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Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė prisipažįsta, jog greičiau leis pernakvoti savo bute, nei sko-
lins kam nors savo automobilį. 16 p.

■

Kaip rytą pradeda ir ko bijo šmaikš-
tuolė radijo ryto laidos „Šok į kelnes“ 
vedėja? 11p.

■

Aktorė Vaida Lisikaitė - apie vaidmenis kine 
ir apie savo gyvenimo subtilybes, pavyz-
džiui, kaip automobilį į katę iškeitė.  �9 p.

■

aktorė v.lisikaitė  
televizija neserga

10 faktų, kurių nežinojote 
apie r.vyšniauskaitę

v.jakučinskaitei automobilis yra įvaizdžio dalis
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Netrukus bus metai, kai po septy-
nerių pertraukos atsikūrė grupė „Man-
go“. Koks jausmas vėl lipti ant scenos?

- Asmeniškai man atrodo, kad jokios pert-
raukos net ir nebuvo. Nerimavau tik dėl to, 
kad ant scenos lipome su nauja komanda. 
Svarsčiau, kaip mums pavyks kartu dirbti, 
pajusti vienai kitą. Šimtaprocentis pasitikėji-
mas savo komandos nariais yra be galo svar-
bu. Ne veltui skyrėme daug laiko repetici-
joms, intensyviai rengėme naują programą, 
daug laiko leidome kartu. Visa tai pasiteisino. 
Dabar galiu pasakyti, kad mums pavyko įgy-
vendinti tai, ką planavome.

- Nebuvo nerimo, kaip jus sutiks pub-
lika?

- Ne, nes mūsų pagrindinis tikslas nebuvo 
įtikti publikai. Atsikūrėme ne dėl to, kad norė-
jome publikos dėmesio, o dėl savo pačių noro 
skleisti teigiamą energiją. Nebuvome nei labai 
stipriai pasiruošusios, nei susikūrusios kokias 
nors strategijas, kaip tą publiką „imsime“, vis-
ką padarėme vidinio jausmo vedamos, be jokio 
plano. Dabar, kai vyksta koncertai, žiūrime, ko 
reikia publikai, - ar užtenka senų „Mango“ dai-
nų, ar reikia naujų, stebime, eksperimentuoja-
me. Kūrybinis procesas vis dar vyksta.

- Kaip šiandien vertinate savo darbą 
ant scenos, ar pasikeitė požiūris į pra-
mogų pasaulį?

- Pasikeitė ne tik požiūris, bet ir aš pati. 
Veikla su ankstesne „Mango“ grupe ilgainiui 
buvo tapusi savotišku konvejeriu. Kartais net 
nebegalėjau adekvačiai įvertinti to, ką darau, 
kodėl tai darau ir ar man tai patinka. Dabar 
viskas yra kitaip. Labai džiaugiuosi, kad turiu 
ir kitą gyvenimo pusę - mamos pareigas, ku-
rios duoda tam tikrą atsvarą sceninei veiklai. 
Būdama su dukra, pailsiu nuo grupės, o bū-
dama ant scenos pailsiu nuo mamos pareigų. 

Taip išeina, kad ir vienur, ir kitur yra poilsis. 
Mėgaujuosi būdama tiek scenoje, tiek namuo-
se. Anksčiau to man trūko. Dabar kiekvienas 
išėjimas ant scenos yra kaip šventė.

- Ar pats pramogų pasaulis labai ski-
riasi nuo to, kurį palikote?

- Nors dar nelabai gerai su juo susipažinau, 
pastebiu teigiamų pokyčių. Pavyzdžiui, nese-
niai teko dalyvauti „M.A.M.A“ apdovanojimuo-
se, mane labai nustebino organizaciniai daly-
kai, kurių anksčiau nebuvo. Dabar pasirūpina-
ma atlikėjų maitinimu, apgyvendinimu, persi-
rengimo kambariais, vandeniu, geru makiažu, 
šukuosena. Anksčiau to tikrai nebūdavo.

- Dabar į savo karjerą galite pažvelg-
ti iš šalies. Kokie pavojai tyko pramogų 
pasaulyje?

- Pavojai tyko tada, kai žmogus į pramogų 
pasaulį pakliūva labai jaunas. Kai žmogus kaip 
asmenybė dar nesusiformavo, jį gali paveikti 
įsivaizduojama šlovė. O dabar aš jokių pavo-
jų nematau.

- Prie ko priprasti buvo sunkiausia 
pasitraukus nuo scenos?

- Prie labai daug ko. Man labai sunkiai 
sekėsi adaptuotis prie to paprastesnio gyve-
nimo. Grupėje „Mango“ viską sudėliodavo 
mūsų vadybininkai, mes buvome tik atlikėjos. 
Kadangi jie padarydavo visus darbus, grupei 
išsiskirsčius, mes neįsivaizdavome, kaip kas 
vyksta. Tų vadybinių žinių trūkumas atsiliepė 
kitame mūsų gyvenimo etape.

- Sakėte, kad norėjote paragauti to 
„normalaus gyvenimo“. Koks jis jums 
pasirodė?

