji metė mokyklą, 
kad galėtų užsidirbti ir padoriai gyventi. Pradė-
jo dirbti modelių agentūroje „Elite“. Susipaži-
nusi ir susidraugavusi su aktore Nastasija Kins-
ki ir jos įkalbėta Demi ėmė lankyti aktoriaus 
kursus. Pasirinkimas pasiteisino su kaupu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

kventinas tarantinas (Quentin tarantino, 52)
Šiandien visame pasaulyje garsus režisie-rius K.Tarantinas mokyklos nekentė. Jis nuo-latos praleidinėjo pamokas ir kiauras dienas sėdėdavo prie televizoriaus, žiūrėdavo suau-gusiesiems skirtus filmus, serialus ir televizi-jos šou. Būsimasis režisierius mokėsi taip blo-gai, kad motina galų gale numojo į jį ranka. 15-metis Kventinas metė mokyklą, įsidarbino bilietų kontrolieriumi kino teatre, kuriame bu-vo rodomi filmai suaugusiesiems. O vakarais ėmė lankyti aktorinio meistriškumo kursus.

keiti Peri (katy Perry, 31)

JAV atlikėja Keiti, kurios tik-
roji pavardė yra Ketrina Elizabe-
tė Hadson (Katheryn Elizabeth 
Hudson), nuo pat mažens žinojo, 
jog nori būti garsia dainininke. 
Būdama 15 metų ji metė moks-
lus vienoje Santa Monikos vidu-
rinėje mokykloje, kad galėtų visą 
laiką ir jėgas skirti muzikai. Iš-
garsėti jai tikrai pavyko. 2015 
metais ji tapo pati pelningiausia 
pasaulio atlikėja ir užėmė trečią 
vietą „Forbes“ 100 garsenybių 
sąraše.

Gajus ričis (Guy ritchie, 47)

Žinomas britų režisierius mokėsi 

sutrikusio intelekto vaikų mokykloje. 

Mat jis nesugebėjo greitai skaityti, 

diktantuose darė milijonus klaidų, 

prastai įsimindavo informaciją. Diag-

nozė „disleksija“ (arba raidos skaity-

mo sutrikimai) jam buvo nustatyta 

tik suaugusiam. O vaikystėje visi kie-

mo draugai buvo įsitikinę, kad jam 

truputį „ku-kū“. Dėl jų patyčių Gajus 

Ričis ir metė mokslus. „Aš įsidarbi-

nau kurjeriu ir dirbau kiaurą parą, 

kad tik rečiau su jais susitikčiau.“
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ŽvaigŽdės

Mylimas damų

JAV aktoriui ir reperiui LL Cool J Holivudo 
šlovės alėjoje atidengta žvaigždė yra 2571-oji. 
Repo gerbėjai džiūgavo, jog jų mylimas atlikė-
jas pagaliau sulaukė savo žvaigždės. Ne mažiau 
gerbėjų LL Cool J turi ir tarp kinomanų. Vienas 
jo žinomiausių vaidmenų yra populiariame se-
riale „Specialioji Los Andželo policija“, kuriame 
jis vaidina agentą Semą Haną. Kietą vyruką, 
turintį ne tik įspūdingus raumenis, bet ir tvir-
tas moralines vertybes. Beje, aktoriaus vardas 
LL Cool J iššifruojamas taip: Ladies Love 
Cool James (Damos myli kietą Džeimsą).

išgarsino „X failai“

Holivudo Šlovės alėjoje atsirado ameri-
kiečių aktoriaus Deivido Duchovnio, atlikusio 
FTB agento Fokso Malderio (Fox Mulder) 
vaidmenį televizijos seriale „X failai“ („The 
X-Files“), vardinė žvaigždė.

Šio granitinio simbolio, įmontuoto į Ho-
livudo bulvaro šaligatvį, atidengimo ceremo-

nija įvyko šį pirmadienį. Į ją susirinko dešim-
tys aktoriaus gerbėjų, jo bičiuliai ir kolegos, 
atvyko ir „X failų“ kūrėjas - scenaristas ir 
režisierius Krisas Karteris (Chris Carter). 
„Pažįstu Deividą jau beveik 25 metus, nuo 
tada, kai jis pirmą kartą atėjo į atranką ir ga-
vo Malderio vaidmenį, - pareiškė K.Karte-
ris. - Dabar jis žvaigždė.“

Savo ruožtu D.Duchovnis padėkojo reži-
sieriui. „Jeigu ne Krisas ir jo šou - „X failai“, 
tai aš nebūčiau padaręs karjeros“, - konsta-
tavo aktorius.

Pirmoji „X failų“ serija buvo parodyta 
1993 metais.

Holivudo Šlovės alėjoje - kieti vyrukai

n Holivudo Šlovės alėja yra Los Andželo šiaurės 

rytuose.

n Idėja ją sukurti kilo 1953 metais, o pirmoji 

žvaigždė buvo įmontuota į šaligatvį 1958 metų 

rugpjūčio 15-ąją. Ji buvo skirta aktoriui Prestonui 

Fosteriui (Preston Foster).

n Oficiali Šlovės alėjos atidarymo ceremonija įvyko 

1960 metų lapkričio 23-iąją. Tuo metu bulvare buvo 

lygiai 1,5 tūkstančio žvaigždžių. Dabar jų yra dau-

giau kaip 2,5 tūkstančio.

apie Holivudo šlovės alėją

Pastarąją savaitę Holivudo Šlovės alėjoje pagerbti du garsūs ir įspūdingi vyrai -  
reperis bei aktorius Džeimsas ToDas smiTas (James Todd smith, 48), geriau žinomas 
LL Cool J vardu, ir amerikiečių aktorius DeiviDas DuCHovnis (David Duchovny, 55).

Į Deivido Duchovnio (David Duchovny) pagerbimo ceremoniją susirinko  gausus jo ir „X failų“ gerbėjų būrys
EPA-Eltos nuotr.
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Apie poros santykius viešai sužinota per-
nai birželį, jiems kartu atostogavus Italijoje. 
Dž.Pakeris, žurnalo „Forbes“ duomenimis, 
yra ketvirtas turtingiausias asmuo Australi-
joje. Jo turtas viršija 4,7 mlrd. Australijos do-
lerių.

Popžvaigždė M.Keri, savo pirmąjį muzi-
kinį albumą išleidusi 1990 metais, yra viena 
iš daugiausiai albumų parduodančių atlikėjų.

Dž.Pakeris, paveldėjęs Australijos žinias-
klaidos imperiją iš savo tėvo Kerio Pakerio 
(Kerry Packer), šiuo metu vadovauja kazino 
verslui. 2013 metais australas išsiskyrė su 
savo antrąja žmona - modeliu ir dainininke 
Erika Bakster (Erica Baxter). O M.Keri ir 
laidos „America’s Got Talent“ vedėjas Nikas 
Kenonas (Nick Cannon) skirtingais keliais 
pasuko 2014-aisiais. Jie augino dvynukus. Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Tarp „Grammy“ 
favoritų - T.Svift
Tarp pretendentų 2016 m. laimėti 
svarbiausią „Grammy“ apdovanojimą 
pirmauja JAV atlikėja Teilor SVifT 
(Taylor Swift, 26), ji nominuota metų 
albumo ir dainos kategorijoje.

Dainininkė nominuota trijose iš ke-
turių svarbiausių kategorijų. Per pasta-
raisiais metais vykusią apdovanojimų 
ceremoniją atlikėja nominuota nebuvo, 
nes jos albumas buvo išleistas per vėlai. 
Šiais metais dėl tos pačios priežasties 
į apdovanojimus nepretenduos didelio 
pasisekimo sulaukusį albumą išleidusi 
Adelė (Adele).

Tarp favoritų šiais metais taip pat 
yra atlikėjai Kendrikas Lamaras (Ken-
drick Lamar) ir The Weeknd, taip pat 
Didžiosios Britanijos atstovai Semas 
Smitas (Sam Smith) ir Edas Šyranas 
(Ed Sheeran).

K.Lamaras, kaip ir T.Svift, preten-
duoja gauti apdovanojimą už geriausią 
metų albumą. Jo kūrinys „Alright“ var-
žysis su T.Svift „Blank Space“ ir E.Šy-
rano „Thinking Out Loud“ metų dainos 
kategorijoje.

Meraja Keri susižadėjo  
su milijardieriumi Dž. Pakeriu
Amerikiečių popmuzikos dainininkė MerAJA Keri (Mariah Carey, 45) susižadėjo su mi-
lijardieriumi Džeimsu Pakeriu (James Packer, 47).

ŽvaigŽdės
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Paryžiaus aukštosios mados savaitėje pristatyta „Atelier Versa-
ce“ mados namų aukštosios mados kolekcija 2016 metų pava-
sariui-vasarai. Visada, kai Donatela Versačė (Donatella Versace) 
demonstruoja savo darbus, galima tikėtis trijų dalykų: super-
modelių, seksualių suknelių ir superžvaigždžių šalia podiumo. 
Ne išimtis buvo ir šįkart - ant podiumo pasirodė Džidži Hadid 
(Gigi Hadid), Rouzi Hantington-Vaitli (Rosie Huntington-Whi-
teley) ir kitos garsios manekenės, o pasižiūrėti „Versace“ šou 
sugužėjo visas būrys kino, scenos ir mados žvaigždžių.

„Versace“: 
sportiška ir seksuali

StiliuS

Kolekcijoje  
dominuoja futuristinės 
detalės, sportiški siluetai
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StiliuS

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Versace“ pavasario-vasaros 
kolekcijoje - spalvingi audiniai

EPA-Eltos nuotr.
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grožio paletė

Net ir tos, kurios tuoktis ketina vasarą ar rudenį, jau dabar dairosi grožio profesionalų ir 
galvoja, kokį makiažą pasirinkti savo šventei. Garsiausių pasaulio mados kūrėjų  įkvėpti 
makiažai žavi spinduliuojančiu natūraliu grožiu, paryškinančiu kiekvienos moters  
individualumą. Pernai Europos čempionate nugalėjusi nuotakos makiažo kategorijo-
je vizažo meistrė Irma Baltrušaitienė taip pat pataria pamiršti stereotipinius nuotakos 
makiažus ir rinktis subtilumą. aukso 

žvilgesys

Akių taip pat nevertėtų ap-
sunkinti storu šešėlių sluoks-
niu. Viena universaliausių idė-
jų, tinkančių bet kuriam metų 
laikui, - puošti nuotaką pasteli-
niais, smėlio ir auksiniais to-
nais. Įvairūs smėlio ir aukso 
atspalviai tinka beveik kiekvie-
nai merginai nepriklausomai 
nuo jos spalvinio tipo. Grafinis, 
storas akių apvedimas vis dar 
itin madingas, tačiau nuota-
koms verčiau pasirinkti vos 
blakstienų liniją paryškinantį ir 
akies kamputį pakeliantį kon-
tūrą. Antakiai taip pat neturėtų 
būti griežti ir ryškūs.

Modelis:  
Solveiga Mykolaitytė

aistros spalvos

Vienintelė ryški veido dalis 2016 m. nuo-
takų tendencijose - lūpos. Jos gali būti ryškiai 
rožinės, ciklameninės, koralinės ar net rau-
donos. Tokias lūpas tikrai norėsis bučiuoti, o 
kad jos atrodytų nepriekaištingai visą dieną 
naudokite ilgalaikius, vandeniui atsparius da-
žus. Dieną prieš vestuves galite lūpas patep-
ti medumi ir palaikyti apie 15 minučių. Ši 
nesudėtinga procedūra padės pašalinti lūpų 
šerpetojimą. 

Modelis: Monika Kmitaitė

Nuotakos įvaizdžio  mados
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grožio paletė

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

OdOs  
spindėjimas

Visų dėmesys krypsta į 
ne blizgančią, o skaisčią, pri-
žiūrėtą veido odą, spindinčią 
perlo švytėjimu. Madingas 
plonas kreminės pud ros 
sluoksnis ir veido modelia-
vimas atliktas „Strobing“ 
technika (švytėjimo įspūdį 
suteikiančiomis priemonė-
mis išryškintas nosies galiu-
kas, smakras, antakių linija 
bei skruostikauliai). Gaivu-
mo ir skaistumo veidui su-
teiks persikiniai ar šviesiai 
rožiniai skaistalai.
Modelis:  
Deimantė Andriuškaitė

Garbanų lenGvumas
Šukuosenose taip pat vyrauja natūralumas 

ir lengvumas. Madingos didelės garbanos, pri-
segtos kasytės, į didelę, netvarkingą kasą su-
imti plaukai. Svarbiausia, kad nuotaka jaustų-
si laisvai ir nesijaudintų dėl netyčia iškritusios 
plaukų sruogos. 

Modelis: „Mis laikinoji sostinė 99“  
Aušra Paškauskaitė

Nuotakos įvaizdžio  mados
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Ratai

kelių chuliganus  
sugauti padėjo... avys

Naujojoje Zelandijoje nuo policijos 
mašina bėgusius pažeidėjus padėjo su-
laikyti avių banda. Automobiliu be vals-
tybinių numerių greitį viršijusius asme-
nis kartą policija jau buvo sustabdžiusi, 
tačiau pažeidėjai nusprendė nuo policijos 
pareigūnų pabėgti. Taip prasidėjo 90 
min. trukusios gaudynės.

Bėglių nepavyko sustabdyti net ant 
kelio patiestam „ežiui“, pradūrusiam 
vieną iš transporto priemonės padangų. 
Galiausiai bėgliams kelią užblokavo 
avių banda, genama iš vienos ganyklos 
į kitą. Taip jau sutapo, kad avių banda 
priklausė vienam iš Kvinstauno miesto 
pareigūnų. Policija sulaikė visus keturis 
automobilyje buvusius bėglius.

pirkėjo smulkius pinigus už 
automobilį skaičiavo parą

Kinijos Šanduno provincijos gyven-
tojas, pirkdamas 52 tūkstančių juanių 
(6,3 tūkstančio dolerių) vertės automo-
bilį, sumokėjo už jį smulkiais pinigais, 
kurie buvo skaičiuojami visą parą.

Kinas atėjo į automobilių saloną 
sausio 22-ąją, o 15 darbuotojų baigė 
skaičiuoti pinigus tik sausio 23-iąją. Vy-
ras paaiškino pardavinėjantis polietile-
ninius maišelius, o dauguma pirkėjų 
jam sumoka 1 juanio nominalo kupiū-
romis arba monetomis. Jis mėginęs iš-
keisti šiuos pinigus į didesnio nominalo 
banknotus, bet visi artimiausi bankai 
atsisakė suteikti jam tokią paslaugą.

 įdomu

Nors Belgija nėra pati didžiausia ir populiariausia automobilių rinkos Europoje dalyvė, 
tačiau šalies sostinėje jau daug dešimtmečių rengiama Briuselio automobilių paroda 
sutraukia tūkstančius lankytojų, besidominčių naujovėmis. Ir šįkart sausio pabaigoje 
vykusioje parodoje pristatyta ne viena dešimtis automobilių premjerų.

Briuselio automobilių 
parodoje - ne viena premjera

Automobilių parodos organizatoriai 
neapsieina be žavių damų

„Toyota Verso“
EPA-Eltos nuotr.

„Opel Astra“
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Ratai

Saugaus vairavimo žiemą taisyklės 
pagal lenktynininką R.Šeinauską 

Net ir labiausiai patyrusiems vairuotojams, ke-
liams pasidengus sniego sluoksniu, tenka mo-
difikuoti savo vairavimo stilių, pritaikant jį prie 
žiemiškų vairavimo sąlygų, tačiau nebūtina tu-
rėti profesionalaus lenktynininko įgūdžių, kad 
važiavimas žiemą nebūtų kupinas streso.

Lenktynininkas Renaldas Šeinauskas pripažįs-
ta, kad žiema iš kiekvieno vairuotojo reikalauja 
papildomo dėmesio ir dar geresnio situacijos ver-
tinimo. „Vasarą, esant sausai kelio dangai, gali va-
žiuoti šiek tiek ramiau, tačiau žiemą viską - kelią, 
automobilį, kitų eismo dalyvių elgesį - turi vertin-
ti itin atidžiai, - sako R.Šeinauskas ir priduria, kad 
svarbu nepamiršti reaguoti į aplinką: - Jei pačiam 
sėkmingai pavyko automobilį suvaldyti ekstrema-
lioje situacijoje, tai dar nereiškia, kad jau gali būti 
ramus. Juk kitam greta važiuojančiam vairuotojui 
kažkas galėjo nepavykti ir avarija gali būti neišven-
giama. Taigi saugus gali jaustis tik tuomet, kai ir 
kiti vairuotojai aplink tave yra saugūs.“

Renaldas sutiko pasidalinti ir asmenine istori-
ja, nutikusia prieš kelerius metus, kai prastomis 
oro sąlygomis įvykusią situaciją, pasinaudodamas 
savo patirtimi, išsprendė puikiai. „Atsimenu, teko 
važiuoti itin sudėtingomis sąlygomis - pustymas, 
blogas matomumas, slidus kelias link Talino. Su-
sidarė ganėtinai ilga automobilių eilė, ir ji slinko 
nedideliu greičiu. Vienas iš priekyje važiuojančių 
automobilių vairuotojų nusprendė atlikti rizikingą 
lenkimo manevrą. Deja, sėkmingai jo pabaigti ne-
pavyko. Visai eilei automobilių teko ekstremaliai 
stabdyti“, - pasakojo R.Šeinauskas. Lenktyninin-
kas, įvertinęs eismo sąlygas, nusprendė automo-
bilį švelniai sukti į kelkraštyje esantį sniegą. Šis 
manevras išsaugojo sveiką ir lenktynininką, ir jo 
automobilį. Todėl dabar lenktynininkas nutarė pa-
sidalinti savo taisyklėmis, kurių laikosi išriedėda-
mas į žiemos kelius. Parengė Ringailė StulPinaitė

1 Pasiruošk važiavimui - neva-

žiuok su sniego nameliu, nes 

pirmiausia pats negali matyti to, kas 

dedasi aplink, antra - nuo tavo auto-

mobilio lekiantis sniegas nepagerina 

matomumo kitiems kolegoms vairuoto-

jams. 

2 Beje, ar pasitikrinai langų api-

plovimo skysčių kiekį? Prie 

priekinio stiklo prišalęs purvas iš po 

priešais važiuojančio automobilio ratų 

nepagerina matomumo ir nepadidina 

tavo saugumo.

3 Greitink švelniai. Žiemą itin 

tinka posakis „skubėk lėtai“. 

Staigus akceleravimas greičio nepridės. 

tiesiog ratai ilgiau suksis vienoje vietoje.

4 Stabdyk švelniai. išvengsi ne-

reikalingo automobilio slydimo.

5 Suk vairą švelniai. Kiekvienas 

staigus manevras vairu slidžia-

me kelyje gali išprovokuoti automobilio 

slydimą. ar tau to reikia?

6 lenk atsakingai. ar tikrai tas 

lenkimas dabar reikalingas? 

atmink, kad žiemą lenkimo manevras 

turi būti labiau paruoštas - jis užtrunka 

ilgiau, jam prireiks ir ilgesnės laisvos 

kelio atkarpos. taigi, ar spėsi saugiai 

grįžti į savo eismo juostą?

7 Matyk daugiau ir padėk telefo-

ną į šalį. Dabar labai reikalin-

gas tavo dėmesingumas. Gal kitas vai-

ruotojas staiga nepastebėjo, kad kelio 

danga tapo slidi, ir pradėjo slysti link 

tavęs. O gal tu ir esi tas kitas vairuoto-

jas?  ir... išjunk feisbuką!

8 Palik vietos. ar tau tikrai rei-

kia iš taip arti apžiūrėti prie-

kyje stovinčio automobilio salono įran-

gą? Kelias slidus - sustoti vietos reikia 

daugiau, pajudėti (ypač įkalnėse) taip 

pat nėra lengva. intymumą palik pava-

sariui.

9 nepalik tuščio bako. tuščiu 

skrandžiu vaikščioti žiemą ne-

patartina, tai ir keturračiam draugui 

leisk jaustis sotesniam - nesusidarys 

kondensatas, kuris kuro bake gali už-

šalti, o susirinkusios šiukšlės ant kuro 

bako dugno neužterš siurblio ir purkš-

tukų. Sutaupysi pinigų remontui, juos 

galėsi išleisti tobulindamas vairavimo 

įgūdžius uždaroje trasoje.

10 Paruošk automobilį nak-

čiai. išjunk elektroninius 

prietaisus - klimato kontrolę, garso įran-

gą, šviesas. Ryte, kai  reikės užvesti au-

tomobilį, jie nevogs elektros iš akumu-

liatoriaus. nenori, kad automobilio stik-

lai apšaltų iš vidaus, - išvėdink auto-

mobilį.

10 SaUGaUS VaiRaViMO ĮSaKYMŲ ŽiEMĄ
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Etiketo išmanymas buvo svarbus visais  
laikais. Reikėjo žinoti, kaip elgtis prie stalo, 
puotoje ar svečiuose. Dabar etiketo išma-
nymas praverčia ir darbe, bendraujant su 
kolegomis, einant į verslo susitikimus, išsa-
kant kritiką pavaldiniams. Apie tai, kokius 
etiketo principus derėtų išmanyti ir kodėl 
tai svarbu, „Laisvalaikiui“ pasakojo etiketo 
ir dalykinės komunikacijos specialistė, Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto Kū-
rybinių industrijų fakulteto dekanė doc.dr. 
ŽiViLė SEDEREVičiūtė-PAčiAuSKiEnė.

Ringailė Stulpinaitė

- Kas yra etiketas bendrąja prasme? 
- Šiandien etiketo samprata yra gerokai 

išsiplėtusi. Pavyzdžiui, seniau taisyklės buvo 
paprastos: vyrai turėjo vaikščioti viena gatvės 
puse, moterys - kita; buvo mokomasi, kiek 
pritūpti ar nusilenkti atiduodant pagarbą aukš-
tesnio luomo žmonėms. Šiandien mes jau kal-
bame apie dalykinę komunikaciją, kuri apima 
bendravimo taisykles, informacijos ir patirties 
keitimosi efektyvumą. Šiandien jau nepakanka 
mokėti tinkamai bendrauti telefonu ar tinka-
mai pasirodyti per darbo pokalbį. Reikėtų iš-
manyti ir medijų etiketą, nes jos tapo svarbia 
mūsų gyvenimo dalimi. Tiek dalykinis, tiek ir 
asmeninis etiketas nusako tam tikrus bendra-
vimo principus. Tai tarsi informacija, kurią mes 
perskaitome tarp eilučių. Juk kartais, rodos, 
žmogus lyg ir nieko blogo nepasakė, o mums 
šalia nemalonu, jaučiamės negerbiami, never-
tinami. O tai galbūt sukėlė žmogaus laikysena, 
kuri ir rodo tam tikrą atmestinumą, nureikš-
minimą, menkinimą ir išdidumą, menką dė-

mesio kreipimą. Tuomet kyla nesusipratimas 
ir bendravimas tampa neefektyvus. 

- Nuo kokių dalykų prasideda darbo, 
kolektyvo etiketas?

- Etiketas neretai jaunimui atrodo atgyvena, 
tačiau šiandien jaunam žmogui jis yra kaip niekad 
reikalingas, ne tik kasdienybėje, bet ir siekiant 
profesinės karjeros. Etiketas prasideda nuo gal-
vojimo, kaip žmogus, esantis šalia manęs, jau-
čiasi. Taip pat nuo suvokimo, kaip svarbu, ką 
mes komunikuojame tiek žodžiais, tiek gestais, 
kalbomis viešojoje erdvėje ar savo socialinio 
tink lo profilyje. Visa tai mūsų sėkmei visose 
srityse yra labai svarbu. Vien jau ką reiškia pir-
masis įspūdis. Turime penkias, kartais dar ma-
žiau minučių, kad mumis patikėtų. Dėl to ir rei-
kia galvoti, ką aš komunikuoju, kokią žinią sklei-
džia mano drabužiai, žvilgsnis, gestai, kaip išsa-
kau tai, ką išsakau. Svarbu ne tik tai, ką mes 
pasakome, bet ir kaip. Manau, kad darbines kom-
petencijas sunkiau įgyti, o etiketo principus iš-
mokti gana lengva ir tai gali labai praversti.

- O kaip yra dėl socialinių tinklų?
- Žmonės galvoja, kad jų profilis sociali-

niuose tinkluose ir tai, kas ten skelbiama, yra 
tik jų pačių reikalas ir niekas negali nurodinė-
ti, kokias nuotraukas dėti ar ką rašyti. Tačiau 
didžiosios užsienio įmonės jau kuris laikas yra 
aprašiusios reikalavimus, kurių būtina laikytis 

socialiniuose tinkluose, jeigu dirbi tam tikroje 
įmonėje. Visa verbalinė ir vaizdinė informaci-
ja yra žinia aplinkiniams, todėl prieš skelbiant 
ką nors tame savo profilyje reikia savęs pa-
klausti, kaip tai derės su įmonės, kurioje aš 
dirbu, vertybėmis. Na, pavyzdžiui, tikriausiai 
nekaip atrodys įmonė, kurios darbuotojas dar-
bo metu skelbia asmenukę iš prekybos centro 
arba rašo, kad pasiekė tam tikro žaidimo aukš-
čiausią lygį. Tokiu darbuotoju ir klientai, ir 
darbdaviai bus linkę pasitikėti mažiau. 