- Sunku pasakyti. Išėjusi iš grupės aš iš 
tikrųjų nežinojau, kas esu ir ką noriu gyve-
nime veikti. Tam, kad sužinočiau, turėjau kar-
dinaliai pakeisti ne tik gyvenimo būdą, bet ir 
veiklos sritis, išsiaiškinti, ko noriu. Grupė 
„Mango“ į mano gyvenimą atėjo gana anksti, 
kai man buvo vos 18 metų. Su ja užaugau, ji 
mane suformavo tokią, kokia tuo metu buvau. 
Neslėpsiu, kad buvo visko - ir žvaigždžių liga, 
ir susireikšminimas. Bet manau, kad to neį-
manoma išvengti. Kai esi toks jaunas ir tavęs 
pasiklausyti ateina tūkstantinės minios, imi 
pats save aukštinti kitų akyse. Kai baigėme 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Rima Petrauskytė-Malašičevė: 
Pertrauka padėjo atrasti save

n Rima gimė 1980 m. rugsėjo 23 d., Klaipėdoje

n 1998-2008 m. dainavo grupėje „Mango“

n Turi vadybos bakalauro ir teisės magistro 

išsilavinimus
n 2008 m. įkūrė kelionių agentūrą „Mango 

turas“, bet verslui žlugus dirbo reklamos bei 

personalo valdymo srityse; šiuo metu dirba 

Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje

n 2014 m. tapo atsikūrusios grupės „Man-go“ 

lydere

dosjė

Prieš septynerius metus populiarumu besimėgaujančios grupės „Mango“ pareiškimas, 
kad grupė išsiskirsto, daugeliui buvo netikėtas. Šiandien grupės lyderė RiMa  
PetRauskytė-MalaŠičevė (34) prisipažįsta, kad nors priprasti prie „normalaus“  
gyvenimo buvo sunku, tokio sprendimo ji nė kiek nesigaili. atvirkščiai, džiaugiasi, kad 
turėjo progą pažinti save iš naujo ir suprasti, ko nori iš gyvenimo. Pažinti save padėjo ir 
nauji gyvenimo potyriai - prieš trejus metus Rima ištekėjo ir susilaukė dukters. tiesa, 
jos vedybinis gyvenimas nesusiklostė. tačiau, nepaisant to, atlikėja tvirtina, kad dabar 
yra laimingiausias jos gyvenimo etapas. Juk dabar ji ne tik laiminga mama, bet ir atsi-
kūrusios grupės „Man-go“ lyderė.

Savo dukrai  
StengiuoSi 
kompenSuoti tą 
vyriškąją puSę, kurioS 
nėra, bet nemoku,  
neS eSu moteriS

Nors patirties muzikos scenoje Rima 
turi nemažai, apie solinę karjerą 
dainininkė kol kas negalvoja

�

„Mango“ veiklą, reikėjo išmokti ir suvokti, 
kad nebesi scenos žvaigždė, kad tau nebeuž-
teks pasakyti, jog esi iš grupės „Mango“. Man 
tai buvo nelengva. Bet manau, kad nesukly-
dau priėmusi tokį sprendimą. Buvo labai ge-
ra pažinti ir atrasti save iš naujo.

- Ar dabar jau atradote savo kelią?
- Gyvenimas yra labai nenuspėjamas, o aš 

esu toks žmogus, kuriam nuolat negana. Visko 
noriu daug. Noriu realizuoti save keliose srity-
se. Dabar esu mama ir dėl to esu labai laiminga. 
Turiu grupę „Man-go“, bet man vis tiek to ne-
užtenka. Norisi save išbandyti dar kur nors, yra 
visokių minčių. Bet šitame kelyje, kuriame esu 
dabar, jaučiu, kad esu savo vietoje.

- Jūsų grupė gyvavo 10 metų. Kokia 
jūsų sėkmės formulė?

- Sėkmės formulė yra tik darbas ir nieko 
daugiau. Kai nusprendėme grįžti į sceną, nu-
tarėme, kad neskirsime daug laiko bendravi-
mui su žiniasklaida, dalyvavimui laidose ir 
pan. Bet iš tikrųjų tai yra neįmanoma. Tai 
darbo dalis. Net pats nepajauti, kaip visa tai 

pradeda užimti visą tavo laisvą laiką. Bet ki-
taip neįmanoma, jei nori rezultato.

- Dabar kuriasi daug naujų grupių, kai 
kurie išsilaiko vos mėnesį, kiti - metus. 
Kokias pradedančiųjų klaidas matote?

- Nežinau tikslios formulės, kaip viską pa-
daryti idealiai. Mes rinkomės kelią, pagrįstą dar-
bu. Kiti gal renkasi kitokį, bet nebūtinai bloges-
nį. Gal toms grupėms, kurios gyvuoja nelabai 
ilgai, to pakanka, jos jaučia, kad pasiekė tai, ko 
norėjo. Jei mūsų tikslai didesni, dedame daugiau 
pastangų. Tad viskas priklauso nuo tikslų - jei 
tau užtenka figūruoti bulvaruose, demonstruoti 
savo gražią išvaizdą, o tai, reikia pripažinti, irgi 
yra darbas, vadinasi, tavo tikslas pasiektas.
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Kai žmogus Kaip 
asmenybė dar 
nesusiformavo, 
jį gali paveiKti 
įsivaizduojama 
šlovė
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Kai baigėme „mango“ 
veiKlą, reiKėjo 
išmoKti ir suvoKti, 
Kad nebesi scenos 
žvaigždė, Kad 
tau nebeužteKs 
pasaKyti, jog esi iš 
grupės „mango“
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„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

- O kaip dėl konkurencijos šiandien? 
Ar dabar ji didesnė?

- Tiesą pasakius, dar nežinau. Apskritai vi-
sa sistema yra pasikeitusi. Yra internetas, retas 
atlikėjas leidžia kompaktines plokšteles, žmo-
nės turi galimybę klausytis užsienio dainininkų, 
tad sunku pasakyti, kaip viskas bus toliau.

- Minėjote, kad pasikeitėte ir jūs pati. 
Kokių naujų savybių atradote savyje?

- Pagrindinis pokytis yra tas, kad pagaliau 
esu laiminga. Kai žmogus spinduliuoja laime, 
jis dovanoja ją kitiems. Smagu leisti laiką su 
tokiu žmogumi.

- Ne paslaptis, kad gyvenime jums 
teko patirti ir šilto, ir šalto. Kokią di-
džiausią pamoką iki šiol išmokote?

- Vis dar mokausi ir manau, kad tų pamo-
kų bus dar labai daug.

- Kuriuo gyvenimo etapu buvote lai-
mingiausia?

- Tas etapas yra dabar.

- Kaip suprantu, tam įtakos turi ne 
tik darbinė veikla, bet ir motinystė?

- Be abejo. Gimus dukrai, labai pasikeitė 
vertybės. Dabar suprantu, kad tai, kas anks-
čiau atrodė svarbu, neturi jokios prasmės. 
Nerimas dėl išvaizdos, dėl kokio nors nepa-
vykusio pasirodymo scenoje - visa tai nebėra 
reikšminga. Supratau, kad viskas yra labai 
laikina, išskyrus meilę savo vaikui. Jame labai 
gerai atsispindi tai, ką į jį įdedi. Jei man kas 

nors nepavyksta, nelaikau to ilgai, nes matau, 
kaip tai veikia mano dukrą. Savo vidų sten-
giuosi laikyti švarų ir sveiką.

- Kokia esate mama?
- Esu labai skysta mama. Gal todėl, kad 

esu vieniša mama. Savo dukrai stengiuosi 
kompensuoti tą vyriškąją pusę, kurios nėra, 
bet nemoku, nes esu moteris. Tas kompensa-
vimas pasireiškia visapusišku jos norų tenki-
nimu. Nesu griežta. Jai leidžiu ir duodu viską. 
Tarkim, jei kur nors išvykstu keletui dienų, 
kai grįžtu, einame į parduotuvę ir viską, ką jos 
mažas pirštukas parodo, perku. Gal jaučiu tam 
tikrą kaltę, kad nebuvau su ja. Žinau, kad taip 
elgtis neteisinga, bet tokia jau esu. Manęs vi-
si net klausia, kam aš ją vis dar nešioju ant 
rankų, juk jai jau treji. O aš savo dukrą į dar-
želį nunešu, parnešu, ir jei ji tik paprašo, kad 
pakelčiau, nėra net diskusijos, kad galiu nepa-
kelti. Gal mes eisime lėčiau, gal man bus sun-
ku, bet padarysiu taip, kaip ji nori.

- Gal jau matyti dukrytės muzikiniai 
gabumai?

- Taip. Darželio auklėtoja jau kalbėjo, kad 
reikėtų ją pradėti ruošti „Dainų dainelei“. Ji 
gražiai dainuoja ir yra labai artistiška. Bet 
kitaip ir negalėjo būti. Ji visur eina kartu su 
manimi, dalyvauja repeticijose, delfinariume, 
kai filmuojuosi per LRT rodomame projekte 
„Delfinai ir žvaigždės“. Aplink ją visada su-
kasi daug meniškų žmonių. Man smagu dėl 
to, kad ji yra artistiška ir pasitikinti savimi.

- Kokie įspūdžiai iš dalyvavimo pro-
jekte „Delfinai ir žvaigždės“?

- Tai vienas geriausių projektų, kokiame 
kada nors dalyvavau. Pirmą kartą išbandžiau 
tokį dalyką. Iki šiol apskritai „nedraugavau“ 
su vandeniu. Tad turėjau progą nugalėti savo 

senas baimes, išmokti plaukti. Gavau puikią 
gyvenimo dovaną pabūti kartu su delfinais. 
Labai dėl to džiaugiuosi.

- Kokie yra artimiausi „Man-go“ 
planai?

- Yra numatyta daug koncertų. Be to, 
brandiname naują dainą. Norime, kad ji būtų 
stipri, o tam reikia laiko. Kol kas dar neišeina 
išgauti tokio kūrinio, kokio norėtume.

- O ateityje negalvojate apie solinę 
karjerą?

- Man nesmagu scenoje būti vienai. Buvo 
tokių minčių, bet man patinka scenoje emo-
cijomis dalintis su kitais. Jau geriau bus ma-
žesnis uždarbis, bet jausiuosi gerai stovėda-
ma ant scenos.

- O ko reikia, kad jaustumėtės ant 
scenos gerai?