- Skirtingų kartų atstovai etiketą ga-
li suvokti ir skirtingai? 

- Jeigu kalbame apie bendravimą įmonės 
viduje, tai, žinoma, sunkiausiai susikalba skir-
tingų kartų darbuotojai. Aukštas pareigas ei-
nantis 50-60 metų žmogus, gavęs trumpąją 
žinutę su visokiais trumpiniais iš jaunosios 
kartos darbuotojo, palaikys tai nemandagu-
mu. O jaunuolis, įpratęs taupyti laiką, net 
nesuvoks, kad tai yra nemandagu. Vyresnės 
kartos žmonėms jaunimas apskritai atrodo 
neatsakingas, nuolat vėluojantis ir dažnai kei-
čiantis nuomonę. Vyresnieji jaunimui atrodo 
sustabarėję, neveržlūs, konservatyvūs ir ne-
pajudinamos nuomonės. Tai yra natūralūs 
kartų skirtumai ir etiketas - bendrai priimti 
susitarimai - čia labai reikalingi, nes jei bus 
jų nepaisoma, abiejų kartų atstovai vienas į 
kitą reaguos su atmetimu, pasipriešinimu. 

EtikEtas darbE. 
Ar mokame elgtis ku ltūringai?

ElgEsio kodas

Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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apranga

Aprangą derėtų rinktis atsižvelgiant į 
savo darbovietę, einamas pareigas, vietą 
ir laiką. Pavyzdžiui, jaunas teisininkas, ap-
sirengęs neįpareigojamai, kasdieniškai, 
nemano, kad dėl to prasčiau atstovaus by-
lai ar nukentės jo darbas. Tačiau jis sukelia 
nepasitikėjimą ir atrodo neatsakingai, dėl 
netinkamos išvaizdos gali prarasti ir mokų 
klientą. Tas pats yra kalbant ir apie mer-
ginas. Yra atvejų, kai vadybininkė telefonu 
sutaria dėl sandorio, bet susitikus su klien
tu akis į akį sandoris neįvyksta, klientas 
ja nepasitiki dėl jos neadekvačios apran-
gos. Darbo aprangos nuostatų paisyti bū-
tina savo paties labui. Kalbant apie darbo 
drabužius, nors ir juokingai skamba tuo-
met dar būsimo JAV prezidento Džordžo 
Vašingtono (George Washington) posakis: 
,,Nerodyk nieko, kas galėtų kitą išgąsdin-
ti“, tačiau tai tiesa. Merginos ar moterys 
kartais nori atrodyti patraukliai atidengda-
mos daug kūno, tačiau neretai kitiems tai 
matyti nemalonu. Ypač darbe. Ir nors ta 
moteris galbūt sulauks daug komplimentų, 
rimtų dalykinių pasiūlymų tikrai bus ma-
žiau, nes atrodo nerimtai ir nekelia pasiti-
kėjimo. Ką demonstruosite, tą ir gausite. 
Vasara, beje, nėra išimtis. Net ir karštu 
oru derėtų neišsinuoginti, verčiau rinktis 
tinkamus audinius, laisviau krentančius 
drabužius. Didelė iškirptė nuo karščio ne-
apsaugos, kaip ir itin trumpas sijonas. Dar-
bo vietoje netinka palaidinės su petnešo-
mis, tai yra atviri pečiai, taip pat gilios pa-
žastų ir kaklo iškirptės. Oficialioje aplin-
koje neretai būtinas ir švarkas. 

vaišės

Kai kurios stalo etiketo taisyklės 
bėgant amžiams išnyksta, tačiau vie-
na išliko turbūt visiems laikams: vai-
šinantis negalima čepsėti ir siurbti 
kavą ar arbatą, stipriai pasilenkti prie 
lėkštės. Pagal stalo kultūrą daug 
sprendžiame ir darbo aplinkoje. Jeigu 
susitikimas vyksta biure, sekretorė 
ar asistentė kavą pirmiausia turėtų 
pateikti aukščiausio rango svečiui, o 
tik po to savo vadovui. Beje, svečių 
negalima sodinti nugara į įėjimo du-
ris, tai nepagarba ir jiems sukuriamas 
nesaugumo jausmas.

šalia esančių žmonių 
supažindinimas

Jei šalia jūsų yra kiti du tarpusavy-je nepažįstami žmonės, kuriuos jūs pažįstate, pagal etiketą juos būtina su-pažindinti. Antraip situacija gali tapti nemaloni, žmonės nežino, su kuo bend rauja, be to, gali įvykti daug ne-susipratimų. Jei mūsų vis dėlto nesu-pažindina, turėtume prisistatyti patys.

Bendravimo klaidos

Per didelis priartėjimas prie pašne-
kovo yra nemalonus. Dar blogiau, jei 
pamatę, kad šalia esančiam žmogui ant 
palto užkrito plaukas, nuimame. Viešo-
joje vietoje tai atrodo labai familiariai. 
Derėtų tyliai pasakyti, užuot pačiam tai-
sius padėtį. 

Vis dar aktuali taisyklė  nesikasyti 
ir nesikrapštyti. Žmonės nė neįsivaiz-
duoja, kaip dažnai jie tai daro. Bet koks 
savęs lietimas rodo pasimetimą, yra ne-
mandagus, taip pat kaip ir per didelis 
gestikuliavimas ar mosikavimas ranko-
mis. Nereikėtų sėdėti atsipalaidavus, 
ištiesus laisvai kojas ar sukryžiavus 
rankas ant krūtinės. Toks sėdėjimas ofi-
cialioje aplinkoje nėra priimtinas, rodo 
ne tik nepagarbą aplinkiniams, bet ir 
sudaro neprofesionalaus, abejingo, o 
kartais ir arogantiško žmogaus įspūdį. 

Atsiliepti į skambutį mobiliuoju te-
lefonu reikėtų ne prie visų kolegų, o 
išėjus į koridorių, kitą ramesnę vietą ir 
kalbėti tyliau. Antraip tai traktuojama 
kaip didelis nemandagumas.

rankos paspaudimas

Neretai pasigirsta nuomonė, kad dau-
guma etiketo principų pasenę. Vienas jų  
paisyti, kas kam pasisveikinant ištiesia 
ranką ar netgi kodėl ją apskritai reikia ties-
ti. Visgi, rankos paspaudimas reiškia ne 
tik pagarbą, bet ir pasitikėjimą. Nuo to, ar 
susitikę spaudėte ranką ir kaip ją spaudė-
te, gali priklausyti pašnekovo sprendimai, 
tolesnio pokalbio sėkmė. Darbo aplinkoje 
pirmas ranką tiesa aukštesnes pareigas 
einantis žmogus, neoficialioje aplinkoje  
moteris arba amžiumi vyresnis žmogus. 
Ranką spaudžiant nereikėtų kitos laikyti 
kišenėje, kalbėti telefonu. Taip pat įžūliai 
atrodys jaunas, mažai patyręs eilinių parei
gų žmogus, pirmas tiesiantis ranką vyres-
niam, gerokai aukštesnio rango žmogui. 
Tai rodo nepagarbą, nedėmesingumą ir 
menką suvokimą apie etiketą. 

nuomonės išsakymas ir 
kritika 

Svarbu atkreipti dėmesį, kaip išsa-
kome kritiką ar nepasitenkinimą, ar 
stengiamės žmogui išsakyti viską taip, 
kad jis suprastų, ar sakome „tu nesu-
pranti“, užuot prisiėmę atsakomybę: 
,,galbūt aš ne aiškiai išsireiškiau“. Svar-
bu, kaip mes formuluojame kokį nors 
teiginį. Tarkim, įvyko nesusikalbėjimas 
tarp vadybininko ir kliento. Vadybinin-
kas klientui sako: „Visko būna, Jums pa-
sitaikė žmogiška klaida.“ Visgi, atsako-
mybę už nesusikalbėjimo klaidą turėtų 
prisiimti įmonė. Minėtoje formuluotėje 
kyla klausimas: ar įmonės atstovas ma-
no, kad kalti visi kiti, ar tiesiog nesuge-
ba išreikšti savo minties tinkamai ir ko-
rektiškai? Senoji Rytų išmintis byloja, 
kad tiesa glūdi klausytojo ausyse, o ne 
kalbėtojo lūpose. Netgi jei manome, jog 
išsireiškėme tikrai aiškiai ir tai nėra su-
siję su materialia žala klientui, verčiau 
neleisti klientui pasijusti blogai. Tai ir 
yra į klientą orientuoto aptarnavimo es-
mė  geranoriškumas. Be to, nuomonę 
derėtų išsakyti argumentuojant žodžiais, 
o ne taikant tam tikrą (neretai nemalo-
nų) toną. Jei kritikuojamas kolega ar dar-
buotojas, tai jam išsakyti reikėtų indivi-
dualiai, o ne girdint kolektyvui. Tai turi 
būti sakoma dalykiškai ir motyvuojant, 
kad kitą kartą galėtų būti padaryta ge-
riau, o ne imantis kaltinimų. Kartais ir 
pagyras verta išsakyti individualiai, jei 
jos verčia aplinkinius jaustis nepatogiai. 

EtikEtas darbE. 
Ar mokame elgtis ku ltūringai?

ElgEsio kodas

n 1912 metais Lietuvoje buvo išleistas potvarkis, 
uždraudžiantis šnypšti nosį ir valytis į svetimo 
žmogaus rūbus arba kaimyno vežimą. Taigi dar 
visai neseniai reikėjo net valdžios įsikišimo, 
reglamentuojančio tokius dalykus. 

Įdomu

etiketo principai,  
kuriuos reikėtų išmanyti

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.



28 laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  2 9

 Įdomybės

keptuvas ant dujų  
išmetamojo vamzdžio

Praktiškai nuo pat pirmųjų automo-
bilių pasirodymo žmonėms ne kartą į 
galvą ateidavo mintis šildyti maistą iš-
metamosiomis dujomis - juk tiek šilu-
mos nueina niekais! 1930 m. žurnalas 
„Modern Mechanix“ aprašė, kaip gami-
namas maistas greitpuodyje, kuris tvir-
tinamas prie automobilio užpakalinio 
buferio ir specialiu vamzdžiu sujungia-
mas su išmetamuoju vamzdžiu. Analo-
giškas prietaisas tais metais buvo pri-
statytas viename dizainerių konkurse. 
Šįkart tai buvo keptuvas, taip pat jungia-
mas prie dujų išmetamojo vamzdžio. 
Tiesa, įrenginys pasirodė toks kompak-
tiškas, kad jo užteko tik vienam kotletui 
arba mėsainiui iškepti. Išradimo autoriai 
žadėjo, kad keptuvas bus hermetiškas ir 
mėsa bus apsaugota nuo nuodingų dujų.

Prietaisas duobutėms 
skruostuose

Duobutės skruostuose ir ant sma-
kro moterims visada suteikia papil-
domo žavesio. Bet ką daryti, jei gam-
ta jomis neapdovanojo? 1923 m. 
Evangelina Gilber iš Ročesterio (Niu-
jorko valstija) užpatentavo „Dimple-
Maker“ - prietaisą, padedantį dirbtinai 
sukurti duobutes. Jis būdavo uždeda-
mas ant veido, tvirtinamas už ausų ir 
po smakru, o du virbai stipriai spaudė 
skruostus ir dėl to, kaip žadėjo rekla-
ma, turėjo atsirasti „pora žavių duo-
bučių“. Beje, procedūra buvo gana 
skausminga. Tačiau Amerikos medi-
cinos asociacija išaiškino, kad prie-
taisas ne tik neformuoja jokių duobu-
čių, bet net gali sukelti odos vėžį. Bet 
E.Gilber tęsė išradėjos karjerą ir 
1927 m. sukūrė „Medicated Beauty 
Ball“. Šis kamuoliuko pavidalo įtaisas 
jį ritinėjant veidu neva lygino raukš-
les. Ar prietaisas buvo paklausus, ži-
nių nėra.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Stengdamiesi radikaliai pagerinti žmoni-
jos gyvenimą, išradėjai bando įgyvendinti 
drąsiausias idėjas. Deja, kai kurios jų būna 
visiškai kvailos, o kartais net pavojingos gy-
vybei ir sveikatai. Štai keletas išradimų pa-
vyzdžių, kurie, laimė, plačiai nepaplito.

kaukė makiažui apsaugoti

1939 m. Monrealyje pasirodė apsau-
ginės kaukės, kurių paskirtis - padėti 
moterims apsaugoti makiažą. Su tokia 
kauke buvo galima vaikštinėti lauke ly-
jant arba sningant, nesibaiminant, kad 
nuvarvės tušas ir lūpdažiai, arba net 
važinėti rogutėmis. Tačiau naujovė taip 
ir neišpopuliarėjo. Pirma, su ja buvo 
sunku įžiūrėti kelią ir net bendrauti su 
žmonėmis, antra, po kauke veidas pra-
kaituodavo ir kosmetika vis tiek nute-
kėdavo.

Žmonių išradingumas beribis

Įrenginys  
skrybėlei nukelti

1896 m. išradėjas Džeimsas Boilas 
iš JAV sukūrė tam tikrą „pasisveikini-
mo įtaisą“. Mat tuo metu praktiškai 
visi vyrai nešiojo skrybėles ir sveikin-
damiesi arba ką nors užkalbindami tu-
rėdavo jas nusiimti arba bent jau kils-
telėti ir truputį palenkti galvą. Dž.Boi-
lui atėjo mintis, kad šią užduotį galima 
palengvinti, ypač tingiems stipriosios 
lyties atstovams. Jo sukurtasis prietai-
sas palenkus galvą turėjo automatiškai 
pakelti skrybėlę, o paskui grąžinti į bu-
vusią padėtį. Patente buvo nurodyta, 
kad išradimas padeda su skrybėle at-
likti įvairiausius triukus, pavyzdžiui, 
ją gali sukti virš galvos. Vis dėlto no-
rinčiųjų tapti klounais atsirado nedaug, 
naujovė taip ir neprigijo.
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saudo arabijoje žaidimas 
šachmatais - nuodėmė

Saudo Arabijos vyriausiasis mufti-
jus nusprendė, kad šachmatai priešta-
rauja islamo principams. Šeichas Abdu-
lazizas aš Šeichas (Abdulaziz al-Sheikh) 
per televiziją atsakinėjo į žiūrovų klau-
simus. Aiškindamas savo požiūrį į šach-
matus, dvasininkas pareiškė, kad jie 
„taip pat yra azartinis žaidimas“ ir „tuš-
čias laiko gaišimas“. Be to, šachmatai 
„provokuoja neapykantą tarp žaidėjų“, 
taigi, prieštarauja islamo tradicijoms. 
Tiesa, specialistai pažymi, jog šachmatai 
kažin ar bus visiškai uždrausti, bet vei-
kiausiai gaus „nereikšmingų ydų“, tokių 
kaip muzika, statusą.

Po 1979 metų islamo revoliucijos vie-
šai žaisti šachmatais buvo uždrausta Ira-
ne. Bet 1988 metais draudimas buvo at-
šauktas ir buvo leista žaisti ne iš pinigų.

Par: nekaltoms 
moksleivėms - stiPendija

Pietų Afrikos Respublikos Kvazulu 
Natalio provincijos Uthukelos rajono me-
rė Dadu Mazibuko (Dadu Mazibuko) pa-
skyrė stipendiją 16 metų moksleivėms, 
išsaugojusioms skaistybę. Valdžia jas fi-
nansuos tol, kol merginos galės patvirtin-
ti savo nekaltybę per reguliarius gineko-
logo patikrinimus, praneša žiniasklaida.

„Šitaip mes išreiškiame dėkingumą 
merginoms, išsaugojusioms save ir ke-
tinančioms taip pat gyventi ateinančius 
trejus metus, kol gaus mokslo baigimo 
pažymėjimą“, - sakė merė.

Anot politikės, merginos, norinčios 
gauti stipendiją, turi pasirašyti doku-
mentą, kad jos sutinka reguliariai tik-
rintis pas gydytojus.

Iniciatyvai pritariantys visuomenės 
veikėjai teigia, kad ji leis išsaugoti tradi-
cines vertybes ir taps nauju merginų sek-
sualinio auklėjimo etapu, padės kovoti su 
ŽIV ir AIDS plitimu. „Mes remiame me-
rės iniciatyvą, bet negalime sutikti su sti-
pendijos skyrimu už skaistybę. Tai pana-
šu į moterų ir net vyrų diskriminaciją. 
Nekaltybės tikrinimas neprieštarauja 
PAR konstitucijai, bet mes turime laikytis 
aukso vidurio šiuo klausimu“, - pareiškė 
Lyčių lygybės komisijos pirmininkas Mfa-
nozelvė Šozis (Mfanozelwe Shozi).

Aktyvistai, stojantys prieš PAR mer-
ginų nekaltybės tikrinimą, pavadino me-
rės sumanymą seksistine ir agresyvia 
procedūra.

Eltos inf.

 trumPai

Laikinai „Devintąja planeta“ pavadin-
tas dangaus kūnas skrieja aplink Saulę 
vidutiniškai 20 kartų didesniu atstumu 
nei Neptūnas, kuris šiuo metu laikomas 
labiausiai nuo Saulės nutolusia planeta. 
Dangaus kūnas yra taip toli nuo Saulės, 

kad ją apskrieti jam tikriausiai prireikia 
10-20 000 metų.

„Pirmą kartą per daugiau kaip 150 metų 
yra svarių įrodymų, kad ligšioliniai duomenys 
apie mūsų Saulės sistemą nėra išsamūs“, - 
sako K. Batyginas. Vis dėlto abu mokslininkai 
galimos naujos planetos dar nematė.

Jų tyrimas kol kas remiasi tik matema-
tiniais modeliais ir kompiuteriniais mode-
liavimais. Tačiau esą negali būti diskusijų 
dėl to, ar dangaus kūnas yra planeta.

Jis yra 5 000 kartu sunkesnis už Plutoną, 
kuris 2006-aisiais „sumažintas“ iki nykštu-
kinės planetos. Nuo tada mūsų Saulės siste-
moje buvo aštuonios žinomos planetos - Mer-
kurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, 
Saturnas, Uranas ir Neptūnas. M.Braunas 
„Devintąją planetą“ net pavadino „planetiš-
kiausia iš visų planetų Saulės sistemoje“.

JAV mokslininkai teigia 
atradę devintą planetą

Mokslininkai teigia, jog aplink Saulę 
skrieja ir atrasta devinta planeta

EPA-Eltos nuotr.

Du amerikiečių astronomai teigia turin-
tys įrodymų, kad mūsų Saulės sistemo-
je egzistuoja devinta planeta. Šis dan-
gaus kūnas esą yra maždaug dešimt 
kartų sunkesnis už Žemę. Konstantinas 
Batyginas ir Maikas Braunas (Mike 
Brown) iš Kalifornijos technologijų ins-
tituto savo tyrimo rezultatus skelbia 
žurnale „Astronomical Journal“.
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Tadžikistane 
skutamos barzdos 
musulmonams

Pernai kai kuriuose miestuose Tadžikis-
tano pietuose policininkai nuskuto barzdas 
13 tūkstančių musulmonų. Šalies valdžia lai-
ko barzdas, ypač - „pernelyg ilgas ir nepri-
žiūrėtas“, radikalių islamistinių pažiūrų po-
žymiu. Barzdočiai buvo gaudomi turgavietė-
se bei kitose viešose vietose ir prievarta 
skutami. Be to, 2 tūkstančiai moterų turėjo 
nusirišti musulmoniškas skaras. Taip pat bu-
vo uždarytos parduotuvės, kuriose buvo par-
davinėjami „netadžikiški drabužiai“.

Tadžikistano valdžia jau ne vienus me-
tus stengiasi apriboti užsienio įtaką ir su-
stabdyti islamizmo plėtrą. Pernai preziden-
tas Emomali Rachmonas uždraudė duoti 
vaikams užsienietiškus vardus. Tadžikista-
no vidaus reikalų ministerija, gavusi prie-
varta nuskustų vyrų skundų, pareiškė, kad 
niekas neliepė policijai to daryti.

Pasaulio paveldo perlas - Baganas
Turistai iš viso pasaulio plūsta į Mianmarą. Tarp traukos objek-

tų - ir miestas Baganas, kuris vadinamas vienu turtingiausių archeo-

loginiais paminklais miestų pasaulyje. Jame yra apie 2000 šventyklų 

ir vienuolynų. Mianmaro valdžia siekia, kad senove dvelkiantis mies-

tas būtų įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Tai leistų ne 

tik geriau išsaugoti senąsias kultūrines vietas, bet ir sukurti daugiau 

darbo vietų vietos gyventojams.

kaleidoskopas
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kaleidoskopas

Nugaišo 300 metų vėžlys

Nugaišo 300 metų senumo vėžlys, 
gyvenęs Sugrąžintojo kardo ežere Vietna-
mo sostinėje Hanojuje ir laikytas vienu 
iš tradicinių Vietnamo simbolių.

Teigiama, kad 169 kilogramų svorio 
vėžlys iškildavo į ežero paviršių ir pasi-
rodydavo žmonėms tik svarbių įvykių 
dienomis. Jo pasirodymai užfiksuoti iki-
kolonijiniuose, prancūzų kolonizacijos, 
Antrojo pasaulinio karo laikų ir pokario 
dokumentuose. 2011 metais garbaus am-
žiaus vėžlys buvo sugautas ir gydomas. 
Tuo pat metu ežere, kuriame jis gyveno, 
buvo atlikti valymo darbai. Vėžlys pasku-
tinį kartą pasirodė žmonėms jau negy-
vas. Vėžlio kūnas nugabentas į Hanojaus 
muziejų, kur jis bus balzamuotas.

gimdys 19-ą vaiką

Daugiausiai vaikų turinti Didžiosios 
Britanijos šeima laukia gimstant dar 
vieno.

40 metų Sju ir 45 metų Noelis Red-
fordai ( Sue/Noel Radford) jau augina 
18 bendrų vaikų. Beje, jauniausiajai 
duk rai dabar viso labo aštuoni mėnesiai. 
2014 metais sutuoktiniai sakė, kad 
18-asis vaikas jiems greičiausiai bus 
pas kutinis. Vėliau S. Redford pareiškė 
niekada nesakanti „niekada“. Dabar mo-
teris tikina, kad naujas nėštumas jai bu-
vo „didžiulė staigmena“. „Tai nuostabi 
naujųjų metų pradžia“, - pridūrė britė.

Sutuoktiniai pažįstami nuo vaikys-
tės. Sju pirmą kartą pastojo 14 metų.

savo Namus užleido katėms

Kalifornijos valstijos gyventoja Linė-
ja Latancio (Lynea Lattanzio) persikėlė 
į namelį ant ratų, o savo kotedžą su pen-
kiais miegamaisiais užleido tūkstančiui 
benamių kačių. Moteriai priklauso di-
džiausia šiame JAV regione gyvūnų 
prieg lauda „Cat House On The Kings“, 
kurioje katės nelaikomos narvuose.

Vyro ir vaikų neturinti 67 metų ame-
rikietė jautėsi vieniša daugiau kaip 390 
kvadratinių metrų name. Ji atidarė 
prieg laudą savo lėšomis, pardavusi au-
tomobilį ir brangenybes. Dabar L.Latan-
cio ir savanoriai prižiūri 800 suaugusių 
kačių ir 300 jauniklių.

Moteris pirmuosius benamius gyvū-
nus priglaudė 1992 metais. 1993 metais 
ji įgijo veterinaro išsilavinimą, kad ga-
lėtų rūpintis savo augintiniais. „Nema-
nau, kad pasaulyje yra kitas žmogus, per 
24 metus pagyvenęs su 28 tūkstančiais 
kačių. Tai tikriausiai rekordas“, - pa-
reiškė žurnalistams L.Latancio.

Trumpai

Taivane - įspūdingos 
formos bažnyčia

Įspūdingos aukštakulnio batelio for-mos bažnyčia iškilo Budai mieste, Pietų Taivane. Maldos namai yra 17 metrų aukščio, 25 m ilgio ir 11 m pločio. Baž-nyčia buvo pastatyta iš 1269 plieninių rė-mų ir 130 stiklo plokščių ir kainavo apie 700 000 JAV dolerių. Vietinio regiono ir turizmo industrijos valdžios atstovų pa-stangos pritraukti kuo daugiau turistų davė vaisių. Nors bažnyčia bus atidaryta tik vasario 8-ąją, Naujųjų metų sutikimo pagal kinų kalendorių dieną, jau dabar susidomėjimas šia šventove didžiulis. Naujoji bažnyčia ypač vilios moteris - čia įrengti dailūs krėslai damoms, įvairūs niekučiai, moterys galės rasti pyragaičių ir kitų saldumynų. Žodžiu, viskas įrengta taip, kad čia galima būtų ir tuoktis, ir pa-sidaryti romantišką fotosesiją.
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Senove dvelkiančiame 
mieste turistai mėgsta 
pasivažinėti jautukais

EPA-Eltos nuotr.

Tradicinių lėlių-suvenyrų „pardavimų 
medis“ prie vienos iš Bagano šventyklų
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Scena

Vasario 12 d. Vilniaus profesinių sąjun-
gų rūmuose į meilės dienos paminėjimo 
šventę kvies „Techno Valentino“. Vėl at-
gimstantis legendinis reivas vyks keturiose 
salėse, kuriose skambės techno, psichode-
linio transo, laužytų ritmų ir chillout muzi-
ka. „Prieš kelerius metus surengta šventė 
buvo sutikta itin pozityviai, tad su nauja 
energija ilgas tradicijas turintis reivas vėl 
įvyks. Be puikios muzikos, visų lauks įspū-
dinga vaizdo grafika ir dekoracijos“, - sako 
renginio organizatorius Sigitas dj Saga.