- Geros komandos šalia.

Veikla su ankstesne 
„Mango“ grupe 
ilgainiui buVo 
tapusi saVotišku 
konVejeriu

Prieš septynerius metus grupė „Mango“ atsisveikino 
su savo gerbėjais ir apie sugrįžimą į sceną negalvojo

Redakcijos archyvo nuotr.

Baigusi muzikinę karjerą Rima ėmėsi kelionių 
verslo ir įkūrė agentūrą - „Mango turas“

pagrindinis  
pokytis yra tas,  
kad pagaliau  
esu laiMinga
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Tema

Kalbos subtilybės: linksmas naujadaras ar svetimybė?
Vasario 21-ąją minime Tarptautinę gimto-
sios kalbos dieną. Šia proga „Laisvalaikis“ 
pakalbino žinomus žmones apie gimtosios 
kalbos svarbą bei vietą mūsų gyvenime. 
Visi vieningai teigia, jog kalba - vertybė, 
tad jie mieliau renkasi ne svetimybę, o lie-
tuvišką žodį, netgi jei kalbininkų siūlomi 
atitikmenys kartais ir spaudžia šypseną. 
Tik ar visi  naujadarai mums suprantami?

Žinomų žmonių pasiteiravome, ar jie 

žino, ką reiškia šie lietuviški naujadarai, 

vartojami vietoj neteiktinų svetimybių:

Povakaris, pratęstuvės - vietoj angl. 

afterparty (neoficialus pasibuvimas po 

renginio).
Sulėktuvės - vietoj angl. flashmob 

(grupė žmonių, kurie staigiai susirenka vie-

šoje vietoje, padaryti kažką neįprasto).

Riedis - vietoj angl. segway (elektra 

varoma dviratė transporto priemonė).

Nuožvalga - vietoj angl. face control. 

Brukalas - vietoj angl. spam (el. paš-

to šiukšlės).

ŽODYNĖLIS

Televizijos laidų vedėjas 
Paulius skučas

„Kadangi dirbu žinių tarnyboje, visuomet 
atkreipiu dėmesį į žodžių kirčiavimą ar taisyk
lingą vartojimą. Kartais nusižengiu taisyklėms 
ir socialiniame tinkle paviešinu įrašą be lietu
viškų rašmenų, tačiau stengiuosi rašyti lietu
viškai ir labai gerbiu tuos, kurie visuomet taip 
daro. Rodos, įrašai socialiniuose tinkluose ar 
trumposios žinutės tėra smulkmena, bet iš tie
sų tai labai svarbu puoselėjant kalbą, ypač 
moksleiviams. Juk nuolat rašydamas be lietu
viškų rašmenų jaunimas egzamino metu gali ir 
pamiršti, kaip taisyklingai parašyti žodį ar viešai 
kalbant tinkamai jį sukirčiuoti. Neturėtume pa
miršti lietuviškumo. Kartais, kai girdžiu kalbos 
klaidas, stengiuosi su humoru jas pataisyti.“

atsakymai į žodynėlio klausimus:
Povakaris, pratęstuvės  tai angliško žodžio 

afterparty atitikmuo. Pratęstuvės  manau, la
bai gražus ir logiškai skambantis žodis.

Sulėktuvės  greitas žmonių susibūrimas.
Riedis  jei kiti naujažodžiai dar kelia šyp

seną, tai šis lengvai prigijo ir yra dažnai varto
jamas: riedis  dviratė transporto priemonė.

Nuožvalga  gal tai susiję su įžvalga? Gal
būt tai nusišnekėjimas.

Brukalas  tai galėtų būti koks nors įterp
tinis, dažnai vartojamas žodis.

Kalba prasideda nuo smulkmenų

Televizijos laidų vedėja ir 
kulinarinių knygų autorė 
Beata NicholsoN

„Kalba  ne tik vertybė, bet ir žmogaus 
esmė. Tai kalba, kurią išmokstame iš savo 
mamos, todėl savąją stengiuosi puoselėti. Ne
galiu pasakyti, kad prieš miegą skaitau sino
nimų ar kirčiavimo žodynus, tačiau kalba man 
įdomi sritis, mano darbo įrankis. Kartais re
čiau vartojamus žodžius stengiuosi užsirašy
ti ir dažniau vartoti. Laiškus ir žinutes visada 
rašau lietuviškais rašmenimis, nevartoju 
trumpinimų. Mane erzina, kai kiti rašo be 
lietuviškų rašmenų, netgi jei tai tėra trumpo
ji žinutė telefone ar įrašas socialiniame tinkle. 
Nematau jokios priežasties, kodėl reikėtų taip 
elgtis. Vis dėlto, manau, kalba gyvena savo 
gyvenimą, ji yra kintanti, todėl Lietuvių kal
bos komisija jai turėtų leisti gyventi savo gy
venimą ir vesti ją taisyklingo vartojimo keliu. 
Tenka pripažinti, kad kai kurie nauji žodžiai 
skamba juokingai, tokiais atvejais komisija 
galėtų būti kiek lankstesnė.“

atsakymai į žodynėlio klausimus:
Povakaris, pratęstuvės  tikriausiai tai, 

ką pastaruoju metu vadiname dūzgėmis 
arba afterparty.

Sulėktuvės  labai gražus žodis, tikriau
siai reiškiantis susitikimą.

Riedis  nežinau.
Nuožvalga  neįsivaizduoju.
Brukalas  tai angliško žodžio spam 

lietuviškas atitikmuo.

Kalba gyvena savo gyvenimą
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Televizijos laidų vedėjas 
Rolandas Vilkončius
 

„Lietuvių kalba, kaip ir latvių, yra unikali, 
labai sena kalba. Manau, svarbu puoselėti ir 
saugoti savo kalbą, kad ji neišnyktų. Natū-
ralu, kad kalbėdami visi padarome klaidų, 
tačiau yra Kalbos inspekcija, kontroliuojanti 
mūsų kalbą, tad visuomet atkreipiu dėmesį 
į jos pastabas. Elektroninius laiškus ir trum-
pąsias žinutes visuomet stengiuosi rašyti 
lietuviškais rašmenimis, nors tenka pripa-
žinti, kad kartais skubėdamas geram bičiuliui 
galiu parašyti ir be lietuviškų rašmenų. Pa-
radoksalu, tačiau jei rašai žinutę lietuviškais 
rašmenimis, užtrunki ilgiau ir, kiek žinau, 
tai kainuoja brangiau. Pasaulis globalėja, tad 
neišvengiamai kalboje atsiranda svetimybių 
ir naujadarų. Nesvarbu, kad kalbininkų pa-
siūlyti naujažodžiai mums kartais atrodo juo-
kingi, manau, juose nieko blogo nėra. Pažiū-
rėkite, kaip suomiai saugo savo kalbą, - jie 
beveik nevartoja svetimybių ir tarptautinių 
žodžių. Jei jau gyvename Lietuvoje, kalbė-
kime taisyklinga ir gražia lietuvių kalba.“

atsakymai į žodynėlio klausimus:
Povakaris, pratęstuvės - tikriausiai tai an-

gliško žodžio afterparty atitikmuo. Pratęstu-
vės - manau, linksmas ir tinkamas žodis.

Sulėktuvės - išgirdus šį žodį, atrodo, kad 

tai turėtų būti staigus susitikimas. 
Riedis - dviratė transporto priemonė, dar 

vadinama segvėjumi. Žinoma, riedis, manau, 
jau prigijo ir yra plačiai vartojamas.

Nuožvalga - kažkas kažką turėtų nužvelg-
ti. Atrodo, šis žodis turi ne visai teigiamą 
konotaciją. Man jis panašus į nuogriuvą.

Brukalas - tai angliškų žodžių spam arba 
junk mail lietuviškas atitikmuo.

Tema

Parengė Eimantė JuršėNaitė

Kalbos subtilybės: linksmas naujadaras ar svetimybė?

Sąraše pateiktos neteiktinos svetimybės ir taisyklingi 
jų atitikmenys. Pasitikrinkite:
Barchatas - aksomas
Bardačiokas - daiktinė, dėtuvė
Barteris - natūriniai, (prekių) mainai
Bodis - glaustinukė, glaustinis
Boileris - šildytuvas
Burgeris - suvožtinis
Dartas - smigis, smiginis; smigė (strėlytė)
Displėjus - monitorius, vaizduoklis
Driftas - šonaslydis
Fontas - šriftas, rašmenys
Flešas - atmintukas
Gitaros grifas - gitaros postygis
Glanda - tonzilė
Hostelis - nakvynės namai
Imidžas - įvaizdis
Konsileris - maskuoklis
Knatas - dagtis
Kursorius - žymeklis, žymiklis
Kūno šeipingas - dailymankštė, dailioji mankšta 
Lastai - plaukmenys
Leginsai - timpės, tamprės
Markeris - spalviklis, žymiklis
Prepartis - priešvakaris
Raftingas - plaukimas (pripučiamaisiais) plaustais 
Rarinti, zipuoti - glaudinti, pakuoti
Ofisas - įstaiga (kartais - būstinė, biuras, kontora, raštinė)
Steipleris - segiklis
Stringai - siaurikės 
Šlagbaumas - užkardas 
Šotkatas - komp. nuoroda, šaukinys 
Tabletas - planšetinis kompiuteris 
Tablo - švieslentė 
Testeris - bandiklis, tikriklis arba mėginys
Tiuninguoti - perdaryti, pertvarkyti, (iš)puošti 
Transakcija - sandoris; finansinė operacija 
Turbinti - spartinti
Undergroundas - pogrindis, pogrindžio kultūra
Vindserfingas - burlentė, burlenčių sportas 

svetimybių atitikmenys

Klaidos kartais Ugnei rėžia ausį

Globalizacija sėja naujadarus

Televizijos laidų vedėja
ugnė galadauskaiTė 

„Kalba labai susijusi su mano darbu, 
nepaisant to, visuomet stengiausi kalbė-
ti kuo taisyklingiau, nevartoti svetimy-
bių, o jei kalbininkai pasiūlo kokį nors 
naujadarą, kaip sakau - lietuviškesnį žo-
dį, vietoj svetimybės, jis visuomet greitai 
prigyja mano žodyne. Net ir elektroni-
nius laiškus ar trumpąsias žinutes sten-
giuosi rašyti lietuviškais rašmenimis, 
tiesa, kartais dėl laiko stokos nepavyks-
ta. Žinoma, kiekvienas žmogus pats 
sprendžia, kalbėti taisyklingai ar ne. Man 
atrodo, svarbu puoselėti taisyklingą kal-
bą, todėl taip ir darau. Nepasakyčiau, kad 