Į Lietuvą grįžta elektroninės muzikos 
festivalis „Techno Valentino“

l Bilietais prekiauja bendrovė 

„Tiketa“.

l Vieta: Vilniaus profesinių sąjungų 

rūmai (V.Mykolaičio-Putino g.5)

l Laikas: vasario 12 d. 20 val. - 

vasario 13 d. 8 val.

ilgametė renginio istorija

Pirmą kartą beveik prieš 20 metų su-
rengtas „Techno Valentino“ įėjo į Lietuvos 
reivų istoriją ir yra puikiai pažįstamas rim-
tiems reiveriams. „Dar 1998 metais no-
rėjome paminėti meilės dieną, kuri Lie-
tuvoje nebuvo taip išpopuliarėjusi kaip 
dabar. Kartu su Rimu Šapausku bendra-
darbiavome su Panevėžio „Garso“ kultū-
ros centru, kuriame viskas buvo įrengta 
labai šiuolaikiškai. Pirmasis „Techno Va-
lentino“ renginys vyko trijose salėse, taip 
pat turėjome dieninį renginį vaikams. Ta-
čiau tuomet mums Panevėžio buvo per 
mažai, tad tais pačiais metais jau kitą die-
ną organizavome renginį ir Kaune“, - pri-
simena renginio organizatorius.

Po metų renginys pradėtas rengti Vil-
niuje, o 2000-aisiais pritraukė rekordinį 
dalyvių skaičių, tada „Techno Valentino“ 
apsilankė per keturis tūkstančius žmo-
nių. Išpopuliarėjus naktinių klubų kultū-
rai, 2004-aisiais buvo surengtas „Techno 
Valentino Club Wear“, po kurio organiza-
cija „Strokes Temple“ dešimčiai metų 
pasitraukė iš masinių renginių rinkos.

„Nenorėjome tapti klubiniu standar-
tu. Reivas - tai didžiulis alternatyvios 
elektroninės muzikos renginys keliose 
salėse, tad buvo nutarta reivų nebeor-
ganizuoti. Praėjus dešimtmečiui, 2014 
metais, renginį vėl atgaivinome. Sulau-
kėme puikaus grįžtamojo ryšio ir šie-
met žadame padaryti dar kokybiškesnį 
renginį. Smagu, kad reivų kultūra Lie-
tuvoje atsigauna“, - teigia DJ Saga.

Žinomi elektroninės  
muzikos atlikėjai

Šių metų renginio atlikėjų sąrašas labai 
svarus ir ilgas - keturiose scenose pasiro-
dys daugiau nei 40 kruopščiai atrinktų 
elektroninės muzikos atlikėjų.

Tarp labiausiai laukiamų: „Tresor“ įrašų 
kompanijos ilgamečiai atstovai, atstovaujan-
tys organizacijos interesams visame pasau-
lyje - Pacou, vienas pirmųjų Berlyno nakti-
nio klubo „Tresor“ rezidentų, taip pat - 
Krenzlin, aktyviai gastroliuojantis po pasau-
lį ir garsinantis „Tresor“ vardą. „Iš Graikijos 
pakvietėme techno didžėjų Spiros Kaloume-
nos, kuris laukiamas dideliuose elektroni-
nės muzikos festivaliuose visame pasaulyje, 
iš Meksikos atkeliaus deep techno prodiuse-
ris ir didžėjus, atstovaujantis „Monocline“ 
ir „Tlaloc“ organizacijoms, Ian Cris, iš Lon-
dono organizacijos „Datablender“ pamaty-
sime techno prodiuserį ir didžėjų Persohna 
bei žinomus Lietuvos techno scenos veikė-
jus“, - sako organizatorius. Techno salėje bus 
instaliuojama aukštos kokybės garso siste-
ma, rengiamas specialus vaizdo grafikos 
projektas, daug dėmesio skiriama apšvieti-
mo įrangai.

Antroje pagal dydį salėje skambės vis 
labiau populiarėjanti psichodelinio transo 

muzika, kur ypatingų svečių teisėmis lan-
kysis Vokietijos organizacijos „Sangoma 
records“ atstovas DSompa, atliksiantis sa-
vo kūrybos bei DJ programas, iš Ibizos pa-
kviestas prodiuseris, didžėjus ir dekorato-
rius, pramogų saloje organizuojantis psi-
chodelinio transo renginius, atstovaujantis 
organizacijai „Mind Seeds“, - Fraktal Moon, 
taip pat pasirodys žymiausi Lietuvos tran-
zeriai, atliksiantys savo autorinės muzikos 
ir DJ programas. Psichodelinio transo salė 
bus dekoruojama kelių dekoratorių, insta-
liuojamas pagal kokybę analogiškas didžia-
jai salei garsas, spalvoti lazeriai, stovės 
naujai švytinti „Chai shop“ jurta, kuri pra-
ėjusią vasarą apkeliavo daug Lietuvos fes-
tivalių. Salėje įsikurs ir atskira renginio 
maisto zona.

Laužytų ritmų salėje (angl. Broken Be-
ats), kuri bus įrengta Profsąjungų rūmų apa-
čioje (buvusio „Metro“ klubo patalpose), 
surinktos gausios Lietuvos drum n bass ir 
jungle muzikos pajėgos. Iš Jungtinės Kara-
lystės atvyks „Sinescape“ atstovas NTRG8, 
stebinęs reiverius ir prieš dvejus metus. 
Ramybės zonoje, kitaip vadinamoje Chillout 
sale, girdėsime gyvai savo kūrybos progra-
mas atliekančius atlikėjus: Girių dvasios, 
Grad... U, Echo Delta, Sraunus ir kitus ge-
rai vertinamus didžėjus.

Grupės archyvo nuotr.
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Scena

Vilniuje „Brainstorm“ atliks ne tik 
dainas iš naujausio albumo „7 Steps of 
Fresh Air“, bet taip pat klausytojų pamėg-
tus kūrinius iš ankstesnių albumų, tokius 
kaip „Thunder Without Rain“, „Maybe“ 
ir kitus.

„Brainstorm“ yra populiariausia ir mėgs-
tamiausia Latvijos grupė. Pernai per „7 Steps 
of Fresh Air“ turą Latvijoje koncertuose ap-
silankė daugiau kaip 19 tūkstančių žmonių. 

Lietuvoje ši grupė paskutinį kartą lankėsi 
2013 metais.

„Brainstorm“ nariai yra geriausi draugai, 
gimę ir kartu užaugę Latvijoje.

Puslapius parengė  
Vaida ANDRIKONYTĖ

Pavasario koncertų turą 
„Brainstorm“ pradės Vilniuje

Populiariausia Latvijos grupė „Brains-
torm“ naujuosius metus pradėjo puikio-
mis naujienomis  - paskelbė „7 Steps of 
Fresh Air“ pavasario koncertų turą. Pir-
masis „Brainstorm“ koncertas balandžio 2 
dieną vyks Vilniuje, „Forum Palace“, vėliau 
grupė vyks į penkis Didžiosios Britanijos 
miestus.

„Brainstorm“ koncertas  balandžio 2 d. 21 val. 

(durys atidaromos 19 val.) Vilniuje,  

„Forum Palace“

Grupės archyvo nuotr.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“

D
ar

iu
s 

Ba
gd

ži
ūn

as

„Facebook“ jau 5 metus iš eilės organizuoja ge-
riausių kampanijų apdovanojimus (kai kuriems 
tai didesnis įvertinimas nei paminėjimas „Kanų 
Liūtuose“). Kol paraiškos vis dar teikiamos, o 
komisija ruošiasi peržiūrėti tonas medžiagos, 
pristatau keletą praeitų metų medalininkų.

Vietoj IšVadų
n Tinkamai sukonstruotos socialinių tinklalapių 

kampanijos gali padėti pakeisti net įstatymus.

Judėjimai, keičiantys įstatymus 

Kas?
KAFA.

Kokia situacija?
Libane padaugėjo atvejų, kai moterys 

artimoje aplinkoje ne tik sumušamos, 
bet ir nužudomos. Dažniausiai savo vy-
rų. Didžiausia problema, kad nėra įsta-
tymo, tinkamai baudžiančio už tokius 
nusikaltimus. Su smurtu ir išnaudoji-
mu kovojanti feminisčių organizacija 
KAFA pasiryžo pakeisti situaciją.

Ką padarė?
Palaikantieji pokyčius ėmė dažyti 

pirštus raudonai (tarsi pirštų atspaudo 
simbolis) ir kelti nuotraukas į sociali-
nius tinklus. Netrukus simbolis pradėtas 
naudoti nuomonės formuotojų kalbose, 
televizijos žiniose ir menininkų darbuo-
se. Per labai trumpą laiką Libano vy-
riausybė patyrė didžiulį visuomenės 
spaudimą.

rezultatai?
Ir galiausiai judėjimas davė vai-

sių. Pirmąkart šalies istorijoje priim-
tas tokio tipo įstatymas, kuriuo už 
žmonos mušimą numatomi 9 mėnesiai 
kalėjimo.

https://goo.gl/imrj9n

El.reklama: ką gali socialiniai tinklai
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Internetas

iš gėdos - į viltį 

Kas?
„Johnnie Walker“.

Kokia situacija?
2014-aisiais Libanas patyrė savotiš-

ką krizę. Kone visos spaudoje pasirodan-
čios žinutės turėjo aštrų neigiamumo 
prieskonį. Net pasigirdo tokių frazių 
kaip „gyvename gėdos respublikoje“. 
„Johnnie Walker“ pasišovė įnešti pozity-
vumo.

Ką padarė?
Pasirodė vaizdo klipas, kuriame 

matoma lauko viduryje deganti ugnis. 
Po didžiulės vėtros ji neužgęsta ir tuo-
met pasirodo užrašas: „Audros praei-
na, tačiau mumyse deganti ugnis ne-
gęsta“. Internautams pasiūlyta siųsti 
savo įkvepiančias frazes, o vietiniai 
menininkai jas skirtingose lokacijose 
paišė ugnimi. Vėliau nuotraukos pla-
tintos tiek internete, tiek tradicinėje 
spaudoje.

rezultatai?
Kampaniją matė kone kiekvienas 

libanietis. Pasverti sunku, bet kalbama, 
kad bendros nuotaikos smarkiai page-
rėjo.

https://goo.gl/8akBTn

El.reklama: ką gali socialiniai tinklai Neklausyk, ką sako aplinkiniai 

Kas?
„Under Armour“.

nuo ko prasidėjo?
Internete pasirodė vaizdo klipas, kuriame šoka 

Amerikos baleto teatro solistė Misty Copeland. Ro-

dos, nieko neįprasto, tačiau fone - tarsi iš laiško 

skaitomi žodžiai: „Gerbiamas, kandidate. Jūsų kū-

no formos baletui netinkamos, taip pat nepamirš-

kime fakto, kad perkopėte 30 metų ribą...“

Ką padarė?
Antras šūvis padarytas su modeliu Žizele 

Biund chen (Gisele Buendchen). Vaizdo klipe ji dau-

žo bokso kriaušę bei atlieka sportinius pratimus. 

Sukurtas specialus tinklalapis, kuriame realiuoju 

laiku buvo rodomi visi su modeliu susiję komen-

tarai - tiek įžeidžiantys, tiek palaikantys.

rezultatai?
Visus veiksmus lydėjo idėja - neklausyk, ką sako 

aplinkiniai, elkis taip, kaip nori tu. Abi herojes greit 

pamėgo spaudos atstovai ir jų asmeninės istorijos 

buvo aptarinėjamos visuose įmanomuose kanaluose. 

Kampanija greit tapo judėjimu: šūkis atsirado ant 

marškinėlių, gerbėjos fotografavosi sporto salėse ir 

net darėsi tatuiruotes. Šalia visada buvo matomi 

aprangos gamintojos „Under Armour“ logotipai, tad 

kampanijos metu pardavimai pakilo net 28 proc.

https://goo.gl/ixF2vY
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apie pažintį su Dž.kluniu

Pasirodo, net ir Dž.Kluniui nebuvo leng-
va pakviesti Amal į pasimatymą. Juodu viena
me labdaros renginyje supažindino bendras 
draugas. Tą vakarą Dž.Klunis jai bandė įduoti 
savo telefono numerį, bet ši atsisakė. Žinomas 
aktorius nepasidavė ir žaviąją Amal atakavo 
elektroniniais laiškais, rašė, kad ne kartą pa-
saulio karščiausiu stipriosios lyties atstovu 
tituluotam vyrui turėtų būti suteikta galimybė 
pavakarieniauti su karščiausia žmogaus teisių 
gynėja. Deja, net ir tokie skambūs žodžiai 
nepapirko Amal. Ji sutiko nueiti į pasimatymą 
tik po trečiojo kvietimo.

apie maistą

Nepaisant itin lieknų kūno formų, A.Kluni 
dievina maistą ir niekada nepraleidžia progos 
skaniai pavakarieniauti. Kartu su Dž.Kluniu jie 
aplankė žinomiausius pasaulio restoranus Niu-
jorke, Londone, Venecijoje, Malibu ir kituose 
pasaulio kampeliuose.

apie sugebėjimus

A.Kluni lengvai kalba prancūziškai, 
arabiškai ir angliškai. Be to, žiniasklaida 
juokauja, kad dar viena jos puikiai įvaldyta 
kalba  aukštosios mados kalba. Jos spintoje 
puikuojasi tokių mados namų kaip „J.Men-
del“, „Prada“, „Balenciaga“, „Oscar de la 
Renta“, „Dolce & Gabana“ drabužiai. Neat-
sitiktinai moteris ne kartą puikavosi 
stilingiausių žvaigždžių sąrašų viršūnėse.

apie grožį

Dar prieš pažintį su Dž.Kluniu Amal jau 
buvo žinoma ne tik dėl savo teisinių 
pasiekimų, bet ir subtilaus grožio. 2013 m. 
vienas britų leidinys rinko karščiausių 
teisininkių dešimtuką. Amal užėmė pirmąją 
vietą. Apie ją spauda rašė: „Ideali šiuolaikinė 
moteris: kvapą gniaužiančio grožio ir 
neįtikėtinos sėkmės derinys.“

apie šeimą

A.Kluni gimė Beirute, Libane, tačiau dėl 
tuo metu vykusio civilinio karo jos šeima 
nusprendė emigruoti į Londoną. Tuo metu 
būsimai teisininkei buvo vos dveji. Tiesa, 
varg ti ir dirbti juodo darbo Didžiojoje Britani
joje jiems neteko. Amal tėtis  universiteto 
profesorius ir kelionių agentūros vadovas, jos 
mama  visame pasaulyje pripažinta 
žurnalistė. Amal turi vieną tikrą sesę ir du 
brolius iš pirmosios tėvo santuokos.

apie pinigus

Nors A.Kluni deklaruoto turto dar niekam 
tiksliai nepavyko atskleisti, skaičiuojama, kad 
jis siekia apie 2 mln. dolerių (1,83 mln. eurų). 
O jos vyro turtai yra daugiau nei 180 mln. 
dolerių (165 mln. eurų).

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

Graži, protinga, stilinga, sąmojinga, turtinga 
ir sėkminga - teisininkė AmAl Kluni (Amal 
Clooney), kitą savaitę minėsianti savo 38-ąjį 
gimtadienį, griauna visus stereotipus, kad 
grožis ir protas viename kūne nesugyvena. 
Sugyvena ir aplink pirštą apvynioja Holivu-
do vienišius. Prieš porą metų su aktoriumi 
Džordžu Kluniu (George Clooney, 54) aukso 
žiedus sumainius Amal šiandien yra žinoma 
ne tik dėl savo pasiekimų teismo salėse, bet 
ir dėl itin rafinuoto stiliaus pojūčio.

A.Kluni - kerinti net su advokatės mantija

n Amal Kluni (Amal Clooney) gimė 1978 m. vasario 3 d. Libane, vėliau su šeima persikraustė į Didžiąją Britaniją
n Oksfordo universitete baigė teisės studijas
n 2014 m. susituokė su aktoriumi Džordžu Kluniu (George Clooney)

DOsJĖ

Teisininkė Amal Kluni (Amal Clooney) ir 
aktorius Džordžas Klunis (George Clooney) šią 
vasarą minės dvejų santuokos metų sukaktį

EPA-Eltos nuotr.

Aušros Štukytės 
sėkmės formulė 

TV3 nuotr.

Interviu su aktore Aušra Štukyte - 39 p. 

2016 m. sausio 29 - vasario 4 d.
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TRUMPai

Praėjusią savaitę Lietuvos nacionalinis transliuotojas 
iškilmingame koncerte išdalijo savo „Oskarus“ - LRT 
„Auksines bites“. Iš viso buvo išdalinta 12 skulpto-
riaus Romualdo Kvinto sukurtų statulėlių. Geriausia 
TV žurnaliste tapo Jolanta Paškevičiūtė, geriausia 
pramoginių laidų vedėja - Violeta BauBlienė. 
Renginį vedė Ugnė Galadauskaitė ir Richardas Jonaitis.

TV3 komiškas medicinos serialas „Rezidentai“ ir 
toliau stebina savo žiūrovus kviestinių žvaigždžių 
pasirodymais. Šį kartą aktoriaus amplua išbandė 
dainininkas, laidų vedėjas bei žurnalistas Juozas 
liesis. Jam patikėtas intriguojantis - paciento, 
rašančio erotinį romaną, vaidmuo. Kaip pasakoja 
pats J.Liesis, nors vaidinti seriale jam teko pirmą 
kartą, jis jautėsi užtikrintai.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Ievą Zasimauskaitę-
Kiltinavičienę

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

TV6 4,1%
NTV Mir Lietuva 4%
Lietuvos rytas TV 3,5%
TV1 3,5%
TV8 3,4%

PBK 3,2%
Info TV 2,1%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 1%
Liuks! 0,3%

NTV Mir Lietuva 3,9%
TV6 3,7%
Lietuvos rytas TV 3,5%
TV1 3,2%
Info TV 3%

PBK 2,8%
TV8 2,8%
LRT Kultūra 1,5%
REN Lietuva 1,4%
Liuks! 0,6 %

LNK 15,7%

TV3 15,6%

BTV 7,2%

LNK 19,1%

TV3 18,7%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 12,8

2 X FAKTORIUS  TV3 11,1

3 TV3 ŽINIOS TV3 9,9

4 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,7

5 VALANDA SU RŪTA LNK 9,4

6 APIE MUS IR KAZLAUSKUS TV3 9,3

7 LNK ŽINIOS LNK 9,3

8 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,2

9 KK2 LNK 9,1

10 NUO...IKI LNK 8,4

Duomenys: TNS LT, 2015 m. sausio 18-24 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 21,6%

Kiti  
kanalai  26% BTV 6%

LRT Televizija 
9,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,4%

MUzikiNės laidos 

Žiūriu „X Faktorių“ ir „Euroviziją“. Ver-
tinu jas teigiamai. Abi kasmet darosi vis pro-
fesionalesnės ir kokybiškesnės. Pavyzdžiui, 
praėjusiais metais „X Faktoriuje“ man labai 
nepatiko garsas, šiemet viskas patobulėjo. 
Apskritai dažniausiai žiūriu tik muzikines lai-
das. Mano dienotvarkėje nėra nei žinių, nei 
filmų, nei serialų.

REkoMENdUoTos laidos 

Jei kas nors pasidalina kokios nors laidos 
įrašu, užmetu akį. Kitados žiūrėjau tokią lai-
dą „Yra kaip yra“, nes sudomino tema.

TElEvizija iNTERNETE 

Labai džiaugiuosi, kad taip yra. Šitokiu 
būdu nematau reklamų. Visą gyvenimą man 
jos nepatiko. Džiaugiuosi, kad ir per Lietu-
vos televiziją jų nebėra. Tai labai didelis pra-
našumas.

TElEvizoRiUs kaiP foNas 

Niekada nežiūriu ir nejungiu kokių nors 
laidų tik kaip fono, kai gaminu valgyti ar pan. 
Tokio įpročio neturiu.

NEiGiaMa iNfoRMacija  
PER TElEvizoRių 

Neapkraunu savo galvos tokiais dalykais, 
kurių apstu žinių laidose, - karai ir pan. Geriau 
paskaitau pozityvias naujienas, dvasines. Tu-
riu pamėgtus savo tinklalapius, kuriuose ran-
du visko, ko man reikia.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė IEVA ZASIMAUSKAITė-
KILTINAVIčIENė - viena iš tų, kurios 
namuose nėra televizoriaus. Vis dėlto tai 
jai netrukdo būti įvykių sūkuryje, žiūrėti 
laidas, kurios patinka, ir jas vertinti.  
Mergina televiziją žiūri internetu, šitaip, 
kaip pati sako, išvengia reklamų, o ir su-
taupo laiko.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TELEVIZIJAeterio žmonės
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- Vaidinate seriale „Apie mus ir Kaz-
lauskus“. Šis serialas - visiškai naujo, Lie-
tuvoje dar nematyto, formato. Ar džiau-
giatės, kad esate pakviesta į šį projektą?

- Taip, labai. Su „TV Manijos“ kuriamais 
projektais susiduriu jau ne pirmą kartą - „Myliu 
LT“, „Pakartok“, „M.A.M.A“ apdovanojimai. 
Kiekvieną kartą apsidžiaugiu sulaukusi Sauliaus 
Urbanavičiaus-Samo skambučio, nes žinau, kad, 
be naujo darbo pasiūlymo, manęs lauks puiki 
kompanija ir gerai praleistas laikas. Beje, Lari-
sos Kalpokaitės dukrą vaidinsiu jau antrą kartą. 
Mes pasijuokiame, kad tai likimo pirštas. Na, o 
su Nerijumi Gadliausku partneriai ekrane esa-
me pirmą kartą. Matyt, esu padariusi gerų dar-
bų, kad nuolat susiduriu su tokiais profesio-
naliais kolegomis ir gerais žmonėmis. O su re-
žisieriumi Sigitu Račkiu mes susitikome per 
serialo „Moterys meluoja geriau“ filmavimus. 

Jaučiu pareigą atskleisti paslaptį, kad taip visų 
pamėgtas Vilmos personažas yra sukurtas bū-
tent Sigito dėka. Trumpai tariant, kaip galima 
nesidžiaugti tokia puikia proga dirbti su nuos-
tabia kūrybine komanda! 

- Nemanote, jog būti komikais leng-
viau vyrams nei moterims? Juk visuo-
menė į vyrų juokelius reaguoja kitaip nei 
į moterų...

- Ne, nemanau. Visuomenė reaguoja į hu-
morą. O jis arba geras, arba ne. Lytis įtakos 
nedaro. Moterų komikių yra mažiau, tai tiesa, 
bet tik todėl, kad prioritetai kiti. Kiekviena 
moteris nori būti graži, teisi ir laiminga. O 
humoras reikalauja parodyti ir kitą savo pusę. 
Dažniausiai tą, kurią mes linkusios nuslėpti, 
apie tai nekalbėti, o kartais net apsimesti, jog 
jos net nėra. 

- Ar gyvenime esate tokia pat links-
ma kaip humoro laidose jūsų vaidintos 
herojės?

- Esu labai emocingas žmogus. Man patin-
ka juoktis. Mėgstu kvatoti iki ašarų. Kita ver-
tus, kas to nemėgsta? Džiaugiuosi, kai pakeliu 
kam nors nuotaiką, sėkmingai pajuokaudama. 
Bet gyvenime kiekviena emocija turi visą tei-
sę egzistuoti. Nepasiekėme Tibeto vienuolių 
lygio? Puiku - liūdėkim, pykim, džiaukimės. 
Svarbu save stebėti ir sąmoningai vertinti tai, 
kas vyksta. Svarbu prisiimti atsakomybę už 
savo gyvenimą, liautis ieškoti kaltų aplinkoje 
ir imtis pačios drąsiausios kelionės - kelionės 
po save. Ir ji bus tikrai įdomi. Garantuoju.

- Esate žinoma ir mėgstama. Jūsų 
karjera klostosi sėkmingai. Ar dar liko 
dalykų karjeros srityje, apie kuriuos pa-
svajojate? 

- Gera tiek gražių dalykų girdėti apie sa-
ve. O svajonių, žinoma, kad turiu. Bet sako-
ma, kad jas reikia pasilaikyti sau. Pasidalinsiu 
vienu savo noru - linkiu visiems ateities pro-
jektams, TV laidoms, serialams, kinui plėstis 
ir turtėti. Linkiu taupyti laiką, o ne pinigus. 
Investuoti į profesionalumą. Yra viena esmi-
nė taisyklė: kuo daugiau duodi, tuo daugiau 
gauni, antraip esi priverstas suktis vienoje 
vietoje, o kartais ir ristis žemyn. Dosnumas 
ir gerovė yra neišskiriami draugai. 

- Stebint, kaip aktoriai kuria perso-
nažus, kyla klausimas: aktorystė - tai 
profesija ar gyvenimo būdas? 

- Vis dar manau, kad pašaukimas. Kaip ir 
visos profesijos, susijusios su kūryba.

- Kokia jūsų sėkmės formulė?
- Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. 