labai erzina, kai žmonės kalba netaisy-
klingai, tačiau kartais rėžia ausį, kai žmo-
nės įkyriai vartoja jungtuką kad su ben-
dratimi, nors tai yra šiurkšti klaida ir pa-
našiai.“

atsakymai į žodynėlio klausimus:
Povakaris, pratęstuvės - tikriausiai tai, 

ką žiniasklaidoje dabar vadina dūzgėmis.
Sulėktuvės - neįsivaizduoju...
Riedis - dviratė transporto priemonė.
Nuožvalga - kai nusižiūri nuo ko nors.
Brukalas - tai nepageidaujami elek-

troniniai laiškai, dar vadinami angliškai 
spam. Šiam reiškiniui labai reikėjo lietu-
viško atitikmens, o brukalas labai tam 
tinkamas žodis. Aš jį nuolat vartoju.
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Apdovanojimas atlikėjui buvo įteiktas Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dieną - Vasario  
16-ąją - prezidentūroje surengtos iškilmingos 
valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonijos 
metu. M.Melmanas tikino, kad šis apdovano-
jimas jį labai nustebino ir pradžiugino. Atli-
kėjas akcentuoja, kad nelaiko šio apdovano-
jimo asmeniniu.„Šis apdovanojimas - didžiu-
lė garbė ir svarbus įvykis „Biplan“ gyvenime. 
Matyt, todėl, kad nėra galimybės nominuoti 
visą grupę ir reikia vieno žmogaus, buvau 
nominuotas aš. Tačiau nelaikau to apdovano-
jimu asmeniškai man. Tai padėka visai grupei 
ir vadybinei komandai, nes įvairius projektus 
įgyvendinome kartu. Visi jaučiamės labai pa-
gerbti“, - sako M.Melmanas.

Toks apdovanojimas itin svarbus grupės 
gyvenime. Pasak M.Melmano, toks įvertini-
mas, be jokios abejonės, labai įpareigoja: „Tai 
yra įvertinimas, kuris užkelia kartelę mūsų 
veiklai, laiptelis, žemiau kurio atsidurti jau 
nebegalima. Tai įpareigoja ir toliau stengtis, 

kurti, dirbti, siekti dar daugiau ir kilti aukš-
čiau. Ir nors apdovanojimas yra už nuopel-
nus, bet tai yra ir savotiškas avansas.“

Net ir gavęs apdovanojimą Maksas išliko 
kuklus, sakydamas, jog tai, ką daro „Biplan“ - 
daroma iš širdies, o ne sąmoningai siekiant 
valstybinio apdovanojimo. Tačiau gauti tokį 
apdovanojimą yra didelė garbė grupei ir ne-
nusakomai geras jausmas. „Žvelgiant į pas-
tarųjų dienų kontekstą, darosi šiek tiek sim-
boliška, kad vos prieš savaitę išleidome nau-
ją klipą dainai, kuri vadinasi „Už laisvę!“, - 
teigė M.Melmanas.

Grupė „Biplan“ per pastaruosius kelerius 
metus pasižymėjo itin aktyvia visuomenine vei-
kla. Grupė 2013 m. gruodį koncertavo Maidane, 
2014 m. vasarį organizavo koncertą „Kartu su 
Ukraina!“, kuris buvo skirtas paremti Maidane 
nukentėjusius žmones. Praėjusių metų rugpjū-
tį „Biplan“ Ukrainos nepriklausomybės dienos 
proga kartu koncertavo su 2004-aisiais „Euro-
viziją“ laimėjusia Ruslana Lyžičko. 

Maksui Melmanui - ordino  
„Už nuopelnus Lietuvai“ medalis

Ordino „Už nUopelnUs lietUvai“ medalis 

teikiamas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams 

už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, 

puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, 

už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už ypatingus 

nuopelnus valstybės tarnyboje, kultūros, mokslo ir 

švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės 

apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse.

Medalis „Už nuopelnus Lietuvai“, 
pasak  Makso Melmano, yra visų 
grupės „Biplan“ narių įvertinimas

Stasio Žumbio nuotr.

Grupės „Biplan“ vokalistas Maksas MelManas (37) sulaukė ypatingo pagerbimo - Jos 
ekscelencija lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė dainininką apdovano-
jo ordino „Už nuopelnus lietuvai“ medaliu. Tiesa, pats dainininkas šio įvertinimo nelai-
ko skirtu asmeniškai jam. Pasak Makso, tai visos grupės ir komandos darbo įvertinimas.

Parengė Ringailė StulPinaitė
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10 faktų, kurių nežinojote apie 
Ramintą Vyšniauskaitę

„Power Hit Radio“ ryto laidos „Šok į kelnes“ 
vedėja Raminta VyŠniauskaitė (27) yra 
labai drąsi mergina, kuri kada nors tikisi iš-
mokti ore atlikti salto su snieglente. kita 
vertus, vaikystėje svajojusi tapti gydytoja, 
Raminta turi ir vieną tikrą fobiją. 