Geri darbai pritraukia gerus. Teigiamos min-
tys pritraukia teigiamus dalykus. Ir nelinkėk 
niekam to, ko pats nenorėtum.

- Kartais reikia pailsėti ir nuo darbų. 
Kaip atsipalaiduojate, save palepinate?

- Plepėti su draugėmis - daug ir apie nie-
ką. Pirkiniai sau - kvepalai, rūbai, bateliai. 
SPA masažai, grožio procedūros. Diena, o jei 
išeina, ir dvi, neišlendant iš pižamos ir lovos, 
su knyga ar geru serialu, neatsiliepiant į 
skambučius. 

-  Televizorius jūsų namuose dažnai 
įjungtas? Kokio pobūdžio laidas ir kana-
lus renkatės?

- Norėdama pamatyti mėgstamą laidą ar 
filmą, naudojuosi internetu. Pastaruoju metu 
televizorius dažniau išjungtas. Vis pasvars-
tome, ar nevertėtų jo visai atsisakyti. Bet jei 
įsijungiame, dažniau žiūrim „Discovery“, 
„Nacional Geographic“, „Travel“, „Animal 
Planet“ ir „Cartoon Network“. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

AušrA štukytė: 
Drąsiausia kelionė - po save

Aktorė AušrA štukytė (37) į televizijos ekranus grįžo su nauju vaidmeniu. 
Nuo šiol kiekvieną pirmadienį ją galite išvysti tV3 naujo formato aktualijų seriale  
„Apie mus ir kazlauskus“. komiškame seriale vaidinanti moteris sako, jog džiaugiasi 
keldama nuotaiką kitiems, be to, ir pati mėgstanti kvatoti iki ašarų. 
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 23.00  „V/H/S“  13.45  Roko festivalis 
 „Lituanika 2015“

 16.10  „Komisaras 
 Štolbergas“

 11.40  Lietuvos 
 superšefas

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.25 Gardu Gardu. 6.55 TV Pagalba. 8.35 Džei-
mio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 9.35 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Ir vėl šešiolikos“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti 2“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 
pusvalandį. 18.00, 22.40 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Gerosios raga-
nos likimas“. 0.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.25 Diagnozė. Valdžia. 12.20 
Panikos kambarys. 12.50 Nuo... Iki. 13.40 Pagal-
bos skambutis. 14.30 24 valandos. 15.30 Auto-
pilotas. 16.00 „Nematoma Silicio slėnio pusė“. 
17.00, 22.30 Info diena. 21.00 Panikos kambarys. 
21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.30, 12.20 
„Mažoras“. 12.00, 13.45, 16.00 Naujienos. 13.10 
„Tabletė“. 14.00 Kartu su visais. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.50 Lauk manęs. 18.45 „Jumori-
na“. 20.00 Laikas . 20.31 Stebuklų laukas. 21.35 
Izmailovo parkas. 23.50 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Ka-
menskaja“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15, 2.55 
Tiesioginis eteris. 20.00 Humoro laida. 22.40 
„Auksinis erelis“. 1.00 „Patikrinimas keliuose“. 

 Ren
6.55 „Fiksikai“. 7.05 Žiūrėti visiems! 7.55 
Kviestinė vakarienė. 8.45, 17.25 „Dar ne va-
karas“. 10.35 Mums net nesisapnavo. 13.35 
„Didžiosios senovės paslaptys“. 16.30 „Gob-
šumas“. 18.25 Keista byla. 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.20 Mums net nesisapnavo. 23.55 
„Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusių-
jų teismas. 12.20 Apžvalga. Yaptingas įvykis. 13.00 
„Sėbrai 3“. 15.20 „Trys žvaigždės“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 19.00 „Ispanas“. 22.45 Dauguma. 23.40 
Prisiekusiųjų teismas. „Pagrindinė byla“.  

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 6.55 Lenkija su Miode-
ku. 7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 11.55, 18.20, 
19.25, 22.50 Polonija užsienyje. 8.30 Tarp 
mūsų gandrų. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 23.05, 5.15 Polonija 24. 12.35, 23.35, 
5.45 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, 
kaip meilė“ . 15.25 „Determinatorius“. 16.20 
Bėglys. 17.20 Geriausia Lenkijoje. 17.45 Gerų 
manierų žmogus. 17.55 Ekologijos laida. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Gyvenimo menas. 20.25 
Drakono Polo nuotykiai. 20.45, 2.35 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Sekalas turi 
mirti“. 

 TV1000
5.45 „Išsiskyrimas“. 7.30 „Į stebuklą“. 9.20 
„Diana“. 11.10 „Karalienės sesuo“. 13.10 
„Advokatas iš Linkolno“. 15.10 „Savas žmo-
gus“. 17.15 „Išsiskyrimas“. 19.00 „28 die-
nos“. 20.50 „Elžbieta: aukso amžius“. 22.50 
„Amerikos gangsteris“. 1.20 „Nežinomas“. 
3.20 „Bait“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Ledy-
ninio ežero maištininkai. 14.30 Sunkvežimių 
vairuotojai. 21.00, 2.50 Kas dedasi Žemėje? 
22.00, 3.40 Keisčiausi pasaulyje. 23.00, 4.30 
Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Kas nutiko 
vėliau? 0.30, 5.45 Katastrofa ant ratų. 1.00 
Nepaaiškinami reiškiniai. 1.55 Susitikimas su 
ateiviais. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir pa-
laidota. 11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00, 21.00, 
3.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 23.00, 5.00 Vyrų irš-
tvos. 1.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Kobra 
11“ (N-7).

11.00 TV serialas „Moderni 
šeima“ (N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Kerštinga meilė“ 
(N-7).

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

sportas. TV3 orai.
19.30 M.A.M.A. apdo-

vanojimai. 2016. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.30 Nuotykių f. 
„Skorpionų karalius“ 
(N-7).

0.10 Komedija „Narvelis“ 
(N-14).

2.25 Kriminalinė drama 
„Transo būsena“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

10.50 Pagalbos skambutis 
(N-7).

11.40 Lietuvos superšefas. 
Žvaigždžių iššūkis.

13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis 

Vaiduokliukas“.
14.00 Animacinis f. „Senelis 

Šaltis ir vasara“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.40 Nuotykių f. šeimai 

„Pirmasis riteris“ 
(N-7).

0.05 Veiksmo komedija 
„Atremti ataką“ (N-14).

1.50 Veiksmo trileris 
„Skolos kaina“ 
(N-14).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Pinigų karta.
18.30 Šiandien.
18.50 „Broliukas ir sesutė“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Siaubo trileris 

„Mirtinos lenktynės“.
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Klausimėlis.lt.
0.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 „Pavojingi jausmai“.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.15 Mistinės istorijos (1) 
(N-7).

9.15 TV serialas 
„Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Žmogžudystė 
Baltuosiuose rūmuo-
se“ (N-7).

23.25 TV serialas „Tikras 
kraujas“ (1) (N-14).

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

2.15 Bamba TV (S).

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.50 Lietuva tiesiogiai.
8.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
10.30 „Nužudyti Staliną“ 

(N-7).
11.35 „Moterų daktaras“.
12.35 „Paslapčių sala“.
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
20.30 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
21.30 „Kulinaras“ (N-7).
23.00 Siaubo f. „V/H/S“ (S).
1.30 „Kraujas ir betonas. 

Meilės istorija“ 
(N-14).

3.10 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

 3.55 Siaubo f. „V/H/S“ (S).
5.50 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).
6.45 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Mūsų miestelių“ 

25-mečiui. Mūsų 
miesteliai. Liškiava. 

6.55 Grafikas Rimvydas 
Kepežinskas.

7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 Legendos.
13.45 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
16.35 Poetas Antanas 

Miškinis.
17.30 Visu garsu.
18.15 Laiko portretai. 

Diena iki „Valkirijos“ 
premjeros.

19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 „Keliaukime kartu. 

Charkovas“.
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Linija, spalva, forma.
21.50 DW naujienos.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Trileris „Sukti reika-

liukai“ (N-14).
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Koncertuojanti Europa.
1.50 Laba diena, Lietuva.

 23.25  „Tikras kraujas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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7.10 Dienos programa.
7.15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Garbės reikalas“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Nebylus liudijimas. 
Saugu“ (N-7).

21.00 „Volanderis. Sutrikęs 
žmogus“ (N-14).

22.45 Snobo kinas. Drama 
„Vasara Provanse“ 
(N-7).

0.30 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.15 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Išlikimas (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 

TV3 sportas.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Bušido. KOK 

Pasaulio didžiojo 
prizo turnyras. 
Lietuva, 2015 (N-14).

1.20 Eurolygos rungtynės. 
Maskvos srities 
„Khimki“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo 
įrašas.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

11.00 „Riteris 
Rūdžius“.

12.30 „Virtuvės 
karaliai“.

13.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

14.40 „Dingęs“ 
(N-7).

15.45 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

16.45 „7 dienos ir 
naktys su  
Marilyn  
Monroe“ (N-7).

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Smulkus 
nusikaltimas“ 
(N-14).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Uždaras 
ratas“ (N-7).

„PELKĖ“
Kriminalinis serialas. JAV. 2011.
Režisierius: Clifton Campbell.
Vaidina: Matt Passmore, 
Kiele Sanchez, Carlos Gomez.

Kriminalinė veiksmo drama pa-
teiks kvapą gniaužiančius detekty-
vų ir policijos vykdomų procedūrų 
vaizdus, įtrauks į paslaptingomis 
detalėmis apipintų bylų tyrimą 
saulėtosios Floridos pakrantėje.

„SKORPIONŲ KARALIUS“
nuotyKių filmas. Vokietija, JAV. 2002.
Režisierius: Chuck Russell.
Vaidina: Steven Brand, Michael 
Clarke Duncan, Kelly Hu.

Legenda apie narsų karį Skorpionų 
karalių nukelia į Egiptą prieš 5000 
metų. Liūdnai pagarsėjusį Gomo-
ros miestą valdo žiaurusis demonų 
valdovas Memnonas. Siekdamas 
įsigalėti, jis rezga planus, kaip susi-
doroti su nepaklusniais gyventojais. 

sausio 29 d.

 21.00  „Smulkus 
 nusikaltimas“

 23.00  Bušido 18.50  „Nebylus 
 liudijimas. Saugu“

 ANImAL PLANEt
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30 Krokodilai laukinėje 
gamtoje. 17.25, 22.00, 23.50, 1.40, 5.49 Upių 
pabaisos. 20.10, 3.25 Liūtų tėvas. 

 SPORt1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„SC Heerenveen“. Vakar. 8.00, 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 9.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 19 turo apžvalga. 
10.00 KOK World series. Bušido kovos. Moldova. 
12.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - 
„Heracles“. 2016-01-26. 14.00 NBA „Visų žvaigž-
džių“ savaitgalis. Šeštadienio nakties šou. 2015 
m. 17.30 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„SC Heerenveen“. Vakar. 21.00 Olandijos „Eredi-
visie“ lygos 20 turo apžvalga. 22.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Moldova. 0.30 „M1 Iššūkis“. 
JAV - Korėja. Kovinis sportas. 1.30 „M1 Iššūkis“. 
„Red Devil“ - JAV. Kovinis sportas. 2.30 Kovos 
menų festivalis 2015. Vilnius. 4.00 NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadienio nakties šou. 

 VIASAt SPORt BALtIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Olympia-
cos“. 8.50 Rankinis. Europos čempionatas. 
13.50 Boksas. 15.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - 
„Medveščak“. Tiesioginė transliacija. 18.00 
„Trans World Sport“ žurnalas. 18.55 Krepši-
nis. Eurolyga. „Chimki“ - „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija. 20.55 Krepšinis. Eurolyga. „Uni-
caja“ - „Anadolu Efes“. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Rankinis. Europos čempionato pusfinalis. 
2.20 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Žalgiris“. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Anadolu 
Efes“. 

 EUROSPORt
6.30, 10.15, 13.00, 23.00, 1.30 Teniso apžvalga. 
7.00, 9.00, 10.30, 17.15 Tenisas. Australijos 
atvirasis čempionatas. 14.30, 16.45 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio taurė Austrijoje. 15.45, 19.15, 
0.05, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio čempionatas. Japonija. 20.10, 24.00 
Sporto naujienos. 20.15, 2.30, 4.45 Dailusis 
čiuožimas. Europos čempionatas, Slovakija. 
0.35, 1.10 Futbolo apžvalga. 0.40 FIFA futbolo 
apžvalga. 1.15 Motosportas. TBA. 

„PIRmASIS RItERIS“
nuotyKių filmas. JAV. 1995.
Režisierius: Jerry Zucker.
Vaidina: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond.

Piktasis Melegentas paliko apskritąjį stalą ir metė iššūkį karaliui Artūrui. 
Jis pagrobė karaliaus sužadėtinę Gvineverę, tačiau ją išlaisvino klajoklis, 
vardu Lanselotas. Nors ir neabejinga Lanselotui, Gvineverė lieka ištiki-
ma karaliui Artūrui. Už ištikimybę Lanselotas įšventinamas į riterius...

„GEROSIOS RAGANOS 
LIKImAS“
Drama. Kanada. 2013.
Režisierius: Craig Pryce.
Vaidina: Catherine Bell, 
Chris Potter, Robin Dunne.

Geroji ragana Kesė ruošiasi savo 
gimtadienio šventei. Jos vyras 
Džeikas siūlo ramią vakarienę res-
torane, o Kesė nori sukviesti visus 
savo draugus ir giminaičius. 

tV6
18.00

tV8
21.00

tV3
22.30

LNK
21.40

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 „Ančiukų istorijos“.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Nuotykių f. 

„Išlaisvinti Vilį 3“.
12.10 Filmas šeimai 

„Devintam danguj“ 
(N-7).

14.00 Romantinė komedija 
„Šokis hiphopo  
ritmu 3“ (N-7).

16.15 Ekstrasensai detekty-
vai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Mokslinės 

fantastikos f.  
„Juros periodo  
parkas 3“ (N-7).

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

23.40 Fantastinis veiksmo 
f. „Svetimšalis“ 
(N-14).

1.50 Nuotykių f. „007 
Leidimas žudyti“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. „Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Katinas, kuris mėgo 

vaikščioti vienas“.
10.00 „Kelionė į Vakarus. 

Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

11.40 Filmas šeimai „Nikis 
Tūzas“.

13.00 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas. 

Žvaigždžių iššūkis.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Komedija „Margi, 

pirmyn!“
21.15 Veiksmo komedija 

„Medalionas“ (N-7).
23.00 Veiksmo f. 

„Baudėjas. Karo 
zona“ (N-14).

0.45 Veiksmo trileris 
„Melo pinklės“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 „Planetų gidas“. 4 d. 
13.00 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 3 d. 
13.55 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Lietuva gali.
17.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Eurovizija 2016. 

Nacionalinė atranka.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Komiška drama 

„Jaunojo gydytojo 
užrašai ir kiti pasa-
kojimai“ (N-14).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Planetų gidas“. 4 d. 
1.25 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 3 d. 
2.20 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).

 8.30  Misija. Vilnija 12.10  „Devintam 
 danguj“

ŠeŠtadienis

„PABĖGIMO PLANAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Mikael Hafstrom.
Vaidina: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 50 Cent.

Vienas iš pasaulyje garsiausių pastatų apsaugos specialistų Breslinas 
sutinka imtis paskutinio darbo - pabėgti iš ypač slaptos „Kapu“ vadi-
namos naujausių technologijų saugomos įstaigos. Tačiau neteisingai 
apkaltintas ir įkalintas jis turi pasitelkti kalėjimo draugą Rotmejerį, kad 
šis padėtų sukurti drąsų, beveik neįmanomą planą pabėgti iš labiausiai 
apsaugoto ir sustiprinto kada nors pastatyto kalėjimo.

rekomenduoja

„UŽSIENIETIS“
Veiksmo trileris. JAV, Lenkija. 2003.
Režisierius: Michael Oblowitz.
Vaidina: Jeffrey Pierce, Steven 
Seagal, Max Ryan.

Džonatanas Koldas dirba laisvai 
samdomu siuntinių gabentoju. Tie 
siuntiniai būna įslaptinti ir pavo-
jingi. Kartą jis gauna ypač svarbų 
užsakymą. Reikia nugabenti slap-
tą krovinį iš Prancūzijos į Vokietiją 
vienam labai turtingam žmogui. 
Pradėjęs vykdyti užduotį Koldas 
pamato, kad jam patikėtasis kro-
vinys labai domina nusikaltėlius. 

„TERMINATORIUS 2.  
TEISMO DIENA“
Veiksmo filmas. JAV. 1994.
Režisierius: James Cameron.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
Linda Hamilton, Edward Furlong.

10 metų praėjo nuo to laiko, kai 
kiborgas, vardu Terminatorius, kė-
sinosi nužudyti Sarą Konor ir jos 
negimusį sūnų - būsimą žmonijos 
lyderį, tačiau žiaurus planas taip ir 
liko neįgyvendintas. Dabar atlikti 
pirmtako neatliktų darbų į praeitį 
siunčiamas kitas robotas, kur kas 
galingesnis ir pranašesnis, T-1000. 

„BAUDĖJAS. KARO ZONA“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada, 
Vokietija. 2008.
Režisierė: Lexi Alexander.
Vaidina: Ray Stevenson, 
Dominic West, Julie Benz.

Frenkas Kastlas, pravarde Baudėjas, 
kovoja su organizuotu nusikalsta-
mumu. Jis nepripažįsta kompromi-
sų ir pasigailėjimo - savo rankomis 
nusikaltėlius siunčia tiesiai į pragarą... 
arba bent jau už grotų. Šį kartą jam 
teks susidurti su maniaku Džiksu.

BTV
21.30

 TV8
6.40 Skonio lenktynės. 7.10 Senoji animacija. 
8.10 Aklos vestuvės (N-7). 9.00 „Rezidentai“ 
(N-7). 11.00 Menų sala. 11.30 Padėkime augti. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 14.30 Lietuvos talentai 2014. 18.00 
„Agatos teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Mergina iš Džersio“ (N-7). 22.55 
„Gerosios raganos likimas“ (N-7). 0.35 „Agatos 
teisė“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 Dviračio 
šou. 19.00 Panikos kambarys. 19.30 „Sabri-
na renkasi džihadą“ (N-7). 19.55 „Charlie 
Hebdo“ dvasia“ (N-7). 20.30 Diagnozė. Val-
džia. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Išvados. Žinios rusų kalba. 22.30 
Autopilotas. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 
24 valandos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.50 
Valanda su Rūta. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeo-
ne! 7.30 Vaikų klubas. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. 
Nauji nuotykiai“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.20 Idealus remontas. 10.10 „Mašos 
pasakos“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 14.30, 16.45 
Naujienos. 11.20 Sąmokslo teorija. 12.15 „Iš poil-
siautojų gyvenimo“. 13.50, 1.55 „Jumorina“. 14.40 
Izmailovo parkas. 16.55 Kas nori tapti milijonieriu-
mi? 17.55 „Auksinis gramofonas“. 20.00 Laikas. 
20.20 Pasverti ir laimingi 4. 24.00 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.20 „Burtininkė“. 6.40, 10.10, 13.20 Žinios. 
Maskva. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
7.10 „Burtininkė“. 8.10 Eismo taisyklės. 9.05 
Aleksejus Batalovas. 10.25 „Ukraina. Ilgesin-
ga kelionė“. 11.30, 13.25 „Kita šeima“. 16.15 
Jubiliejinis Igorio Nikolajevo koncertas. 20.00 
„Pagrobk mane“. 23.45 „Aleksejus Batalovas“. 

 REN
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Kviestinė vakarienė. 11.50 
Čapman paslaptys. 13.35 „Meilė iki mūsų eros“. 
15.35 „V ir M“. 16.35 „Paskutinę akimirką“. 17.25 
Pažink mūsiškius! 18.25 Žiūrėti visiems! 19.30 
„Jumorina“. 21.20 „Fatalistai“. 0.45 Žiūrėti visiems! 

TV6
22.30

TV3
21.15

LNK
23.00

 11.40  „Nikis Tūzas“
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7.15 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio rąsto 

kėlimo taurė.  
2015 m.

12.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(1) (N-7).

19.00 Labai juokinga
laida.

19.30 Dainuok mano 
dainą. Dalyvauja: 
Č.Gabalis, 
S.Januška, Mia, 
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, 
T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.30 Veiksmo trileris 
„Užsienietis“  
(N-14).

23.15 Veiksmo f. 
„Dingę be žinios 2“ 
(N-14).

0.50 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.00 Arčiau namų. Kauno 

rajonas.
11.00 „Vera. Vaiko 

nuotrauka“ (N-7).
13.00 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Žinios. Orai.

15.20, 16.20 „80-ieji“ 
(N-7).

17.30 Nuoga tiesa 
(N-7).

18.30 „Jaunikliai“ (N-7).
18.45 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
19.50 „Įspūdingiausi 

gamtos reiškiniai“ 
(N-7).

21.30 „Mirtina tyla“ (N-14).
23.50 „Kruvina žinutė“ 

(N-14).
1.40 „Vera. Vaiko nuo-

trauka“ (N-7).
3.10 „Mirtina tyla“ (N-14).
4.45 „Specialioji 

gelbėjimo tarnyba“ 
(N-7).

6.15 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Muzika - ne vien 

garsai.
6.50 Diena iki „Valkirijos“ 

premjeros.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.40 „Keliaukime kartu. 

Charkovas“.
11.15 Septynios Kauno 

dienos.
11.45 Dr. Dalios Klajumienės 

paskaita „Skaljolos 
dekoro mada ir jos 
keliai į Lietuvą“. 2 d.

12.30 „Vilko dantų karoliai“.
14.00 „Užsispyrėlės 

sutramdymas“. 
16.50 „Haudis Gaudis“.
17.15 „Vakavilis“.
17.40 Vienos filharmonijos 

orkestro Naujametis 
koncertas 2016.

20.15 Valentas Aškinis.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Tai bent 

žvėrynėlis!“
12.00 Naidželo Sleiterio 

patiekalai.
12.30 Paprastai ir 

greitai su  
Reičele Alen.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 „Iš Lili Šionauer 

kolekcijos. Vien tik 
moterys“ (N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. 
Žmogžudystė  
pavojinga jūsų  
sveikatai“ (N-7).

22.40 „Marsas atakuoja“ 
(N-7).

0.25 „Begėdis“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.29 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
15.35 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
16.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Prienų.

19.00 „Šokis hiphopo 
ritmu. Revoliucija“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Terminatorius 2. 

Teismo diena“ 
(N-14).

1.15 „Mulas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Lelijos“ 
(N-7).

11.35 Kas paleido 
šunis?

12.05 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

13.05 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.35 „Dingęs“ (N-7).
14.40 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.40 „Virtuvė“ (N-7).
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 „Nuostabus 

pasaulis“  
(N-7).

18.20 „Ilga mažo kikilio 
kelionė“.

20.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.10 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

23.10 Reidas.
23.40 „Nauja pradžia“ 

(N-7).

 17.40  Vienos filharmo-
nijos orkestro koncertas

 21.30  „Mirtina tyla“ 18.00  „Kvapų 
 detektyvas“ 

 20.00  Klaipėdos savaitė 17.00  „Džeikas, Storulis 
 ir šuo“

TV PROGRAMAsausio 30 d.

 NTV Mir
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 9.25 Pagrindinis 
kelias. 10.05 „Ikrai“. 10.55 Buto klausimas. 12.20 
„Kulinarinė dvikova“ su D.Nazarovu. 13.20 Va-
žiuosime, pavalgysime! 14.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 15.20 „Įgaliotinis“. 17.00 „Tyrimą atli-
ko...“. 18.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 
19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 20.00 Tu nepa-
tikėsi! 21.00 „Geriausi priešai“. 22.55 „Trys dienos 
Odesoje“. 1.10 „Kelių patrulis 4“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 12.20 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.50 Atostogos Lenkijoje. 
14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 16.00 Ida Hendel. Žinau, iš kur esu. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 
Savaitraštis.pl. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
21.45 „Gelbėtojai“. 22.40 Sparnuotos kiaulės. 
0.25 Pramoginė laida. 0.55 Medžiotojas.pl. 

 TV1000
7.30 „28 dienos“. 9.20 „2012“. 12.00 „Ieškokit 
Gudručio!“ 14.00 „Flinstounai“. 15.30 „28 die-
nos“. 17.20 „Pažadas“. 19.00 „Sesers sergėtoja“. 
21.00 „Nežinomas“. 23.00 „Prieš pakratant kojas“. 

  DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji 
pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 
Aukcionai. 10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Nemėginkite pakartoti. 
15.25 Aukso karštinė. 17.15 Išgyvenk! 18.10 
Kas dedasi Žemėje? 19.05 Edas Stafordas. Į 
nežinomybę. 20.00 Dalaso automobilių rykliai. 
21.00, 2.50 Variklių entuziastai su Džimiu de 
Viliu. 22.00, 3.40 Automobilių perpardavinė-
tojai. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto karai. 
24.00, 5.20 Likvidatorius. 1.00 Katastrofa ant 
ratų. 1.55 Užfiksuotas chaosas. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.30, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėto-
jai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 
Prabangūs traukiniai. 12.00 Dženi ir Oli 
nuotykiai Portlende. 16.00 Karai dėl bagažo. 
18.00 Ekstremalios jachtos. 20.00, 24.00 
Gimtadienio kelionė į Meiną. 21.00, 3.00 Ke-
lionė laiku su Brajanu Angeriu. 22.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 23.00 Įkaušęs keliauto-
jas. 1.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 
4.00 Pamiršta ir palaidota. 5.00 Istorinių 
vietovių paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 12.50, 
1.40 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija. 
13.45, 2.35 Hieninių šunų sala. 14.40, 3.25 Pa-
slaptingos būtybės Afrikos saloje. 15.35, 4.15 
Krokodilai laukinėje gamtoje. 16.30, 5.02 Liūtų 
tėvas. 17.25, 5.49 Laukinė gamta su Dominiku 
Monagenu. 18.20, 22.00 Pingvinai lėktuvu. 
19.15 Daktarė Dy. 20.10 Upių pabaisos. 21.05 
Šunų gelbėtojai. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.30 ATP 250 Sydney. Vyrų tenisas. Viktor 
Troicki - Grigor Dimitrov. Finalas. 2016-01-16. 
10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - „Unicaja“. 12.00 Pasaulio penkia-
kovės čempionatas. 13.00 NBA krepšinio lyga. 
Hjustono „Rockets“ - Dalaso „Mavericks“. 15.00 
Snieglentės. „Burton US Open“. Greitasis nusi-
leidimas. Moterys. 16.15 Snieglentės.“Burton 
US Open“. Greitasis nusileidimas. Vyrai. 18.00 
NBA pasaulis. 18.15 KOK World series. Bušido 
kovos. Talinas. 20.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „De Graafschap“. 
22.45 NBA pasaulis. 23.00 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 24.00 NBA krepšinio lyga. 
Filadelfijos „76ers“ - Ouklendo „Warriors“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Rankinis. Europos čempionato pusfina-
lis. 10.20 Dviračių sportas. Pasaulio taurės 
lenktynės. 11.55 Dviračiai. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 12.40 
Boksas. 13.55 Dviračiai. Pasaulio merginų 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 14.50 
„Trans World Sport“ žurnalas. 15.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Torpedo“ - Rygos „Dinamo“. Tie-
sioginė transliacija. 18.25 Dviračiai. Pasaulio 
moterų čempionatas. 19.25 Futbolas. Anglijos 
FA taurės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Smiginis. Anglijos masters turnyras. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Boksas. George’as 
Grovesas - Andrea Di Luisa. 2.10 Dviračiai. Pa-
saulio merginų čempionatas. 5.05 Ledo ritulys. 
KHL. „Torpedo“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
6.15, 10.15, 12.30 Teniso apžvalga. 6.45, 8.45, 
10.30, 12.45, 17.30, 22.00, 0.45, 4.45 Tenisas. 
Australijos atvirasis čempionatas. 15.00, 18.45, 
23.30, 2.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio čempionatas. Japonija. 16.15 Šiaurės 
dvikovė. Pasaulio taurė Austrijoje. 19.55, 0.40 
Sporto naujienos. 20.00 Dailusis čiuožimas. 
Europos čempionatas, Slovakija. 21.00 Žiemos 
sporto apžvalga. 

 10.00  Crisso Angelo 
 iliuzijų pasaulis
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Įkaitai“  20.25  Kultūra 21.00  „Tai... sudėtinga“ 16.50  Ne vienas kelyje 9.30  Virtuvės istorijos

 TV8
6.40 Menų sala. 7.10 Senoji animacija. 8.10 
Aklos vestuvės (N-7). 9.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7). 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
„Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“ 
(N-7). 14.00 Lietuvos talentai 2014. 18.00 
„Agatos teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Seno-
ji animacija. 21.00 „Mano Džordžas“ (N-7). 
22.40 „Mergina iš Džersio“ (N-7). 0.35 „Aga-
tos teisė“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televi-
trina. 6.50, 19.30, 0.30 Diagnozė. Valdžia. 7.50, 
1.55 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dviračio šou. 12.00 
Statyk! 12.30, 1.25 Ne vienas kelyje. 13.00 Apie 
žūklę. 13.30 Panikos kambarys. 14.00 Telepar-
duotuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 20.30 Panikos kambarys. 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Autopilotas. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų kalba. 22.30 
„Sabrina renkasi džihadą“ (N-7). 23.00 „Charlie 
Hebdo“ dvasia“ (N-7). 23.40 Nuo... Iki.

 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40 Naujienos. 6.50 „Armijos 
parduotuvė“. 7.30 Vaikų klubas: animacija. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 8.05 Sveika-
ta. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 
10.05 „Mašos pasakos“. 10.25 Fazenda. 11.20 
Sekmadienio svečiai. 12.15 „Jumorina“. Juoko 
festivalis. 12.45 „Respublikos pasididžiavimas. 
Edita Pjecha“. 14.30 „Vienas prie vieno“. Finalas. 
17.40 Sezono premjera. „Be apsaugos“. 21.00 
Laikas. Informacinė - analitinė programa. 22.35 
„Klimas“. 0.25 „Tyrimas parodys“ su V.Markinu. 
1.05 EURONEWS. 1.35 Pasverti ir laimingi 4.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.55 „Pagrobk mane“. 8.00 Pats sau režisierius. 
8.50 J.Petrosiano humoro laida. 9.20 Žinios. 
Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Ry-
tinis paštas. 10.55, 13.15 „Ir balionas grįžta“. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 „Karštais pėdsakais“. 1.20 „Ar ji jus myli?“ 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Žiūrėti visiems! 8.05 „V 
ir M“. 9.00 Rusiškas vairavimas. 10.40-22.00 
„Žynys“. 1.20 Rusiškas vairavimas. 2.05 „Pa-
skutinę akimirką“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Jų papro-
čiai! 7.55 Centrinė televizija. 9.25 Pirmoji pavara. 
10.05 Technikos stebuklai. 10.55 Sodininkų at-
sakas. 12.25 Valgome namie! 13.00 „Vartotojų 
priežiūra“. Nesileisk apgaunamas. 14.00 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 15.20 „Įgaliotinis“. 17.00 
„Tyrimą atliko...“. 18.00 Savaitės akcentai. 19.00 
„Traukinys į Šiaurę“. 22.50 „Petrovičius“. 0.55 
Kriminalinė Rusija. 1.25 „Kelių patrulis 4“. 

 TV PolonIa
9.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 9.30 As-
tronariumas. 10.00 Pogodziakų rūpesčiai. 10.15 
Povandeninė ABC. 10.30 Drakono Polo nuoty-
kiai. 10.50 Grūdas. 11.20 „Persirengėliai“. 12.30 
Žvaigždžių hitai ir istorijos. 12.50, 13.15 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.45 
Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.25 
Koncertas „The best of Night of the Proms“ (1). 
16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir 
grožio akademija. 17.05 Medžiotojas.pl. 17.25 A la 
show. 17.55 Laukinė Lenkija. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės 
interesai. 20.25 Drakono Polo nuotykiai. 20.45 
Animacinis f. 21.00 Žinios. 21.45 „Aukštesnioji 
jėga“. 22.40 Spektaklis „Nutapyta žmona“. 

 TV1000
8.30 „Neliečiamieji“. 10.30 „Pažadas“. 12.10 
„Flinstounai“. 13.40 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 
15.30 „Sesers sergėtoja“. 17.20 „Nuo 5 iki 7. 
Įsimylėjėlių laikas“. 19.00 „Susišaudymas“. 20.30 
„Siuntėjas“. 22.10 „Penktadienio vakaro žiburiai“.

 DIscoVeRy 
8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų grio-
vėjai. 10.05, 17.15 Variklių entuziastai su Džimiu 
de Viliu. 10.55 Mašinų sukilimas. 11.50 Troja. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Nekilnoja-
mojo turto karai. 14.30 Aukcionų karaliai. 15.25 
Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Automobilių 
kolekcionieriai. 18.10 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 20.00 Kas dedasi Žemėje? 21.00 Nuogi ir 
išsigandę. 22.00 Aukso karštinė. 23.00 Lemtin-
gas skrydis 447. 24.00 Gaudant monstrus.  

 TRaVel
6.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 17.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 
15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00, 24.00 
Kelionė laiku su Brajanu Angeriu. 12.00, 16.00 
Pamiršta ir palaidota. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos 
Aliaskoje. 14.00 Vyrų irštvos. 20.00 Pramogų 
parkų užkulisiai. 21.00 Istorinių vietovių paslaptys. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai 

nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Nuotykių f. 

„Pasivaikščiojimas 
su dinozaurais“ 
(N-7).

12.45 Filmas šeimai 
„Sausainių  
gangsteris“ (N-7).

14.25 Romantinė komedija 
„Rojun nublokšti“ 
(N-7).

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 X Faktorius. 
Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015, vedėjas 
Martynas Starkus.

22.30 Romantinė 
komedija „Meilei 
nereikia žodžių“ 
(N-7).

0.25 Trileris „Mirtinas 
poilsis“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. „Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Sandžėjus ir Kreigas“.
8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Katinas žvejys“.
9.45 „Kačiukas vardu Au“.
10.00 Filmas šeimai 

„Linksmuolė Momo“.
11.40 Veiksmo komedija 

„Tarp jaunų ir karš-
tų“ (N-7).

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai. 

2016 m. Vedėjai 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus.

22.00 Veiksmo trileris 
„Pagrobimas“ (N-14).

23.40 Mistinis trileris 
„Apokalipsės prana-
šai“ (N-14).

1.10 Nuotykių f. šeimai „Pir-
masis riteris“ (N-7).

6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

6.55 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Pasakininkas. Hanso 

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

9.45 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Broliukas ir sesutė“.
12.00 „Nenuspėjama 

Patagonijos gamta“. 
13.00 „Atšiaurioji Arktis“. 1 d.
13.55 „Čimnizo pilies 

paslaptis“ (N-7).
15.30 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.30 Šiandieni.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Tai... sudėtinga“ (N-7).
23.05 „Pavojingi jausmai“.
24.00 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio rąsto 

kėlimo taurė.  
2015 m.

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. 

Antgamtiniai  
reiškiniai“.

12.00 BBC dokumentika. 
„Žavūs ir pavojingi“ 
(N-7).

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, 
jei gali.

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.00 Romantinė 
komedija „Įsimylėti 
per dvi savaites“ 
(N-7).

21.00 „Įkaitai“ (1) 
(N-14).

22.40 Drama „Gyvenimas 
prieš srovę“  
(N-14).

0.20 „Penktoji pavara“.
1.10 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Gamink sveikiau!“
11.10 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.15 „Genijai iš prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ (N-7).
17.30 24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 „Jaunikliai“ (N-7).
19.50 „Įspūdingiausi gam-

tos reiškiniai“ (N-7).
21.30 „Nužudyti Staliną“ 

(N-7).
23.40 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
1.40, 4.45 24/7.
2.25, 5.30 „Vandens žiur-

kės“ (N-7).
3.10, 6.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.55 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).

6.05 Grafikas Rimvydas 
Kepežinskas.

7.00 Rasos lašeliai 2015. 
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21.
10.00 „Gyvenimas salose“. 
10.40 „Keliaukime kartu. 

Charkovas“.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 
13.40 Šventadienio mintys.
14.10 Opera „Pilėnai“ 

Trakų pilyje. 
15.45 Vakaras, skirtas Stasio 

Šilingo 130-osioms 
gimimo metinėms.

17.15 „Haudis Gaudis“.
17.45 Žinios. 
18.00 Anapus čia ir dabar.
19.00 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje.
19.30 „ART-O-THLONAS“. 
20.25 Kultūra. Aktorius 

Regimantas Adomaitis.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 LRT OPUS ORE. 
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 XII tarptautinis dai-

nuojamosios  
poezijos festivalis. 

2.25  Atspindžiai.

 17.30  24/7
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sausio 31 d.

 16.10  „Ponas Niekas“ 11.00  „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“

 9.45  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 19.15 Pin-
gvinai lėktuvu. 9.10, 20.10 Šunų gelbėtojai. 
10.05, 18.20, 22.00 Daktarė Dy. 11.00, 21.05 
Upių pabaisos. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 12.50 
Bahamų salose. 13.45 Laukinėje Iberijoje. 14.40 
Šiaurės Amerika. 15.35 Mirtinos salos. 16.30 
Afrikos tankmėje. 17.25 Laukinė gamta su Do-
miniku Monagenu. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
7.15 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Roger Fe-
derer - Milos Raonic. Finalas. 2016-01-10. 9.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - 
„De Graafschap“. Vakar. 11.00 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 11.15, 18.30 NBA 
krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - Ouklendo 
„Warriors“. 13.30. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Mursijos „UCAM“ - „Laboral Kutxa“. 
15.30 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„ADO Den Haag“. 17.30 Pasaulio penkiakovės 
čempionatas. 20.45 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „Rio Natura“ - „FC Barcelona“. 22.30 
NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ -  
Čikagos „Bulls“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Mursijos „UCAM“ - „Laboral Kutxa“. 
Vakar. 3.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feye-
noord“ - „ADO Den Haag“. Vakar. 

 ViASAt SPort BAltic
7.05 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
8.55 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - Maskvos 
„Dinamo“. 11.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 11.55 Dviračiai. Pasaulio jauni-
mo čempionatas. Tiesioginė transliacija. 12.15 
Golfas. PGA turo apžvalga. 13.15 Dviračiai. 
Pasaulio moterų čempionatas. 14.15 Rankinis. 
Europos čempionato pusfinalis. 15.55 Rankinis. 
Europos čempionatas. Mačas dėl trečios vietos. 
17.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
18.25 Rankinis. Europos čempionato finalas. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Smiginis. Anglijos 
masters turnyras. Tiesioginė transliacija. 1.00 
Dviračiai. Pasaulio vyrų čempionatas. 2.45 Ran-
kinis. Europos čempionato finalas.  

 euroSPort
7.00, 10.30, 17.45, 22.00 Tenisas. Australi-
jos atvirasis čempionatas. 10.15, 13.30, 19.45, 
24.00 Teniso apžvalga. 13.45 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė. 15.30 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio taurė Austrijoje. 16.30, 20.00, 1.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio čempionatas. Japonija. 20.55, 0.25 Sporto 
naujienos. 21.00 Žiemos sporto apžvalga. 0.15 
Sporto linksmybės. 0.30 Jojimas. Pasaulio 
taurė Šveicarijoje. 

6.05 Dienos programa.
6.10 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Didingojo 

amžiaus paslaptys. 
Dekoracijos, kostiu-
mai, papuošalai“.

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

10.40 „Surikatų namai“.
11.05 „Tai bent 

žvėrynėlis!“
12.00 Naidželo Sleiterio 

patiekalai.
12.30 Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen.
13.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.35 Nemarus kinas. 

„Bėgliai“ (N-14).
19.15 „Kedrų įlanka III“ 

(N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Mirtis 
roko žvaigždei“ 
(N-7).

22.45 Komedija „Monikos 
Veliūr sugrįžimas“ 
(N-14).

0.20 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias 

(N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kauno.

19.00 „Oskaras“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Senoji mokykla“ 

(N-14).
0.25 „Terminatorius 

2. Teismo diena“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės karaliai“.
11.00 80 traukinių aplink 

pasaulį.
11.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Diagnozė 
bibliofilija. Lietuvos 
mokslų akademijos 
Vrublevskių  
biblioteka.

13.30 Reidas.
14.00 „Į Vakarus“ (N-7).
15.40 Kas paleido 

šunis?
16.10 „Ponas Niekas“ 

(N-7).
18.55 „Lelijos“ (N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir pase-
kmės“.

21.00 „Lūšnynų 
milijonierius“ (N-7).

23.10 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.40 „Ieškotojas“ (N-7).
0.40 „Edeno muziejus“ 

(N-14).

„ĮSimYlĖti Per DVi SAVAiteS“
Romantinė komedija. Australija, JAV. 2002.
Režisierius: Marc Lawrence.
Vaidina: Hugh Grant, Alicia Witt, Sandra Bullock.

Liusi dirba advokate. Jai sekasi puikiai, ji garsėja savo nuostabiu ir aš-
triu protu. Tačiau ne viskas Liusi gyvenime taip nuostabu - naktimis jai 
vis dažniau nepavyksta užmigti. Ir tai ne darbas jai neduoda ramybės, 
o jos milijonierius bosas Džordžas. Su Liusi jis elgiasi greičiau kaip su 
aukle, o ne kaip su visų gerbiama advokate.

BtV
19.00

rekomenduoja

„roJun nuBloKŠti“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierė: Bert Kish.
Vaidina: Vanessa Marcil, 
James Denton, Cindy Pickett.

Personalo specialistė Tesa visai neti-
kėtai netenka darbo. Ji paprašo ko-
legės vis tiek neatšaukti suplanuotos 
darbo kelionės į Puerto Riką - gal ten 
pavyks užmegzti kontaktus dėl nau-
jo darbo. Deja, reikalai pašlyja ir ten. 

„APoKAliPSĖS PrAnAŠAi“
mistinis tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Jonas Akerlund.
Vaidina: Dennis Quaid, Ziyi 
Zhang, Clifton Collins Jr.

Eidanas Breslinas yra patyręs polici-
jos detektyvas, kurio širdis labiausiai 
sugrubo po asmeninės tragedijos - 
žmonos mirties. Eidanas stačia galva 
panyra į darbą. Lyg tyčia pasitaiko 
paslaptinga ir paini byla. Apylinkėse 
prasidėjo šiurpios žmogžudystės. 

„BĖGliAi“
kRiminalinė komedija. 
Prancūzija. 1986.
Režisierius: Francis Veber.
Vaidina: Pierre Richard, Gerard 
Depardieu, Jean Carmet.

Išėjęs iš cypės, Žanas Lukasas nu-
sprendžia viską pradėti iš naujo ir 
pasižada gyventi kaip pavyzdingas 
pilietis. Tačiau vargšelį netikėtai įkaitu 
pagrobia vienas vėpla bankų plėšikas.

tV3
14.25

tV1
17.35

lnK
23.40



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 Komedija „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.05 Mokslinės fantasti-

kos f. „Juros periodo 
parkas 3“ (N-7).

12.00 „Slibinų dresuotojai“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga 

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Drama „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14).

0.30 TV serialas „Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-14).

1.25 TV serialas „Specialioji 
jūrų policijos tarnyba“.

2.15 „Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto“ (N-7).

2.40 TV serialas „Lujis“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

10.50 Komedija „Margi, 
pirmyn!“

12.40 Filmas šeimai „Nikis 
Tūzas“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (1).

14.25 TV serialas „Ištark 
sudie“ (N-7).

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Trileris 

„Raudonkepuraitė“ 
(N-14).

0.10 TV serialas 
„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

1.45 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LRhimnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00  Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.20 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Islamo valstybės“ 

propagandos pinklės“.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Durys atsidaro.
0.05 Trumposios žinios.
0.10 Istorijos detektyvai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 18.00  Kas ir kodėl? 14.30  „Mažoji nuotaka“  10.50  „Margi, pirmyn!“

Pirmadienis

 TV8
7.10 Vilnius gyvai. 8.50, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.50 „Šunyčiai patru-
liai“. 10.20 Senoji animacija. 11.15 „Mano Džor-
džas“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerk-
ti 2“. 15.00, 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Vestuvės Hardingsholme“. 

 Info TV
6.30 Tauro ragas. 7.00 Apie žūklę. 7.30 Panikos 
kambarys. 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.30 Dia-
gnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15 
Valanda su Rūta. 13.15 „Sabrina renkasi džihadą“. 
13.45 „Charlie Hebdo“ dvasia“. 14.20 Yra, kaip 
yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 15.50 KK2. 16.30 
A.Užkalnis Plius. 17.00, 22.30 Info diena. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.20 „Vera Glagoleva. Nepatariu manęs 
skriausti“. 11.25, 12.20 Šiandien vakare. 13.25 
Tabletė. 14.05 „Anatolijus Kuznecovas. Suchovas 
amžinai“. 15.00 „V/M“. 16.50 Mados nuosprendis. 
17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.31 „Mažoras“. 22.35 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 10.35 Žinios. 10.55 „Kamenskaja“. 13.00, 
13.30 Žinios. 14.00 „Kaimo daktarė“. 16.00 
Žinios. 16.30 Žinios. 16.50, 18.35, 19.00 Žinios. 
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Saulė dovanų“. 
22.50 „Sąžiningas detektyvas“. 23.50 „Naina“.  

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.25 Žiūrėti visiems! 8.15, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 9.05 „Jumorina“. 10.40 
„Gobšumas“. 11.35 Gyva tema. 12.25 Mums net 
nesisapnavo. 15.00 Didžiosios paslaptys. 17.40 
Dar ne vakaras. 18.35 Keista byla. 19.30 Pasau-
lio paslaptys su A.Čapman. 21.25 Slaptosios te-
ritorijos. 23.05 Žiūrėti visiems! 24.00 „Kareiviai“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 
Rytas su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Sėbrai 3“. 15.20 „Trys 
žvaigždės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 19.00 
„Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 21.35 
„Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

„VeSTUVĖS HaRDInGSHolMe“
MelodraMa. Vokietija. 2008.
Režisierius: Karola Meeder.
Vaidina: Alissa Jung, Florian Weber, Janin Reinhardt.

Laisvę dievinanti Helena Reslo, palikusi lakūnės darbą Kanados oro linijų 
kompanijoje, grįžta į Švediją. Čia ji įsidarbina nedidelėje įmonėje, kuri 
teikia įvairias skraidinimo paslaugas. Vienas pirmųjų užsakymų tikrai 
gana netikėtas - Helena turi nuskraidinti vestuvinę suknelę. Vykdydama 
šį darbą ji susipažįsta su dviem labai skirtingais broliais.

TV8
21.00

„DRaKono KaPaS“
VeiksMo filMas. JAV. 2013.
Režisierius: Eric Styles.
Vaidina: Scott Adkins, 
Dolph Lundgren, Nathan Lee.

Travisas ir jo komanda vyksta į 
Kiniją pasekti neegzistuojančių, 
istorinių gyvūnų pėdsakais. Ato-
kiame kaime jie aptinka milžiniško 
dydžio gyvius. Tačiau džiaugsmą 
aptemdo pačiu netikėčiausiu mo-
mentu pasirodęs medžiotojas 
Harkeris. Ar pavyks jo atsikratyti 
ir sutramdyti įsisiautėjusius gy-
vūnus?

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

Valerė - jauna mergina. Merginos 
tėvai pažadėjo jos ranką kaimo 
turtuoliui Henriui. Tačiau mergi-
na visą gyvenimą mylėjo vargšą 
medkirtį Piterį. Bijodami netekti 
vienas kito, jaunuoliai nuspren-
džia kartu pabėgti. Išvakarėse 
Valerė sužino, kad jos sesuo žuvo 
vilkolakio nasruose. Vilkolakis jau 
daugelį metų terorizuoja kaimelį.

„IZolIaCIja“
siaubo filMas. Didžioji Britanija, 
Airija. 2005.
Režisierius: Billy O’Brien.
Vaidina: Essie Davis, Sean Harris, 
Marcel Iures.

Bankrutavęs fermeris Denas nu-
sprendžia išnuomoti savo fermą 
mokslininkui genetikui. Šis eksperi-
mentuoja su naminiais gyvuliais ir 
bandymai sukelia pražūtingas mu-
tacijas. Besiveršiuojanti karvė ilgai 
negali paleisti į pasaulį palikuonio...

BTV
21.30

TV6
23.00

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(1) (N-7).

20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. „Drakono 
kapas“ (N-14).

23.10 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

24.00 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(1) (N-7).

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

1.50 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kaimo akademija.
7.55 Vantos lapas.
8.25 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
9.25 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
10.30 „Kulinaras“ (N-7).
11.35 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.35 24/7.
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paslapčių sala“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vaivos pranašystės. 

Pranašystės 2016-
iems metams (N-7).

0.20 „Leningradas. Pokario 
gatvės“ (N-7).

1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 5.25 „Žemė iš paukš-

čio skrydžio“ (N-7).
3.45, 6.15 „Genijai iš pri-

gimties“.
4.15 „Laukinis pasaulis“.
4.35 „Mainai gamtoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Namelis prerijose“.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 „Užsispyrėlės 

sutramdymas“.
15.30 Lietuvių menininkai 

Prancūzijoje. Aistė 
Baliunytė.

16.00 „Gyvenimas salose“. 
16.30 Anapus čia ir dabar.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Atlantida“ (N-7).
20.10 Montserrat Marti ir 

Nomeda Kazlaus.
21.50 DW naujienosa.
22.00 Euromaxx.
22.30 „Jaunojo gydytojo 

užrašai ir kiti pasa-
kojimai“ (N-14).

24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Gera pasaulio muzika. 

„Altai Khangai trio“.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga 

meilė“.
4.15 Tai - aš 2014. XII 

tarptautinis dainuo-
jamosios poezijos 
festivalis.

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
13.50 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.50 „Detektyvas 
Kolambas. 
Žmogžudystė pavo-
jinga jūsų sveikatai“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Velvet“ (N-7).
22.35 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.15 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.05 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Išlikimas (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

13.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Izoliacija“ (S).
0.50 „Sensacija“ 

(N-7).
2.25 „Vilfredas“ (N-7).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

11.30 „Lelijos“ (N-7).
12.35 „Kietakaktis“ 

(N-7).
14.25 Kas paleido 

šunis?
14.55 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.25 „Virtuvė“ (N-7).
15.55 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga

16.25 „Degustacija“ 
(N-7).

18.00 „Virtuvės karaliai“.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.15 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ (N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Galingoji Afroditė“ 
(N-7).

23.45 „Moteris, kuri 
sugrįžta“ (N-7).

 9.00  „Peliukas Lukas“ 20.25  „Paslapčių sala“ 19.00  „Sunkių nusikal-
 timų skyrius“

 21.30  „Galingoji 
 Afroditė“ 

 11.30  „Pelkė“ 10.00  „Vedęs ir turi 
 vaikų“

TV PROGRAMAvasario 1 d. 

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Regionų istorija. 
8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25 Šeši mili-
jonai sekundžių. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.50 „Gerų manierų žmogus“. 12.05 Geriausia 
Lenkijoje. 12.35 Savaitraštis.pl. 13.25 Lenkija 
su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 15.25 
„Nutapyta žmona“. 16.40 „Tercet Egzotyczny“ ir 
svečiai. 17.25 Kapučino su knyga. 17.55, 1.45 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.20 Lenkija su Mio-
deku. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji 
PL. 20.25 Regionų istorija. 20.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.50 „Manimi nesirūpink“. 
22.45 Pramoginė laida. 23.05 Polonija 24. 23.35 
Sveika, Polonija. 0.40 Publicistinė laida. 2.15 
„Šeši milijonai sekundžių“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.30 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 7.15 „Ar girdėjai 
apie Morgans?“ 9.00 „Spindesys“. 11.00 „Nuo 
5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 13.00 „Meilė manęs 
neišduos“. 15.00 „Monos Lizos šypsena“. 
17.00 „Dogtauno ekstremalai“. 19.00 „Maksas 
ir Maksimonstrai“. 20.45 „Begalinis Niko ir 
Noros grojaraštis“. 22.15 „Gerasis vokietis“. 
24.00 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 1.45 „Pirmieji 
metai. Pasitikime protėvius!“ 

 DiscoVery 
6.10 Kas dedasi Žemėje? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40 Dalaso 
automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 
10.05 Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš 
miško. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinė-
tojai. 13.35 Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30 
Didysis žvejys. 17.15 Paskui klasikinius au-
tomobilius. 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Ledyni-
nio ežero maištininkai. 22.00, 3.40 Brangeny-
bių paieškos. 23.00 Jukono vyrai. 24.00 Greiti 
ir triukšmingi. griovimo teatras. 1.00 Traukiniu 
į Aliaską. 1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto gel-
bėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir palaidota. 11.00, 
24.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00 Mu-
ziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 21.00, 3.00 Gimtadienio kelionė į Meiną. 
22.00, 4.00 Beprotiškos šeimos nuotykiai. 23.00, 
5.00 Nežinomi Amerikos vandens tvenkiniai. 1.00 
Viešbučių paslaptys ir legendos. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50, 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Liūtų tėvas. 18.20, 
22.00, 1.40 Dinozaurai Australijoje. 20.10, 3.25 
Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Los 
Andželo „Clippers“ - Čikagos „Bulls“. Šiandien. 
9.00, 20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. 10.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - „Laboral 
Kutxa“. Vakar. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „ADO Den Haag“. Vakar. 16.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ -  
„De Graafschap“. 2016-01-30. 18.00 NBA krep-
šinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - Ouklendo „War-
riors“. Vakar. 21.00 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. Premjera. 23.40 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - „Laboral 
Kutxa“. Vakar. 2.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „ADO Den Haag“. 2016-01-31. 
4.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindho-
ven“ - „De Graafschap“. 2016-01-30. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Anglijos masters turnyras. 
11.00 Boksas. 11.45 Dviračiai. Pasaulio mo-
terų čempionatas. 14.30 Rankinis. Europos 
čempionatas. Mačas dėl trečios vietos. 16.20 
Rankinis. Europos čempionato finalas. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. „Severstal“ - Rygos „Dina-
mo“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Ledo ritulys. 
KHL. SKA - „Jokerit“. 23.00 Futbolas. Anglijos 
FA taurė. „Liverpool“ - „West Ham“. 0.50 Ledo 
ritulys. KHL. „Severstal“ - Rygos „Dinamo“. 
2.50 Rankinis. Europos čempionatas. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. SKA - „Jokerit“. 

 eurosPorT
6.30, 11.15, 17.00, 21.00, 1.30, 4.00 Tenisas. 
Australijos atvirasis čempionatas. 9.30, 18.00, 
0.35, 5.30 Žiemos sporto apžvalga. 10.30, 
16.00, 20.05, 3.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Japonija. 14.00, 
19.00 Dailusis čiuožimas. Europos čempiona-
tas. Slovakija. 20.00, 23.55 Sporto naujienos. 
23.45 Sporto linksmybės. 24.00, 2.30, 2.55, 
5.25 Futbolo apžvalga. 2.35, 5.05 Futbolo 
žvaigždės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 10.20  Kalbame ir 
 rodome

 18.55  „Miškinis“  12.45  Roko festivalis 
 „Lituanika 2015“

 6.05  Labas rytas, 
 Lietuva

 9.50  „Diagnozė - 
 žmogžudystė“ 

 21.00  „Nuovada“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.40 „Šunyčiai patru-
liai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Vestuvės 
Hardingsholme“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti 2“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Advokatų 
nebučiuoti“. 0.45 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.50 KK2. 
12.15 Diagnozė. Valdžia. 13.15 Yra, kaip yra. 17.00, 
22.30 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info 
interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje.  

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 13.50 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 
Gyvenk sveikai! 10.30, 12.20 „Mažoras“. 12.00, 
16.00 Naujienos. 13.05 Tabletė. 14.05 Kartu su 
visais. 15.00 „V/M“. 16.45, 4.10 Mados nuos-
prendis. 18.00 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.36 „Mažoras“. 22.45 Vakaras 
su Urgantu. 23.25 „V/M“. 0.20 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Kamenskaja“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Saulė dovanų“. 
22.50 Žinios. 0.35 „Stalingrado mūšis“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20 Žiūrėti visiems! 8.00 Kvies-
tinė vakarienė. 8.55 Slaptosios teritorijos. 10.35 
„Gobšumas“. 11.30 Gyva tema. 12.20 Mums 
net nesisapnavo. 15.00 Didžiosios paslaptys. 
17.35 Dar ne vakaras. 18.35 Keista byla. 19.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.20 „Žemės kraujas“. 23.05 
Rusiškas vairavimas. 24.00 „Kareiviai“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 3“. 
15.20 „Trys žvaigždės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
19.00 „Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 
21.35 „Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PolonIa
6.40 Gyvenimo menas. 7.05 Pasaulis sukasi. 
8.00 Cafe Historia. 8.25 „Tik Kasia“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Gelbėtojai“. 15.20 Publicistinė laida. 
16.15 Klajūno užrašai. 16.25 Astronariumas. 
17.00 Sekmadienis su... 17.55, 1.45 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
22.40, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Peiliu 
ir šakute. 19.05 Sveikatos ir grožio akademija. 
19.25 Naszaarmia.pl. 20.25 Kultūros informa-
cija. 20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
22.45 Pramoginė laida. 0.40 Publicistinė laida. 
2.15 „Tik Kasia“. 2.45 Animacinis f. 4.35 Polo-
nija užsienyje. 

 TV1000
5.45 „Spindesys“. 7.30 „Meilė manęs neiš-
duos“. 9.30 „Monos Lizos šypsena“. 11.30 
„Dogtauno ekstremalai“. 13.30 „Begalinis Niko 
ir Noros grojaraštis“. 15.00 „Maksas ir Maksi-
monstrai“. 16.50 „Šeimos albumas. Rugpjūtis“. 
19.00 „Flash of Genius“. 21.00 „Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius!“ 22.40 „Zoro kaukė“. 1.00 
„Strečas“. 3.00 „Vyriškas auklėjimas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05, 21.00, 2.50 Aukso 
karštinė. 10.55, 23.00 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 
14.30 Automobilių kolekcionieriai. 24.00, 5.20 
Greiti ir triukšmingi. Griovimo teatras. 1.00 
Ledyninio ežero maištininkai. 1.55 Traukiniu į 
Aliaską. 4.30 Aliaska. Paskutinė riba. 

 TRaVel
6.00 Amerikos civilinio karo pėdsakais. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir 
palaidota. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 12.00 Muziejų paslaptys. 14.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00, 3.00 Šeino Delijos kelionė po 
prieskonių šalį. 22.00, 4.00 Viešbučių verslas. 
23.00, 5.00 Neįprastas maistas. 1.00 Viešbučių 
paslaptys ir legendos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Nuovada“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Susikeitę 

broliai“ (N-7).
11.00 TV serialas „Moderni 

šeima“ (N-7).
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Slibinų dresuotojai“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga 

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

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Nuovada“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas 

„Bibliotekininkai“.
23.30 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba“ (N-14).

2.15 TV serialas 
„Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto“ (N-7).

2.40 TV serialas „Lujis“.
3.05 TV serialas „Vilfredas“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
7.50 TV serialas 

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

9.50 TV serialas „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

10.50 Veiksmo komedija 
„Tarp jaunų ir karštų“.

12.45 Pričiupom! (N-7).
13.10 „Žiema Rūgpienių 

kaime“.
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Trileris „Lemtingasis 

kelias“ (N-14).
0.10 TV serialas 

„Persekiotojas“.
1.00 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“.
1.45 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.15 „Islamo valstybės“ 

propagandos pinklės“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Putino šalininkai“.
22.28 Trumposios žinios.
22.30 „Zombiai. Kaip veikia 

melas“.
0.08 Trumposios žinios.
0.10 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas 

„Viena už visus“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“.
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Komedija „Kitoks 

parodijų filmas“ 
(N-14).

23.10 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

24.00 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

1.50 Bamba TV (S).

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 Lietuva tiesiogiai.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
10.30 „Kulinaras“ (N-7).
11.35 „Moterų daktaras“.
12.35 Nuoga tiesa (N-7).
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ .
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 5.25 „Žemė iš paukš-

čio skrydžio“ (N-7).
3.45, 6.15 „Genijai iš pri-

gimties“.
4.15 „Laukinis pasaulis“.
4.35 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Gera pasaulio muzika. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Peliukas Lukas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos.
12.15 IQ presingas.
12.45 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
13.40 Montserrat Marti ir 

Nomeda Kazlaus.
15.15 Šoka Leokadija 

Aškelovičiūtė ir 
Vytautas Kudžma.

15.30 Muzikos svetainė. 
Jascha Heifetz ir 
Vilnius. 2001 m.

16.00 Euromaxx.
16.30  „Pagunda“. TV 

spektaklis.
17.30 Istorijos detektyvai.
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Labanaktukas. 
19.30 „Dobilėlis penkiala-

pis“. Kauno dramos 
teatro spektaklis. 

21.00 „Visata. Senovės 
mįslės įmintos“.

21.50 DW naujienosa.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Tai... sudėtinga“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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 14.45  „Kai šaukia 
 širdis“

 13.30  „Saša ir Tania“  9.10  „Šegis ir Skūbis 
 Dū“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Dinozaurai Aus-
tralijoje. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 
3.25 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Skorpionai Kalifornijoje. 

 SPort1
8.00, 20.00 Ledo šeima. Dailusis čiuožimas. 9.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 20 turo apžvalga. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - 
Ouklendo „Warriors“. 2016-01-31. 12.00 Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Zenit“. 2015-09-12. 
14.00, 24.00 ATP 250 Malaysian Open. Vyrų 
tenisas. David Ferer - Feliciano Lopez. Fina-
las. 2015 m. 16.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „SC Heerenveen“. 2016-01-28. 
18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Rio 
Natura“ - „FC Barcelona“. 2016-01-31. 21.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 21 turo apžvalga. 
Premjera. 22.00 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos 
„76ers“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-01-31. 2.00 
Žiemos pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 4.00 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Rip“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 17.50 Ledo ritulys. KHL. „Severstal“ - Rygos 
„Dinamo“. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - 
„Olympiacos“. 10.55 Futbolas. Anglijos FA taurės 
apžvalga. 11.25 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
„Slovan“. Tiesioginė transliacija. 14.00 Krepšinis. 
Eurolyga. CSKA - „Brose Baskets“. 15.50 Ledo 
ritulys. KHL. SKA - „Jokerit“. 19.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Chimki“ - „Žalgiris“. 21.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Southampton“. 1.35 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Liverpool“. 3.25 Dviračiai. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. 

 euroSPort
6.30, 6.55 Futbolo apžvalga. 6.35, 19.00 Futbolo 
žvaigždės. 7.00, 13.45, 21.00, 3.30 Sporto links-
mybės. 7.15, 11.30, 14.45, 0.15, 4.00 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Japonija. 8.30, 12.45, 18.00, 2.30 Tenisas. 
Australijos atvirasis čempionatas. 9.30, 16.00, 
5.00 Dailusis čiuožimas. Europos čempionatas. 
Slovakija. 19.25, 23.55 Sporto naujienos. 19.30, 
22.00, 1.30 Salės futbolas. Europos čempio-
natas. Serbija. 21.30 Dviračių sportas. 24.00 
Motosportas. TBA. 

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Mirtis 
roko žvaigždei“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XV. Raitelis 
be galvos (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.35 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Išlikimas (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

13.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Sniegynų įkaitai“ 

(N-14).
0.15 „Metų įvykis“ 

(N-7).
2.00 „Po kupolu“ 

(N-14).
2.50 „Vilfredas“ (N-7).
3.40 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Virtuvės 

karaliai“.
12.00 „Nuostabus 

pasaulis“ (N-7).
13.40 „Lelijos“ (N-7).
14.45 „Kai šaukia 

širdis“ (N-7).
15.45 „Paryžius“ 

(N-7).
18.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
18.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Dingęs“ 
(N-7).

22.05 Balticum TV 
žinios.

22.35 „Ieškotojas“ 
(N-7).

23.35 „Virtuvė“ (N-7).
0.05 „Lelijos“ (N-7).

„ADVoKAtŲ neBuČiuoti“
Drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Michael Keusch.
Vaidina: Jan Sosniok, Tobias Licht, Hugo Egon Balder.

Teisininkai Emilė ir Spenseris susirems modelio Klarisos ir jos vyro bei 
asmens sargybinio Bleiko skyrybų byloje. Įsiplieks tikra konkurencinė 
ugnis. Bekovodami už skirtingus interesus Emilė ir Spenseris nueis la-
bai toli, tačiau nė vienas neprisipažins bent kiek įsimylėjęs. Ar lemta 
nugalėti skirtumus ir pasiduoti meilei?

tV8
21.00

„SnieGYnŲ ĮKAitAi“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Joe Carnahan.
Vaidina: Liam Neeson, 
Dermot Mulroney, Frank Grillo.

Pūgos sūkuryje nepataisomai su-
gedęs lėktuvas krenta į sniegingos 
tundros pusnis. Per stebuklą išsigel-
bėję ir likę gyvi šeši naftininkai atsi-
duria laukinės gamtos spąstuose. Be 
maisto, be radijo ryšio, be ginklų...tV6

22.00

„lemtinGASiS KeliAS“
trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Terry George.
Vaidina: Mark Ruffalo, Jennifer 
Connelly, Joaquin Phoenix.

Koledžo profesoriaus Itano Lernerio ir 
jo žmonos Greisės šeimą sukrečia tra-
gedija. Avarijoje mirtinai sužalojamas 
jų sūnus. Tragedijos kaltininkas Dvai-
tas Arno - išsiskyręs vyras, skubėjęs 
laiku buvusiai žmonai parvežti sūnų...lnK

22.15

„KitoKS PAroDiJŲ FilmAS“
komeDija. JAV. 2001.
Režisierius: Joel Gallen.
Vaidina: Chyler Leigh, 
Chris Evans, Jaime Pressly.

Du paaugliai, Džeikas ir Ostinas, 
susilažina, kad bjaurioji Dženė taps 
metų iškilmių karaliene. Džeikui 
trukdo du žmonės - jo žiaurio-
ji sesuo Katrina ir pati žaviausia 
mokyklos mergina, sportinių šokių 
komandos lyderė Priscila. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Nuovada“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Susikeitę 

broliai“ (N-7).
11.00 TV serialas „Nauja 

norma“ (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva.
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo trileris 

„Dingti per 60 
sekundžių“ (N-7).

0.55 TV serialas 
„Elementaru“ (N-7).

1.45 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

2.35 TV serialas „Lujis“.
3.00 TV serialas 

„Vilfredas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 TV serialas „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
10.50 24 valandos (N-7).
11.55 Yra, kaip yra (N-7).
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Greitojo 

reagavimo būrys“ 
(N-7).

0.25 TV serialas 
„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

2.00 TV serialas 
„Mentalistas“ (N-7).

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 TV serialas „Veisenzė. 

Berlyno meilės istori-
ja 1“ (N-7).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.

 16.10  „Komisaras 
 Štolbergas“

 10.00  „Susikeitę broliai“  16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

Trečiadienis

„MANO DIDYSIS O!“
Romantinė komedija.  Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija. 2011.
Režisierė: Tanya Wexler.
Vaidina: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Jonathan Pryce.

XIX a. Londone jaunas gydytojas Mortimeris Granvilis nusivylęs, kad 
daugelyje ligoninių ignoruojami naujausi embrionų teorijos tyrimai. 
Atleistas iš darbo dėl to, kad išreiškė savo nuomonę šiuo klausimu, jis 
randa darbą pas privačia praktika užsiimantį daktarą Robertą Dalrimplį. 
Daktaro specializacija - gydyti moteris ypatinga masažo terapija.

rekomenduoja

BTV
21.30

„JUODOJI JŪRA“
tRileRis. Jungtinė Karalystė, 
JAV. 2014.
Režisierius: Kevin Macdonald.
Vaidina: Jude Law, Scoot 
McNairy, Ben Mendelsohn.

Povandeninio laivo kapitonas Ro-
binsonas, atleistas iš darbo, su nela-
bai patikima komanda nusprendžia 
ieškoti lobių Juodosios jūros dug-
ne. Kapitoną suviliojo gandai, kad 
prie Gruzijos krantų yra nusken-
dęs Antrojo pasaulinio karo laivas 
su milijoniniu kroviniu. Komandą 
užvaldo desperacija ir gobšumas...

„GREITOJO REAGAVIMO 
BŪRYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Clark Johnson.
Vaidina: Colin Farrell, Samuel 
L.Jackson, Michelle Rodriguez.

Aukštas policijos pareigūnas De-
nas paskiriamas suburti specialų 
greitojo reagavimo būrį. Vyriškis 
išsirenka keturis geriausius poli-
cijos pareigūnus ir pradeda juos 
treniruoti. Netrukus specialaus 
būrio pagalbos prireikia sutrukdyti 
narkotikų magnato pabėgimui iš 
kalėjimo. 

„DINGTI PER 60 SEKUNDŽIŲ“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2000.
Režisierius: Dominic Sena.
Vaidina: Nicolas Cage, Angelina 
Jolie, Giovanni Ribisi.

Kipas jaunesnysis - kadaise gar-
saus automobilių vagies brolis. 
Jis pažada pavogti penkiasdešimt 
prabangių mašinų, tačiau jam ne-
siseka. Žmogus, užsakęs vagystes, 
grasina jį nužudyti, jei automobiliai 
nebus pristatyti laiku. Kipo brolis 
Rendelas privalo padėti jaunėliui. 

TV6
22.00

LNK
22.15

TV3
22.30

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.50, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.50 „Šunyčiai patru-
liai“. 10.20 Senoji animacija. 11.15 „Advokatų 
nebučiuoti“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pasmerkti 2“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Dingę laiškai“. 0.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 
11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.50 KK2. 
12.20 Nuo... Iki. 13.15, 14.20 Yra, kaip yra. 17.00, 
22.30 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info 
interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.20, 12.20 „Mažoras“. 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su 
visais. 16.50, 5.05 Mados nuosprendis. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.36 „Froido metodas 2“. 22.35 Vakaras su 
Urgantu. 23.15 „V/M“. 0.05 EURONEWS. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Kamenskaja“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 20.00 „Saulė 
dovanų“. 21.55 „Specialusis korespondentas“. 
23.40 „Didelio verslo šnipų žaidimai“. 

 REN
7.00 „Fiksikai“. 7.20 Žiūrėti visiems! 8.05, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 9.00, 19.30 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 10.45 „Gobšumas“. 11.35 Gyva 
tema. 12.25 Mums net nesisapnavo. 15.00 Didžio-
sios amžinųjų kovų paslaptys. 17.40 Dar ne vaka-
ras. 18.35 Keista byla. 21.25 Kosminės istorijos“ su 
I.Prokopenko. 23.05 Pažink mūsiškius! 

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 3“. 
15.20 „Trys žvaigždės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
19.00 „Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 
21.35 „Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 
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6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Viena už 

visus“ (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 TV serialas „Visi vyrai 

- kiaulės...“ (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Mano didysis O!“ 
(N-14).

23.30 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

0.20 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.10 Bamba TV (S).

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 Lietuva tiesiogiai.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
10.30 „Kulinaras“ (N-7).
11.35 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.35 Patriotai (N-7).
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 5.25 „Žemė iš paukš-

čio skrydžio“ (N-7).
3.45, 6.15 „Genijai iš pri-

gimties“.
4.15 „Laukinis pasaulis“.
4.35 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Čiurlionio įkvėpti. 
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
8.40 „Vakavilis“.
9.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Muzikos savaitė.
13.15 Grupė „Kamanių 

šilelis“.
14.15 B.Sruogos „Dobilėlis 

penkialapis“. Kauno 
dramos teatro  
spektaklis. 

15.45 Atspindžiai.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.40 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
17.30 Visu garsu.
18.15 Trembita (subtitruota).
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Europos krepšinio 

taurės turnyro rung-
tynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - 
Salonikų „Aris“. 

21.00 „Pasauliniai karai“.
21.50 DW naujienos.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Biografinė drama 

„Kamilė Klodel, 1915“.
24.00 Dabar pasaulyje 
0.30 Čiurlionio įkvėpti. 

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Sostinės keksiukai.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Foilo karas. Erelio 

diena“ (N-7).
16.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Sugriautas gyveni-
mas (N-7).

22.50 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.35 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Išlikimas (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

13.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Juodoji jūra“ 

(N-14).
0.15 „Greisės nuopuolis“ 

(N-14).
1.50 „Po kupolu“ 

(N-14).
2.35 „Vilfredas“ 

(N-7).
3.25 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

10.00 „Dingęs“ (N-7).
11.05 Diagnozė 

bibliofilija.  
Lietuvos  
mokslų  
akademijos 
Vrublevskių  
biblioteka.

11.35 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.35 „Virtuvė“ (N-7).
13.05 „Rizikos riba“.
15.05 „Kitoje lovos 

pusėje“.
16.50 Kas paleido 

šunis?
17.20 „Į Vakarus“ 

(N-7).
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Moteris, kuri 

sugrįžta“ (N-7).
22.55 Balticum TV 

žinios.
23.25 „Dingęs“ (N-7).
0.30 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).

 13.15  Grupė „Kamanių 
 šilelis“

 21.30  Ginčas 16.55  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 21.00  „Moteris, kuri 
 sugrįžta“

 21.00  „Naša Raša“  14.50  „Foilo karas. 
 Erelio diena“

TV PROGRAMAvasario 3 d.

 TV Polonia
6.40 Regionų istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Auk. 8.25 „Mai-
kos Skovron išdaigos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 Publicis-
tinė laida. 16.30 Kaip tai veikia? 17.00 Kul-
tūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.20 Lenkija su Miodeku. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 
19.25 Rytų studija. 20.25 „Vilnoteka“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 22.45 Pramoginė laida. 0.40 „1863-ieji 
metai“. 2.15 Maikos Skovron išdaigos. 4.35 
Polonija užsienyje. 

 TV1000
5.00 „Pametusi galvą“. 7.00 „Neliečiamieji“ 
(N-7). 9.00 „Mažosios moterys“. 11.00 „Šei-
mos albumas. Rugpjūtis“. 13.10 „28 dienos“ 
(N-7). 15.00 „Flash of Genius“. 17.00 „Mano 
gyvenimo žuvis“ (N-7). 19.00 „Geras melas“ 
(N-14). 21.00 „Strečas“ (N-14). 23.00 „Vyriš-
kas auklėjimas“. 1.00 „Ieškomiausias žmogus“. 
3.00 „Prarasta upė“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui 
klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso 
automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Sandėlių medžio-
tojai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. 
Šeima iš miško. 12.40, 19.05, 21.00, 2.50 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasau-
lio blogiausieji. 14.30 Didžiosios statybos. 
23.00, 4.30 Variklių entuziastai su Džimiu 
de Viliu. 24.00, 5.20 Greiti ir triukšmingi. 
Griovimo teatras. 1.00 Gaudant monstrus. 
1.55 Didysis žvejys. 

 TraVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 22.00, 
4.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 23.00, 5.00 
Pamiršta ir palaidota. 11.00, 24.00 Didžiosios 
paminklų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Va-
nila Aisas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Karai dėl bagažo. 1.00 Viešbučių paslaptys ir 
legendos. 

 animal PlaneT
6.13, 8.15, 12.50 Skorpionai Kalifornijoje. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Protin-
gi gyvūnai. 9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuo-
se. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10 Begemotai. 
Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40 Šunų gelbėtojai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos 
„76ers“ - Ouklendo „Warriors“. 2016-01-31. 
8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempiona-
tas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
lygos 17 turo apžvalga. 9.30, 21.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - 
„Laboral Kutxa“. 2016-01-31. 11.15, 23.15 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 11.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12.00 Rusijos 
„Premier league“. „Spartak“ - „Rostov“. 2015-
09-13. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Rio Natura“ - „FC Barcelona“. 2016-01-31. 
16.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„ADO Den Haag“. 2016-01-31. 21.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 18 turo apž-
valga. 24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Rio Natura“ - „FC Barcelona“. 2016-01-31. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Anglijos masters turnyras. 15.00 
Boksas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 18.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 19.25 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Jokerit“. Tiesioginė trans-
liacija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ever-
ton“ - „Newcastle“. 1.35 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Jokerit“. 3.35 Futbolas. 
Anglijos FA taurės apžvalga. 4.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Metallurg“ - CSKA. 

 eurosPorT
7.00, 10.00 Tenisas. Australijos atvirasis čem-
pionatas. 8.00, 22.00, 2.30 Salės futbolas. Eu-
ropos čempionatas. Serbija. 9.30 Motosportas. 
TBA. 9.45 Sporto linksmybės. 11.00, 1.00, 3.15 
Dviračių sportas. Tour of Dubai. JAE. 13.00 
Dviračių sportas. 13.30 Dailusis čiuožimas. 
Europos čempionatas. Slovakija. 14.30, 18.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Japonija. 15.15, 19.00, 1.45, 5.30 Sli-
džių krosas. Pasaulio taurė. Norvegija. 17.15 
Angliškasis biliardas. Vokietija. 19.55, 23.55 
Sporto naujienos. 20.00, 24.00, 4.00 Lengvoji 
atletika. Vokietija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 20.00  Labai juokinga 
 laida

 8.25  „Neprilygstamieji 
 gyvūnai“

 19.20  „Veisenzė. Berlyno 
 meilės istorija 1“

 12.25  Stilius 23.55  „Persekiotojas“  1.20  „Aferistas“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.50, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per pusvalandį. 9.50 „Linksmieji trau-
kinukai“. 10.15 Senoji animacija. 11.15 „Dingę 
laiškai“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pa-
smerkti 2“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.  
18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 „Vienas tarp gydytojų“. 
0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30 
KK2. 12.15 Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda su 
Rūta. 14.20 24 valandos. 15.50 Bus visko. 17.00, 
22.30 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info 
interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.35, 12.20 „Froido metodas 2“. 13.15 
Tabletė. 13.50, 16.00 Naujienos. 14.05 Kartu su 
visais. 16.45, 4.55 Mados nuosprendis. 17.55 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.36 
„Froido metodas 2“. 22.40 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Ka-
menskaja“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesiogi-
nis eteris. 20.00 „Saulė dovanų“. 21.55 „Dvikova“. 
23.40 „Gyvenimo upė“. 1.25 „Skubiai į numerį!“ 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.10 Žiūrėti visiems! 7.55 Kvies-
tinė vakarienė. 8.45 Dar ne vakaras. 10.30 
„Gobšumas“. 11.25 Gyva tema. 12.20 Mums net 
nesisapnavo. 15.00 „Didžiosios Armagedono 
paslaptys“. 17.40 Dar ne vakaras. 18.35 Keista 
byla. 19.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 A.Čapman pa-
slaptys. 23.05 „V ir M“. 23.55 „Kareiviai“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 3“. 
15.20 „Trys žvaigždės“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
19.00 „Voratinklis 9“. 21.00 Dienos apžvalga. 
21.35 „Bitininkas“. 23.30 „Kurtinys. Tęsinys“. 

 TV PolonIa
6.40, 16.15 „Vilnoteka“. 6.55 Klajūno užrašai. 
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.35 „Nežinoma ir artima. Katalikų bažnyčia 
Baltarusijoje“. 17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 
17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 1.35 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Maklovičius keliauja. 19.25 Giminės saga. 
20.25 Atostogos Lenkijoje. 20.45, 2.45 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.55, 
3.45 „Determinatorius“. 22.45 Pramoginė laida. 
0.40 „Nugirstas gyvenimas“. 2.15 „Sumaištis 
dėl Basios“. 4.35 Polonija užsienyje. 

 TV1000
5.00 „Mažosios moterys“. 7.00 „28 dienos“. 
9.00 „Ispangliška“. 11.20 „Mano gyvenimo 
žuvis“. 13.30 „Neliečiamieji“. 15.20 „Geras 
melas“. 17.10 „Sesers sergėtoja“. 19.00 „Ke-
liautojo laiku žmona“. 20.50 „Ieškomiausias 
žmogus“. 23.00 „Prarasta upė“. 1.00 „Kitas 
pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. 3.00 „Dvi 
motinos“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių 
rykliai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aukso 
karštinė. 10.55, 14.30 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Kas dedasi Žemėje? 21.00, 2.50 Nekil-
nojamojo turto karai. 22.00, 3.40 Likvidato-
rius. 23.00, 4.30 Kovos dėl konteinerių. 24.00, 
5.20 Greiti ir triukšmingi. Griovimo teatras. 
1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 Stori ir įsiutę. 
Griausmas. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 23.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir 
palaidota. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 
1.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas“.
8.25 TV serialas „Nuovada“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Susikeitę 

broliai“ (N-7).
11.00 TV serialas „Nauja 

norma“ (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva.
13.00 „Kempiniukas“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Nuovada“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Dviveidis“ (N-14).
1.20 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto“ (N-7).

2.35 TV serialas „Lujis“ 
(N-7).

3.00 TV serialas 
„Vilfredas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Denis 

Vaiduokliukas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

10.50 24 valandos (N-7).
11.55 Yra, kaip yra (N-7).
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Denis Vaiduokliukas“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Gelbėjimo misija“ 
(N-7).

23.55 TV serialas 
„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

0.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.10  „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Robinas Hudas“.
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 Stilius.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Kvapų 

detektyvas“ (1) (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Pričiupom! (N-7).
19.00 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. „Azartiniai 

žaidimai“ (N-14).
23.30 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.20 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.10 Bamba TV (S).

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 Lietuva tiesiogiai.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
10.30 „Nužudyti Staliną“.
11.35 „Moterų daktaras“.
12.35 Ginčas (N-7).
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50 Kuriame ateičiai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės.
23.20 Ginčas (N-7).
0.20 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.05 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 5.25 „Žemė iš paukš-

čio skrydžio“ (N-7).
3.45, 6.15 „Genijai iš pri-

gimties“.
4.15 „Laukinis pasaulis“.
4.35 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Dainuoja Gražina 

Apanavičiūtė. 
6.35 Koncertuoja kameri-

nis choras „Aidija“.
7.00 „Nuodėminga meilė“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos.
12.15 Mokslo sriuba.
12.45 Valentas Aškinis.
13.15 Dr. Dalios Klajumienės 

paskaita „Skaljolos 
dekoro mada ir jos 
keliai į Lietuvą“. 2 d.

13.55 ...formatas. Poetas 
Algimantas Baltakis.

14.10 „Vilko dantų karoliai“.
15.45 Septynios Kauno 

dienos.
16.15 Gustavo enciklopedija.
16.40 „Pasauliniai karai“.
17.30 Teatras.
18.15 Menora (subtitruota).
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1“.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
23.55 Absurdo žmonės.
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vasario 4 d.

 0.10  „Edeno muziejus“ 19.00  „CSI 
 kriminalistai“

 23.05  „Begėdis“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Šunų gelbėtojai. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bon-
dai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Begemotai. 
Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Daktarė Dy. 

 SPort1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Čikagos „Bulls“. 8.00, 20.00 Snie-
glentės. „Burton European Open“. Greitasis nu-
sileidimas. Vyrai. 9.45, 21.45 „K-1 World Grand 
Prix 2010“. Vilnius. Bušido kovos. 11.30 Šiuolai-
kinės penkiakovės čempionatas. 12.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Italija. 12 etapas. 13.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 14.00 
ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Roger Federer -  
Milos Raonic. Finalas. 15.45 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 16.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - „Laboral 
Kutxa“. 23.30 „M1 Iššūkis“. JAV - Korėja. Kovinis 
sportas. 0.30 „M1 Iššūkis“. „Red Devil“ - JAV. 
Kovinis sportas. 1.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 2.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. 2015-12-06. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 7.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.25 Futbolas. 
Anglijos FA taurės apžvalga. 8.55 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 9.25 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Jokerit“. 11.25 Ledo ritulys. 
KHL. „Admiral“ - „Medveščak“. Tiesioginė trans-
liacija. 14.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Chelsea“. 16.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Newcastle“. 17.50 Ran-
kinis. Europos čempionato finalas. 19.55 Premier 
lygos apžvalga. 20.55 Krepšinis. Eurolyga. „Brose 
Baskets“ - „Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 
23.00 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Lokomo-
tiv“. 0.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Lei-
cester“ - „Liverpool“. 2.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Brose Baskets“ - „Barcelona“.  

 euroSPort
7.00, 10.30, 1.00 Dviračių sportas. Tour of 
Dubai. JAE. 8.15, 13.35 Lengvoji atletika. Vo-
kietija. 9.30 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 10.00 Dviračių sportas. 13.00, 13.30 
Pasaulio futbolo apžvalga. 13.05 FIFA futbolas. 
15.00, 21.30, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. 
Vokietija. 19.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 
19.55, 23.55 Sporto naujienos. 20.00, 24.00, 
4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Kanada.

6.15 Dienos programa.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
7.50 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen.
13.50 Keksiukų karai.
14.50 „Midsomerio žmog-

žudystės XV. Raitelis 
be galvos“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. 
Penkiasdešimt laivų 
(N-7).

23.05 „Begėdis“ (N-14).
0.05 „Ties riba“ (N-14).
1.40 „Detektyvė 

Džonson“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Išlikimas (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

13.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Pagrobimas“ 

(N-14).
23.55 „Hičkokas“ 

(N-14).
1.30 „Po kupolu“ 

(N-14).
2.20 „Vilfredas“ (N-7).
3.10 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

11.40 „Moteris, 
kuri sugrįžta“  
(N-7).

13.35 Reidas. 
Eismo  
įvykių  
kronika.

14.05 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

15.05 „Ieškotojas“ 
(N-7).

16.05 „Atgal į jūrą“.
17.50 „Lelijos“ 

(N-7).
18.55 „Dingęs“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Į Vakarus“ 
(N-7).

0.10 „Edeno 
muziejus“  
(N-14).

„cSi. niuJorKAS“
Detektyvinis serialas. JAV, Kanada. 2005.
Režisieriai: Ann Donahue, Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikaltimo vietos tyrėjas, manantis, kad vis-
kas susiję ir visi turi savo istoriją. Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria visą 
savo dėmesį byloms tol, kol jas išnarplioja. Tokia pat meile darbui pasižymi 
ir jo partnerė Stela Bonasera. Jiedu vadovauja ekspertų komandai, dir-
bančiai negailestingame ir dinamiškame mieste, kuris niekada nemiega.

tV1
20.00

rekomenduoja

„PAGroBimAS“
veiksmo Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Nicolas Cage, 
Josh Lucas, Danny Huston.

Vilas Montgomeris - šeimos žmogus 
ir žymus bankų plėšikas. Kartu su 
savo bendrininkais Vincentu, Railiu 
ir Hoitu jis pavagia 10 mln. dolerių. 
Sprunkant iš įvykio vietos, Vilas su-
siginčija su Vincentu.

„DViVeiDiS“
veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: John Woo.
Vaidina: John Travolta, 
Nicolas Cage, Joan Allen.

Nusikaltėlis Kastoras Trojus ir de-
tektyvas Šonas Arčeris - du mirtini 
priešai. Kovos su terorizmu būrio 
vadui pavyksta atkeršyti už nu-
žudytą sūnelį - žudikas Kastoras 
Trojus miršta, o jo brolis atsiduria 
už grotų. 

„GelBĖJimo miSiJA“
veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Brian Clyde.
Vaidina: Mark Dacascos, 
Theresa Randle, Rutger Hauer.

Per „Al-Qaedos“ teroristų stovy-
klų puolimo operaciją Filipinuose 
numušamas kapitonės Emi Dže-
nings sraigtasparnis. Jos gelbėti 
siunčiamas geriausias specialistas 
Danielsas. 

tV6
22.00

lnK
22.15

tV3
22.30
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.10, 11.10, 13.20, 15.30, 
16.40, 17.30 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 12.15, 
14.30, 16.50, 19.10, 21.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 11, 
14.10, 17.40, 21 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 10.10 val. (VERI BERI LOKIŲ 
seansas).
„Danų mergina“ (biografinė drama, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija, N-16) - 4 d. 19 val. (žurnalo MOTERIS seansas).
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 11.50, 14, 16.10, 18.20, 20.30 val.
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 11.20, 16.30, 21.10 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.20, 11.40, 14.15, 15 val. 
(10.20 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 12.40 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 13.50, 
19 val. (4 d. 19 val. seansas nevyks).
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 18.45, 21.45 val.

„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
29-4 d. 14.20, 20.10 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 12, 
18.10 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 29-4 d. 20.40 val.
„Didžioji skola“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29, 31, 
2, 4 d. 17.20 val.
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 30, 1, 3 d. 
17.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.30, 19.20, 20.45, 21.40 val. (30 d. 19.20, 
21.40 val. seansai nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 11, 
14.30, 18, 21.20 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 11, 12.10, 13.05, 15.10, 
17.15, 18 val. (12.10 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Banga“ (katastrofų f., Norvegija, N-13) - 29-4 d. 18.30, 
20.15 val. (18.30 val. seansas vyks 2-4 d.; 20.15 val. sean-
sas vyks 29, 31 d.).
„Turandot“ (originalo k.) - 30 d. 19.55 val. (tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!).
ŽIEMOS EKRANAI 2016
Prancūzų kino festivalis - 29-31 d. 18.30 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 30 d. 11 val. (VERI BERI LOKIŲ seansas).

„Danų mergina“ (biografinė drama, Jungtinė Karalystė, 
JAV, Vokietija, N-16) - 4 d. 20.15 val. (žurnalo MOTERIS 
seansas).
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 11.30, 13.40, 16, 18.30, 20.50 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 15.10, 
18.10, 21 val. (3 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 12, 15, 17.45, 21.10 val. (12 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
29-4 d. 14, 17.35, 21 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-4 d. 11, 12.30, 15.45 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 13.15 val.
„Good Dinosaur“ (animacinis f., originali versija be sub-
titrų, JAV, V) - 29-4 d. 14.45 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 29-4 d. 11.45, 17.15 val. (11.45 val. 
seansas vyks 30-31 d.).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-4 d. 11.15, 13.30 val. (11.15 val. seansas 
vyks 30-31 d.).
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 16.15, 
21.40 val.
„Didžioji skola“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
29-4 d. 12.30, 18.15 val. (12.30 val. seansas vyks  
30-31 d.; 2, 4 d. 18.15 val. seansas nevyks).

„Hju Glaso 
legenda“

„The Revenant“

1823 metais Hju Glasas, kurį vaidina 
Leonardas Dikaprijus (Leonardo DiCaprio), 
patyręs keliautojas ir vienas geriausių kai-
lių medžiotojų, vienos ekspedicijos metu 
akis į akį susiduria su nuožmiu lokiu. Tarp 
lokio ir žmogaus kilusi dvikova baigiasi ne 
taip, kaip medžiotojas tikėjosi. Nors Hju 
pavyksta nukauti lokį, šis medžiotoją su-
žeidžia kone mirtinai. Vienintelė sunkiai 
sužeisto ir sąmonės netekusio Hju viltis - 
jo bendražygiai. Tačiau draugą slaugyti pa-
skirtas Džonas Fidžeraldas, kurį vaidina 
Tomas Hardis (Tom Hardy), ne tik palieka 
Hju likimo valiai, pavagia visus jo ginklus, 
bet ir nužudo jo sūnų.

Atgavęs sąmonę, sunkiai sužeistas ir 
beginklis, vedamas vien nepalaužiamos va-
lios, meilės šeimai ir keršto troškimo, Hju 
vienui vienas turės įveikti 300 km bei sting-

dančius žiemos pavojus, kad apgintų savo 
vardą ir šeimos ramybę.

Pagal tikrus įvykius sukurtas filmas pa-
sakoja tikrą amerikiečių kailių medžiotojo 
Hju Glaso istoriją. Netikėtina jo drama ir 
kova dėl išlikimo daugeliui tapo įkvėpimo 

šaltiniu - jo patirtis aprašyta populiariame 
Maiklo Panko (Michael Punke) romane. Iš-
vydus šį filmą, regėtus kadrus bus sunku 
pamiršti, o šiurpi šio žmogaus legenda il-
gam įstrigs atmintyje.

 „Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kino teatruose nuo sausio 29 d.

n Drama, JAV, 2015

n Režisierius: Alejandro Gonzalez Inarritu

n Vaidina: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 

Domhnall Gleeson, Will Poulter, Lukas Haas, 

Brad Carter, Kristoffer Jonen ir kiti

n iMDB: 8,3/10

Pagrindinis vaidmuo patikėtas 
penkiems „Oskarams“ 

nominuotam aktoriui Leonardui 
Dikaprijui (Leonardo DiCaprio)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 15.30, 21.30 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 29-1, 3-4 d. 20.30 val.
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 30, 1-2 d. 20.15 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Mano mama“ (drama, Italija, Prancūzija) - 29 d. 17 val. 
30 d. 16.30 val.
„Zuzu“ (komedija, Prancūzija) - 29 d. 19 val.
„Bulonės miško damos“ (romantinė drama, 
Prancūzija) - 29 d. 21.10 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė“ (animacinis f., 
Prancūzija) - 30 d. 14.40 val.
„Laukinis gyvenimas“ (drama, Prancūzija) - 30 d. 
18.30 val.
„Adolfas“ (drama, Prancūzija) - 30 d. 20.30 val.
„Ernestas ir Selestinas: meškučio ir pelytės nuo-
tykiai“ (animacinis f., Prancūzija) - 31 d. 14.30 val.
„Mano sesutė“ (drama, Švedija, Vokietija) - 
31 d. 16.10 val.
„Markizė iš O“ (drama, Prancūzija) - 31 d. 18 val.
„Apačiai“ (drama, Prancūzija) - 31 d. 20.20 val.

MULTIKINO OZAS
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-31,
 2-4 d. 10.15, 13.30, 15.15, 18.30, 21.30 val. 1 d. 13.30, 
15.15, 18.30, 21.30 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29, 31-4 d. 10, 11, 12.15, 13.15, 
14.30, 16.45, 18 val. 30 d. 10, 12.15, 13.15, 14.30, 16.45, 
18 val.
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 10.30, 
12.45, 15, 17.30, 19, 20, 21.45 val.
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 19.30, 22 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29, 31, 2, 4 d. 
16.45, 19 val. 30, 1, 3 d. 16.45, 21.15 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 29-2, 4 d. 
22.15 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29, 31, 2, 4 d. 16.30, 21.45 val. 30, 1, 3 d. 16.30,  
19 val.

„Didžioji skola“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29, 1, 
4 d. 15.45 val. 30, 2 d. 18.45 val. 31, 3 d. 21 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 11.15, 13.30 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-2, 4 d. 10.30, 12.45, 14.15,  
15.30 val. 3 d. 10, 12, 14.15, 15.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
29-4 d. 20.15 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29, 1, 4 d. 18.45 val. 30, 2 d. 21.30 val.  
31, 3 d. 15.45 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 29, 1, 4 d. 21 val. 30, 2 d. 15.45 val.  
31, 3 d. 18 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 29-2, 4 d. 11.30 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 3 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 29 d. 18 val. 30 d. 15 
val. 3 d. 19.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
29 d. 20 val.
Uždaras vakaras - 30 d. 17 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 30 d. 19.30 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 2 d. 17 val.
„Feniksas“ (drama, Vokietija) - 2 d. 18.20 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
3 d. 18 val.
„Džema Boveri“ (komedija, Prancūzija) - 4 d. 17 val.
Ekskursija po kino archyvą - 4 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 10.40, 
12.50, 16.10, 16.55, 19.10, 21.30, 23.50 val. (23.50 val. 
seansas vyks 29-30 d.).

„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.25, 13.50, 14.50,  
17.20 val.
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 
11.15, 14.30, 17.50, 20.50 val.
„Turandot“ (originalo k.) - 30 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 10.25 val. (VERI BERI LOKIŲ 
seansas).
„Danų mergina“ (biografinė drama, Jungtinė Karalystė, 
JAV, Vokietija, N-16) - 4 d. 19.10 val. (žurnalo MOTERIS 
seansas).
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 12.20, 15.05, 18.40, 19.30, 21.40, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.15, 12.30, 14.40 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 11.30 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 13.20, 19.20, 21.15, 23.30 val. (4 d. 19.20 val. 
seansas nevyks; 23.30 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 29-4 d. 17.05, 
21.50, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 29-30 d.).
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
29-4 d. 14.20, 20.30 val. (14.20 val. seansas vyks 29,  
1-4 d.; 30 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 11.45, 18 val. (30 d. 18 val. seansas nevyks).
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 29, 31, 2, 4 d. 
15.40 val.
„Didžioji skola“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 30, 1, 
3 d. 15.40 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 30-4 d. 
18.20 val.
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 29-4 d. 21 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 30-31 d. 11 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 30-31 d. 14.20 val.

Kinas 

„Banga“
„The Wave“

Gyvenimas nedideliame Norvegijos kalnų 
kaimelyje primena idilę - kasdienybė įstabios 
gamtos apsuptyje, regis, teikia prieglobstį nuo 
skubančio pasaulio triukšmo. Čia gyvenančio 
geologo Kristijano ir jo žmonos santykiai by-
ra. Šis vis nesugeba tesėti pažado ir atsitrauk-
ti nuo darbo - nuojauta jam kužda, kad netru-
kus gamta pasiūlys kažką nepaprasta. Vieną 
dieną vietovėje nuaidi pavojaus signalas.

Šį filmą „Banga“ Norvegija pristato 
„Oskarams“.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo sausio 29 d.

n Katastrofų filmas. Norvegija, 2015

n Režisierius: Roar Uthaug

n Vaidina: Kristoffer Joner, Thomas Bo Larsen, 

Ane Dahl Torp ir kiti

n IMDB: 6,7/10
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Norm Of The North“

Baltasis lokys Normas gyvena įprastą 
baltojo lokio gyvenimą Arktyje. Na, ne visai 
įprastą - kiti žvėrys jį patraukia per dantį 
už tai, kad Normas neturi žudiko instinkto 
ir mieliau žaidžia su tais, kuriuos turėtų 
valgyti. Bet netrukus tai tampa nesvarbu, 
nes atsiranda didesnių problemų: į Arktį 
užklysta vis daugiau žmonių, o ir pati Ark-
tis ima tirpti. Suprasdami, kad namų tuoj 
gali nebelikti, žvėrys išsiunčia Normą į Niu-
jorką, kad šis sutvarkytų reikalus. Pasikvie-
tęs į kompaniją tris lemingus, Normas iš-
keliauja.

Niujorke besišlaistantį lokį greitai pastebi 
vienos firmos atstovai ir, sužavėti tokio tikro-
viško kostiumo, pasiūlo Normui dirbti kompa-
nijos talismanu. Laimingo atsitiktinumo dėka, 

tai yra ta pati firma, kurios vadovas rezga 
planus apgyvendinti Arktį žmonėmis. Patekęs 
į pačią priešo tvirtovę, Normas ima veikti.

„Forum Cinemas“ inf.

CINAMON
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 12.15, 
14.30, 16.45, 17.45, 18, 19, 20, 20.30, 21.15 val.  
(29 d. 17.45, 20 val. seansas nevyks; 18, 20.30 val. sean-
sai vyks 29 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 11.15, 12.30, 13.30, 15.40, 
18.30 val. (30-31 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 
15.10, 18.15, 21.25 val.
„Banga“ (katastrofų f., Norvegija) - 29, 23, 3, 4 d. 
21.45 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 17.15, 19.30, 22.15 val. (22.15 val. seansas vyks 
31, 2, 4 d.).
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 14.45, 21.45 val. (21.45 val. seansas vyks 30, 1, 3 d.).
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29-4 d. 11.30, 
20.45 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 30, 1, 3 d. 
22.15 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 14 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.45, 16.15 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 13, 18.30 val. (18.30 val. seansas vyks 30-31 d.).

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 10.30, 
12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.50 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.10, 11.10, 12.15, 14.30, 
17.50 val.
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 
10.40, 13.50, 17, 20.30 val.
„Turandot“ (originalo k.) - 30 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 10.10 val. (VERI BERI LokIų 
seansas).

„Danų mergina“ (biografinė drama, Jungtinė karalystė, 
JAV, Vokietija, N-16) - 4 d. 19. 10 val. (žurnalo MoTERIS 
seansas).
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 10.20, 12.25, 14.40, 16.50, 19, 21.10 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 29-4 d. 10.50, 15.30, 17 val. (10.50 val.  
seansas vyks 30-31 d.; 30 d. 17 val. seansas nevyks).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 13.10 val.
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 13.20, 18.40 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 19.20, 21.20 val. (30, 4 d. 19.20 val. seansas 
nevyks).
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 29, 31-4 d. 
21.45 val.
„Džoja“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 29, 31, 2, 4 d. 
15.50 val.
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 30, 1, 3 d. 
15.50 val.
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 29-4 d. 20 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Patriotai“ (komedija, Lietuva) - 29-4 d. 11, 13.20, 
15.50, 17.20, 19.35, 21.50 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.10, 11.30, 13.35, 15.40 
val. (10.10 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 
12.45, 17.45, 21.10 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 10.10 val. (VERI BERI LokIų 
seansas).
„Danų mergina“ (biografinė drama, Jungtinė karalystė, 
JAV, Vokietija, N-16) - 4 d. 19.05 val. (žurnalo MoTERIS 
seansas).
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 16, 18.05, 20.50 val.