Slidinėti snieglente itin mėgstanti Raminta 
save vadina dešiniaranke kairiakoje. Snieg
lente ji čiuožia kitaip nei didžioji dalis žmonių. 
Paprastai „vairuojama“ ir gale ant snieglentės 
laikoma dešinė koja, o į priekį statoma kai
rioji. O Raminta čiuoždama „vairuoja“ kaire 
koja, o dešiniąją deda priekin. 
Vaikystėje Raminta svajojo tapti gydytoja. „Itin 
mėgau skaityti medicinos enciklopediją, tai bu
vo mėgstamiausia mano knyga. Mane labai do
mino chirurgija, organų veikla ir panašiai. Ta
čiau tai ir tebuvo vaikystės svajonė, dabar jau 
tikrai nenorėčiau to daryti“,  sakė Raminta. 
Ramintos spintoje šiuo metu dominuoja pilkos 
spalvos drabužiai. Mėgstamiausi jos aksesuarai 
yra rankiniai laikrodžiai  kuo masyvesni, tuo 
geriau. Ir ji turi 35 poras batų.
R.Vyšniauskaitės rytas prasideda visai ne nuo 
puodelio kavos: „Kiekvieną rytą tik nuspau
dusi žadintuvo signalą pirmiausia per telefoną 
įlendu pasitikrinti, kas per naktį naujo įvyko 
„Facebook“ socialiniame tinkle.“
Raminta turi vieną prietarą: kai tik pamato, kad 
laikrodis rodo 11:11 val. arba 22:22 val., tris 
kartus pabeldžia per stalą ir sugalvoja norą. 
Jeigu Raminta turėtų ypatingą galią vienu 
metu būti dviejose vietose, vienoje jų mer
gina miegotų, o kitoje dirbtų savo darbą. 
R.Vyšniauskaitė turi vieną tikrą fobiją: „Esu 
užkietėjusi klaustrofobikė. Liftai, uždaros patal
pos, visokie išsivadavimo kambariai, net spinta 
man tikrai kelia baimę. Aš bijau patalpų, iš kurių 
negaliu akimirksniu išeiti, ypač metro. Ten ma
ne apima didžiausias siaubas ir panika.“ 
Radijo laidų vedėja tvirtina nebuvusi tikrame 
pasimatyme. „Man gėda prisipažinti, bet nesu 
buvusi normaliame pasimatyme. Nesuprantu 
kodėl, ar manęs nekviečia, ar čia aš vaikinus 
kažkaip įdomiai „kabinu“. Kažkada buvau pa
simatyme pasivaikščiojant ant Trijų Kryžių kal
no, bet, kad kviestųsi į restoraną vakarieniauti, 
su gėlėmis, taip nebuvo“,  atviravo Raminta. 
Vienas dalykų, kurių Raminta iki šiol pasau
lyje nesupranta,  kam vyrams reikalingi spe
neliai: „Na tikrai, o kam jiems? Skaičiau, kad 
ir mokslininkai bandė tai išsiaiškinti... Be 
spenelių jie labai prastai atrodytų, tačiau 
funkcijos jokios vis tiek neatlieka.“
Ramintos šaldytuve visuomet galima rasti 
žaliųjų alyvuogių, mat dėl jų mergina yra pa
mišusi. 
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Veidai

- Teatrologė Ramunė Marcinkevičiū-
tė apie jus yra pasakiusi, kad esate tas 
režisierius, kuris tarsi nuolatos esti ko-
vos lauke. Su kuo kovojate šiandien?

- Galbūt Ramunė, sakydama tai, turėjo gal-
voje savo kolegų kritikų cechą, su kuriuo kartais 
irgi tenka savotiškai pakovoti, tik ta kova būna 
produktyvi ir prasminga. Bet šiaip menininkas 
yra savotiškas karys, kuriam reikia kovoti už 
savo pasaulį, už savo suvokimą ir idėjas. Kovo-
ti yra labai daug su kuo. Gal skambės ir netikė-
tai bei gana drastiškai, bet visų pirma meninin-
kas kovoja su pačiu įstatymu. Nesupraskite ne-
teisingai, ta kova nėra įstatymo laužymas. Me-
nas į reiškinius ir žmogų žiūri giliau. Vadinama-
sis normalus gyvenimas ir moralė aprėpia tik 
siaurą žmogaus gyvenimo dalį. O kas slypi už 
viso to? Būtent menas ir bando atsakyti į šį 

klausimą, skverbtis giliau, kovoti su įprastomis 
taisyklėmis, rutina, įprastais požiūriais. O ką jau 
kalbėti apie neišsenkamą pasaulio neteisybę, su 
kuria susiduria menininkas.

- Bet reikia pripažinti, kad šiandien į 
tą sąvoką „normalus gyvenimas“ įeina 
daugiau dalykų negu, tarkim, prieš kokius 
dvidešimt metų. Sakykite, ar šiandien dar 
įmanoma atrasti tą neįprastą požiūrį? Ar 
nesunku žiūrovą nustebinti?