„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.20, 12.10, 15 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29-4 d. 12.40 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 16.50, 21.35 val.
„Šėtono vaikas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 29-3 d. 19.15 val.
„Meilė“ (drama, Prancūzija, Vokietija, Austrija, 3D, 
N-18) - 29-4 d. 20.20 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 30-31 d. 10.30 val.
„5-oji banga“ (fantastinis nuotykių trileris, JAV, N-13) - 
29-4 d. 14.25, 18.20 val.

PANEvėžyS

FORUM CINEMAS BABIlONAS
„Patriotai“ (komedija, Lietuva, N-13) - 29-4 d. 10.15, 
12.40, 14.55, 17.10, 19.25, 21.40 val.  
(10.15 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.25, 12.25, 14.30 val. 
(10.25 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Hju Glaso legenda“ (drama, JAV, N-16) - 29-4 d. 
17.30, 21.10 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 10.25 val. (VERI BERI LokIų 
seansas).
„Danų mergina“ (biografinė drama, Jungtinė karalystė, 
JAV, Vokietija, N-16) - 4 d. 18.40 val. (žurnalo MoTERIS 
seansas).
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
29-4 d. 15.20, 16.40, 18.55 val. (4 d. 18.55 val. seansas 
nevyks).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 29-4 d. 10.35, 13 val. (10.35 val. seansas 
vyks 30-31 d.).
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29 d. 10.30 val.
„Kelnėse dar ne senelis“ (komedija, JAV, N-16) - 
29-4 d. 20.50 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Normas, lokys iš Šiaurės“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo sausio 29 d.

n Animacinė komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Trevor Wall

n IMDB: 2,4/10



Užgavėnės - bendruomenės šventė. 
Jos visais laikais būdavo puiki proga ne tik 
linksmai padūkti ir šmaikščiai pajuokauti, 
bet ir nepiktai pašiepti kaimo bendruome-
nės narius, su humoru į viešumą iškelti 
kasdienybės aktualijas, už ką niekas ne-
pykdavo. Tad šventės organizatoriai laukia 

velnių, meškų, giltinių, ožių, daktarų, uba-
gų ir visų kitų nusiteikusių linksmai pa-
dūkti persirengėlių. Atėjusių laukia gausi, 
riebi, šilta mugė su blynais ir kitais gardu-
mynais, padūkusios tradicinės linksmybės 
vaikams ir ne vaikams, koncertai, šokiai 
ir pokštai. Užgavėnių simbolis - Morė - 
šiemet bus neįprastas, netikėtas ir labai 
skanus. Ji bus pagaminta iš mugės metu 
tam specialiai verdamų spurgų. Tad kiek-
vienas šventės dalyvis atėjęs su kauke tu-
rės galimybę prisidėti prie Morės sudoro-
jimo... O Morės „kraują“ virs ir visus per-
sirengėlius vaišins „Etno arbata“. Tad ne-
lik ant ledo - griebk kaukę ir čiuožk links-
mintis!

„Laisvalaikio“ inf.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
29 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 v. 
opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
30 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Spragtukas“. 2 v. bale-
tas. Dir. M.Barkauskas.
31 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelenė“. 3 v. baletas. Dir. 
A.Šulčys.
3 ir 4 d. 18.30 val. - „Sniego karalienė“ (pagal 
S.Prokofjevo muz.). 3 v. baletas. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškinas 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
30 d. 14 ir 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
30 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius „Didis 
blogis“. Rež. A.Schilling.
4 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
29 d. 18.30 val. - „Dėdės ir dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
30 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“. Rež. 
R.Tuminas.
31 d. 12 ir 15 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
3 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytė „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
29 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
30 d. 12 ir 14 val. 99 salėje; 31 d. 12 val. - „Kakė 
Makė“ (pagal L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
30 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. P.E.Landi.
31 d. 15 val. - „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
4 d. 18 val. - P.Vaičiūnas „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

29 d. 18.30 val. - Premjera! N.Gandževi „Septynios gra-
žuolės“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
30 d. 11 ir 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ 
(lietuvių k.). Rež. O.Lapina.
30 d. 18.30 val. - Eric-Emmanuel Schmitt „Dviejų 
pasaulių viešbutis“. Rež. S.Račkys.
31 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. J.Popov.
31 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ 
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

30 d. 12 val. - „Apie tai, kaip Kolka Pankinas skrido 
į Braziliją, o Marčius Nepankinas niekuo netikėjo, arba 
Ga-ra-rar“. Rež. O.Lapina.
4 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“ (pagal 
E.T.A.Hoffmaną). Rež. G.Radvilavičiūtė.

Mažojoje salėje
30 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseno pasa-
ką). Rež. R.Driežis.
31 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
29 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
30 d. 15 ir 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
31 d. 14 ir 18 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir 
pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
2 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Drąsi šalis“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
29 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Skelbimo klaida“ 
(N-14). Idėjos autorė ir atlikėja I.Lencevičiūtė.
30 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Apie meilę, karą ir kiš-
kio kopūstus“. Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
30 d. 19 val. Kišeninėje salėje - „Viskas arba nieko“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
30 d. 16 ir 19 val. Juodojoje salėje - LOW AIR: šokio 
pasirodymų vakaras „Samtis“.
31 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. Choreogr. 
B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
31 d. 15 val. Kišeninėje salėje - „Didysis dūdininkas“. 
Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
31 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).

KEisTuOliŲ TEATRAs
29 d. 19 val. - Premjera! C.Gozzi „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
31 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir Gaidelis“.
 Rež. R.Skrebūnaitė.
31 d. 15 val. - „Mykolas Žvejas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
2, 3 d. 19 val. - Premjera! S.Kane „Apvalytieji“. 
Rež. O.Koršunovas.

l 11-20 val. - Užgavėnių mugė

l 12 val. -  Atidarymas. Folkloro ansamblis

 „Ratilio“

l 12.30 val. - Folkloro ansambliai „Želmuo“ ir  

 „Dolija“ - žaidimai vaikams

l 13.30 val.  - Kapela „Ratilai“

l 14 val.  - Folkloro ansamblis „Arinuška“

l 14.30 val.  - Folkloro ansamblis „Rasoda“

l 15 val.  - Folkloro ansamblis „Vilniaus gija“

l 15.30 val.  - Folkloro ansamblis „Labingis“

l 16 val.  - Folkloro ansamblis „Ūla“

l 16.30 val.  - Folkloro ansamblis „Jorė“

l 17 val.  - Didysis koncertas (folkloro 

  ansambliai „Nalšia“, „Poringė“, 

 „Radasta“)

l 17.40 val.  - Skanus atsisveikinimas su More

Šventės programa:

Užgavėnių mugė Vilniuje
Siautulingos, linksmos, per barzdą taukais 
varvančios Užgavėnės Vilniuje vasario 6 d. 
kviečia vilniečius ir miesto svečius Gedi-
mino prospekte visą dieną šėlti, triukšmą 
kelti ir visaip kaip šaltą žiemą iš Lietuvos 
kuo toliau varyti.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
29 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
30 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
31 d. 17 val.; 2 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - 
M.Malzieu „Mechaninė širdis“ (N-10). Rež. A.Areima.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
29 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 2 d. muzi-
kinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
30 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
31 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
31 d. 18 val. - J.Strauss „Naktis Venecijoje“. 
3 v. operetė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
30 d. 18 val. - K.Kostenko „Hitleris ir Hitleris“. Rež. S.Rubinovas.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
30 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
31 d. 12 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
30 d. 12 val. - „Pliauskiukas Ivasiukas“. Rež. O.Dmitrijeva.
31 d. 12 val. - „Ąžuolo vaikas“. Rež. O.Žiugžda.

KuLTŪROs CEnTRas  
„GIRsTuTIs“

30 d. 14 ir 18 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojin-
gos“. Rež. O.Šapošnikov.

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
30 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos kon-
certas „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistas Vytautas Sondeckis. Dir. J.Domarkas.
31 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Žaismingos gitarų gaudynės“. Baltijos gitarų kvartetas: 
Z.Čepulėnas, S.Krinicin, Saulius S.Lipčius, Ch.Ruebens. 
Koncertą veda V.Gerulaitis.

TaIKOMOsIOs DaILĖs MuZIEJus
31 d. 16 val. - „Langas į Lietuvą: pasaulinio turo koncer-
tas Vilniuje“. D.Dėdinskaitė (smuikas), G.Pyšniak (violon-
čelė), G.Januševičius (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
29 d. 19 val. - „Darbai ir dyvai“. Dedikacija Kristijonui 
Donelaičiui. Rolandas Kazlas, varinių pučiamųjų kvintetas 
„Dūduva“.
30 d. 16 val. - Chorvedžio ir dirigento maestro Petro 
Vaičekonio kūrybinės veiklos 60-mečio ir 80-ojo gimtadie-
nio koncertas „Skrisk, svajone“. Dalyvauja: Lietuvos dailės 
muziejaus vyrų choras „Varpas“ (vadovas prof. J.Kalcas), 
Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“ (vad. 
L.Mačiulienė). Vilniaus Šv.Kazimiero bažnyčios choras 
„Ave verum (vad. V.Ruzgys).

aRKIKaTEDRa BaZILIKa
31 d. 14 val. - Sekmadienio muzika. Dalia Stulgytė-Richter 
(smuikas, Vokietija), Virgilijus Noreika (tenoras), Bernardas 
Vasiliauskas (vargonai), Vaclovas Juodpusis (muzikologas).

MOKYTOJŲ naMaI
1 d. 18 val. VMN Svetainėje - Klasikinės muzikos 
koncertas. Atlikėjai: O.Mamonenko (sopranas), 
I.Repeckaitė (sopranas). Koncertmeisteriai: D.Laukžemytė, 
N.Baranauskaitė-Matukonienė.

TRaKaI

uŽuTRaKIO DVaRas
31 d. 14 val. - „Tik dėl jūsų“. G.Zeicaitė (sopranas), 
L.Mikalauskas (bosas), V.Kochanskytė (aktorė), 
Š.Čepliauskaitė (fortepijonas).

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
29 d. 18 val. - Iš ciklo „Diriguoja jaunieji“. Kauno miesto 
simfoninis orkestras. Vyr. dir. C.Orbelian, (JAV-Armėnija), 
vadovas A.Treikauskas. Solistė J.Daunytė (arfa). Dir. R.Šumila.
31 d. 14 val. - Popietė visai šeimai. Muzikinė pasaka 
„Dieviškoji garsų skrynia“. Rež. V.Bartulis. Kauno fortepijoni-
nis trio: L.Krėpštaitė (fortepijonas), I.Čepinskienė (smuikas), 
A.Krištaponienė (violončelė). Pasaką seka aktorius R.Endriukaitis.

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
30 d. 18 val. - Deivio, Renatos ir Vaidos Genytės šven-
tinis koncertas.
2 d. 18 val. - Koncertas jaunimui „Langas į Lietuvą“. 
D.Dėdinskaitė (smuikas, Lietuva-Austrija), G.Pyšniak (violončelė, 
Lietuva-Austrija), G.Januševičius (fortepijonas, Lietuva-Vokietija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje sausio 31 d. 14 val. Sakrali-
nės muzikos valandoje muzikuos viešnia iš Vokietijos - žinoma 
smuikininkė Dalia Stulgytė-RichteR, išskirtinis lietuvos te-
noras Virgilijus Noreika ir žymus vargonininkas Bernardas Vasi-
liauskas.

Koncerto, kuriame skambės J.S.Bacho, A.Koreli, A. Kačanaus-
ko ir kitų kompozitorių kūriniai, vedėjas - muzikologas Vaclovas 
Juodpusis.

Dalia Stulgytė-Richter - žinoma smuikininkė, Dresdeno simfo-
ninio orkestro koncertmeisterė, 25 metus gyvenanti Vokietijoje. 
Pirmąjį savo koncertą Dalia sugrojo dar būdama šešerių. Mokėsi ir 
baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, Lubecko aukštą-
ją muzikos mokyklą, tobulinosi Berlyne pas žymius pasaulio peda-
gogus Petru Munteanu, Zacharą Broną. Pelnyta Berlyno filharmo-
nijos orkestro Herberto fon Karajano vardo stipendija sudarė jai 
galimybę tobulintis minėtos filharmonijos orkestro akademijoje. 
Smuikininkė pripažįsta, kad aukšto meistriškumo pasiekė ne tik 
talento, bet ir begalinių pastangų bei didelio, kruopštaus darbo dė-
ka. Ji - 23-ų tarptautinių konkursų laureatė.

1999 m., įveikusi apie 300 pretendentų, tapo Dresdeno simfoni-
nio orkestro, patenkančio į penkių geriausių Vokietijos simfoninių 
orkestrų sąrašą, koncertmeistere. Su šiuo orkestru aplankė daugu-
mą pasaulio šalių. Dalia nuolat koncertuoja ir kaip solistė, vadovau-
ja C.Schumann styginių kvartetui, Vokietijoje yra išleidusi kompak-
tinę plokštelę. 2011 m. ji tapo jauniausia Vokietijos muzike, pelniu-
sia prestižinį aukščiausią muzikinį „Kammervirtuosin“ titulą, kuriuo 
apdovanojami šalies muzikinei kultūrai ypač nusipelnę atlikėjai. Per 
metus šis titulas suteikiamas tik vienam Vokietijos muzikantui.

„Laisvalaikio“ inf.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje - iškilūs atlikėjai

Organizatorių nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

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

avalynė, galanterija

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio Dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

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

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

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

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

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064,  
www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

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

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862,  
www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969,  
www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545,  
www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt

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

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

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

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

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

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

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt

Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt

Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440

Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt

sporto klUbai

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

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

Kitos preKės

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

šoKių studijos

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

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

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

transporto paslaugos

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

sporto pramogos     
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

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

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optiKos salonai

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

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

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Jus kamuos ypač dideli troškimai 
pradėti ką nors svarbaus, reikšmingo. 
Norėsite iš esmės atnaujinti savo gyve
nimą, todėl nutraukti ryšius su senais 
partneriais neskubėkite, nes užmegzti 
ilgalaikius meilės ryšius šiuo metu nėra 
palankus periodas. Stenkitės neišlaidauti. 
Profesinėje srityje laukia įvertinimas. Jei 
ieškote darbo, galite būti pakviesti į seniai 
svajotą vietą. Daugiau judėkite.

JAUČIUI

Asmeniniai santykiai patirs 
lūžį. Jei taip nutiko, nebandykite sulaiky
ti antrosios pusės. Palanku vykti į kelio
nes, sudaryti verslo sutartis. Labai geras 
metas bus žiniasklaidos darbuotojams. 
Savaitės antroje pusėje saugokitės rankų 
ir pirštų traumų, daugiau laiko skirkite 
sau ir savo poilsiui.

DVYNIAMS

Ši savaitė jums atneš sėkmę 
meilėje, tik sugebėkite rasti tinkamus 
žodžius jausmams išreikšti ir stenkitės 
tinkamai juos realizuoti. Dalykite gerumą 
aplinkiniams netaupydami ir negailėdami 
vidinės šilumos. Grąža bus milžiniška. 
Nesivelkite į ginčus, daugiau ilsėkitės. 
Būkite atidūs tvarkydami finansinius 
dokumentus. Daugiau laiko praleiskite 
gryname ore, stenkitės gerai išsimiegoti. 

AVINUI

Prognozė sausio 29 - vasario 4 d.

Būsite energingi, kūrybingi, 
sulauksite daug naudingų pasiūlymų iš 
užsienio partnerių, pajamos bus stabilios. 
Meilė, santykiai su vaikais, grožis ir 
džiaugsmas dabar ypač svarbūs. Vieniši 
savo antrąją pusę sutiks trumpose kelio
nėse. Dažniau būkite gamtoje, čia ramybėje 
jums pavyks atgauti vidinę pusiausvyrą. 
Saugokitės kojų traumų. Labai palankios 
šiuo metu vandens procedūros.

ŠAULIUI

Rezultatai priklausys nuo jūsų, 
daugiau dėmesio teks skirti smul
kioms, bet būtinoms atlikti pareigoms.  
Neturintiesiems antrosios pusės ši 
savaitė žada daug romantikos ir netikė
tumų meilės fronte, būkite pasiruošę.
Dažniau būkite gryname ore, daugiau 
laiko skirkite dvasiniam tobulėjimui, 
pašaukimo suvokimui, tam padės medi
tacija ir vidinė ramybė.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime susi
kurkite šventę. Jei mylimas žmogus 
pasyvus, nebijokite imtis iniciatyvos. 
Svarbiausia, kad abiem būtų gera. Gana 
sudėtingai formuosis ryšiai su užsieniu 
ir tik teisingai pasirinkta kolektyvi
nio darbo kryptis, idėjinis šio darbo 
atnaujinimas padės pasirūpinti savimi. 
Saugokite savo inkstus, venkite kalorin
go maisto, kuris apkrauna kepenis.

SVARSTYKLĖMS

Gali lydėti baimė, nerimas, vis 
dėlto imsite atsigauti. Tai palankus 
mėnuo meilei. Šiuo laikotarpiu sutiktas 
žmogus jums žada tvirtus ir gražius 
jausmus. Išradingumas, sumanumas 
šiuo metu padės, o ir fortūna bus jūsų 
pusėje. Pasirūpinkite sveikata, palankus 
metas vandens ir SPA procedūroms, 
tačiau neužmirškite, kad tik  teigiamos 
emocijos yra jūsų sveikatos pagrindas.

VĖŽIUI

Gana neramus fonas lydės ne 
tik santykiuose su antrąja puse, bet ir 
darbe, ypač susijusiame su finansais 
ir finansinių dokumentų tvarkymu. 
Neaštrinkite situacijos naujais konf
liktais, o įdėkite daugiau jėgų, kad 
rastumėte su pasauliu taikesnį, nuošir
desnį santykį. Gal ir nepulsite aktyviai 
sportuoti, bet daugiau laiko praleisite 
gryname ore, užsukite į baseiną. 

LIŪTUI

Nemažą palaikymą gausite iš 
draugų, lengvai seksis užmegzti naudingas 
pažintis, malonių staigmenų pažers ir  jūsų 
antroji pusė. Atminkite, kad būtent šiuo 
periodu jums svarbu pasitikėti ir plėtoti 
jums rodomus jausmus. Profesinėje srityje 
laukia įvertinimas. Jei ieškote darbo, būsite 
pakviesti į seniai svajotą vietą. Meditacija, 
joga ir pasivaikščiojimai gamtoje sustip
rins pasitikėjimą savo jėgomis.

MERGELEI

Daug ką galite pasiekti ne tik 
sunkiu kryptingu darbu, bet ir nauju 
požiūriu į darbą. Venkite žmonių, gyve
nančių liūdesio ir nesėkmės vizijose. 
Galimos pažintys ir internetu, tačiau 
jus labiau žavės gyvas bendravimas. 
Palankus periodas atlikti vandens grūdi
nimosi, sveikatinimo procedūras, leiskite 
sau atsipalaiduoti per jogą. 

OŽIARAGIUI

Jausitės ypač kūrybingi, nes 
tai jums gilaus dvasinio atsinaujinimo 
metas. Finansinė situacija išliks stabili, 
jeigu neinvestuosite į nekilnojamąjį 
turtą. Jums tikrai seksis meilėje, paste
bėsite, kad atsiveria galimybių užmegzti 
naujus santykius. Pasistenkite daugiau 
judėti, juk sportas ir gera nuotaika  jūsų 
sveikatos pagrindas.

ŽUVIMS

Asmeninis gyvenimas tekės 
įprasta vaga, šiuo metu užmegzti nauji 
santykiai bus ilgalaikiai. Tinkamas metas 
naujos veiklos pradžiai. Gali atsirasti 
naujas pajamų šaltinis. Nenustebkite, 
jeigu pradėsite ruoštis naujam virsmui. 
Gera nuotaika ir teigiamas požiūris į 
aplinką padės neprarasti pusiausvyros ir 
apsaugos nuo emocinio išsekimo.

VANDENIUI

Aktorius  
Regimantas Adomaitis
1937 01 31

Lenktynininkas  
Dominykas Butvilas
1989 01 31

Aktorius Šarūnas Banevičius
1987 01 30

Smuikininkė  
Saulė Rinkevičiūtė
1986 01 31

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė
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Kryžiažodžio, išspausdinto praėjusiame 
numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Svindonas. Gretimas. Kaina. 
Lova. Aros. Karna. Atikas. Rona. Galva. 
Sigitas. Itin. Oda. Umaras. Panika. La. 
Įdaras. Manas. Įdagas. Grūtas. Nelsonas. 
Kairas. MIR. Amas. Kaimas. Za. Taikus. 
Karlas. Už. Kas. Baltis. LNK. Askas. Donskis. 
Gaida. Os. Miksa. Siningas.
Horizontaliai: Kaolinitas. Mikalda. Era. Ko. 
Narva. Ikas. Dina. Įsakas. Dona. Įdomus. NA. 
Sudanas. Di. Imagas. Ok. Stagaras. BNS. 
Tiras. Kasa. Glitas. Kalk. Rokas. Kartis. Levas. 
Gailisi. Tas. Rimas. Amūras. Gi. Marinatas. AN. 
Karotinas. Lig. Sonikas. Zunda. Sanas. Kažkas.
Pažymėtuose langeliuose: 
RePoRteRis.

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę kryžiažodį,  
galite laimėti pakvietimą  

į galvosūkų kambarį 

„Decode Room“ 
Vilniuje!

l Šiame Pabėgimo kambaryje gali 
dalyvauti komanda nuo 2 iki 6 žai-
dėjų. Rekomenduojamas optimalus 
skaičius - keturi asmenys. Pramogos 
aprašymą bei daugiau informacijos 
rasite: www. decoderoom.lt
l Prizo laimėtojų prašome susisiekti 
tel.: + 370 666 01603 arba el. paštu: 
labas@decoderomm.lt ir rezervuotis 
apsilankymo laiką.
l Kvietimo galiojimas - 1 mėnuo.

Atsakymą į kryžiažodį iki vasario 2 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja Aistė Butnoriūtė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas drėkinamasis kremas.

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

 Sutvėręs žemę ir jos gyvūnus, Dievas 
pasikvietė angelą ir, rodydamas į plekšnę, 
tarė:

- Aš tau liepiau šitą žuvį tik nuplau-
ti. Lyginti nereikėjo...

l

Jei viskas klojasi gerai, jūs tikriau-
siai kažką pražiopsojote.

l

- Teisiamasis, ar jūs prisipažįstate 
padaręs nusikaltimą?

- Ne, pone teisėjau. Po advokato kal-
bos aš įsitikinau, kad esu nekaltas.

l

Mano prosenelis kariavo dviejuose 
pasauliniuose karuose. Paskui pavargo, 
išjungė kompą ir nuėjo miegoti.

l

Skiriasi vilkas su lape.
- Vilke, paaiškinkit, kodėl norite iš-

siskirti su lape.
- Pirma, ji - ryža, antra - kai ją ve-

džiau, ji jau nebuvo mergaitė, ir trečia - 
ji pagimdė paršiuką.

- Lape, ką galite pasakyti?
- Pirma, aš ne ryža, o auksinė. Antra -  

koks auksas be prabos? Ir trečia - jei visi 
vyrai kiaulės, tai ką turėjau pagimdyti?

l

Verslininkas giriasi savo kaimynui:
- Kai prieš dvidešimt metų pradėjau 

karjerą, turėjau tik dvi tuščias kišenes. 
Šiandien turiu milijoną.

- Kam jums tiek kišenių?
l

Las Vegase blondinė nueina prie gė-
rimų automato, įmeta monetą. Iškrenta 
buteliukas. Blondinė greitai nubėga ir 
pasiima daugiau monetų. Po kelių mi-
nučių prieina vyrukas ir laukia savo ei-
lės, o blondinė vis deda monetas į auto-
matą. Po poros minučių vyras klausia:

- Gal leistum ir kitiems prieiti?
Blondinė atšauna:
- Ar nematai, kad man sekasi?

l

Pokalbis telefonu:
- Labas, Daiva, ar Gintas namie?
- Namie, o ką?
- Norėčiau 30 eurų iš jo pasiskolinti?
- O tu manai, kad jis, turėdamas 30 

eurų, sėdėtų namie?
l

- Jūsų kraujo spaudimas padidėjęs, - 
pasakė gydytojas, kai apžiūrėjo pacientą.

- Daktare, visa tai dėl žvejybos...
- Pirmą kartą girdžiu, kad nuo to 

pakiltų kraujospūdis. Greičiau atvirkš-
čiai.

- Jeigu nežvejojate uždraustose vietose...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

ČIUOŽYKLA. Pekino gyventojai 
mėgaujasi žiemos malonumais 
ant užšalusio Houhai ežero. 
Kinijoje populiaru čiuožimui 
ant ledo naudoti ir specialiai su 
pačiūžomis sumontuotas  
kėdutes-rogutes.

GRAŽUOLĖ. Olandų modelis 
SAnI VLOet (Sanne Vloet) per 
„Victoria’s Secret“ madų šou.