- Nesunku, nes nėra taip, kad gyvename 
vis laisvėjančioje, išmintingėjančioje ir vis to-
bulesnėje visuomenėje. Iš tikrųjų viskas labai 
keičiasi ir pulsuoja. Šviesos ir tamsos kova 
vyksta nuolat. Štai kad ir dabar - ar galėjo kas 
nors prieš kokius penkerius metus pagalvoti, 
kad atsidursime tokioje gana keistoje situaci-

joje - vos ne ant karo slenksčio ribos? Deja. 
Taigi temų apmąstymams atsiranda nuolat.

- O kaip dėl kovų su pačiu savimi? 
Laikui bėgant jų daugėja ar mažėja?

- Jos tampa radikalesnės. Kuo toliau, tuo 
labiau ta kova su savimi tampa žūtbūtinė. Lai-
kas eina, tu suaugi, bręsti ir supranti, kad 
nebeturi galimybės atidėti ir galvoti, jog kaž-
kada gal ateityje. Supranti, kad arba dabar, 
arba niekada. Tą temą aš asmeniškai paliečiau 
spektaklyje „Hamletas“. Būtent ten nagrinė-
jama atsakomybės sau pačiam drama. Ham-
letas nebeturi laiko atidėlioti, jis turi apsi-
spręsti dėl visų savo veiksmų. Ir nors dažnai 
galvojama, kad Hamletas yra dar jaunas, kad 
visa tai tėra tokie maksimalisto siekiai, jam 
jau 30 metų - tai brandos, Kristaus amžius. 

O.Koršunovo 
žūtbūtinė 
kova su savimi
Prieš 25 metus pirmąjį savo spektaklį publikai pristatęs 
režisierius Oskaras kOršunOvas (45) šiandien už-
simena, kad po tiek laiko, praleisto teatre, vis dažniau 
susimąsto apie tai, ką daryti toliau. nors O.koršunovo 
teatrą (OkT) prieš 15 metų įkūrusiam ir iki šiol jam va-
dovaujančiam scenos meistrui idėjų naujiems kūriniams 
nestinga, kaip pats pripažįsta, nebelieka laiko atidėlioji-
mams. „arba dabar, arba niekada“, - sako O.koršunovas.

Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė
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Tad jis turi atsakyti, ar keršija už tėvą, ar pri-
siima visą atsakomybę tapti karaliumi.

Paradoksalu yra tai, kad kuo sąmoninges-
nis tampi, nuo to netampa lengviau. Kita ver-
tus, atsiranda daugiau išminties, kuri padeda 
išmintingai susitaikyti su savimi.

- Teatre dirbate jau 25 metus. Kokie 
buvo lemtingi lūžiai?

- Ko gero, patį lemtingiausią lūžį aš išgyvenu 
dabar, suvokdamas, kad jau 25 metus esu teatre. 
O tai yra labai daug. Kyla klausimas, ką daryti 
toliau, ar bedaryti ką nors toliau. Tai yra savotiš-
kas išbandymas. Pačioje pradžioje viskas buvo 
paprasčiau. Teatras man visuomet buvo kaip ke-
lionė į dar nepažintas ir neatrastas šalis. Dirbda-
mas bandžiau suprasti ne tik teatro prigimtį, bet 
ir save. Dabar galbūt atėjo kitas etapas.

- Matyt, pati pradžia buvo irgi savo-
tiškas lūžis?

- Taip. Pirmas spektaklis „Ten būti čia“ ta-
po labai populiarus ir reikšmingas. Jo pavadini-
mas aprėpia mano tolesnį kūrybos kelią, kuris 
yra neatsiejamas nuo mano asmeninio gyveni-
mo. Į svarbius gyvenimo klausimus ieškojau 
atsakymų teatre ir atvirkščiai, daugelis pasta-
tymų labai artimai susiję su mano gyvenimiš-
komis patirtimis, atradimais ir praradimais.

- Emocijos jums kūryboje padeda ar 
trukdo?

- Būna, kad ir trukdo. Tam, kad kurtum, tu-
ri būti labai švarus, pakylėtas, tam tikra prasme 
nepriklausomas nuo visų gyvenimo negandų, 
nuo vargų, meilių ir kitų dalykų. Ir nors kartais 
tie išgyvenimai trukdo dirbti, emocinės patirtys 
yra neatsiejama, bet ne svarbiausia kūrybos da-
lis. Svarbiausia yra talentas. Jaunas žmogus gali 
sukurti labai daug, bet ateina etapas, kai tavo 
asmeninė patirtis, ypač tavo praradimai, tampa 
esminiu kuru. Pavyzdžiui, neįmanoma statyti 
Antono Čechovo, kuris kalba apie kažką negrįž-
tamai praradusius žmones, jei pats to neišgyve-
nai. Sunku pasakyti kaip, bet tavo asmeninis gy-
venimas labai glaudžiai susijęs su kūryba, ir 
atvirkščiai. Kūryba kartais duoda labai daug jaus-
mų, emocijų, sukrėtimų, kurie padeda gyventi.

- Užsiminėte, kad pagalvojate apie tea-
tro prigimtį. Šiandien teatro formų yra 
labai daug. Kokią jūs matote teatro mi-
siją? Jis skirtas linksminti ar šviesti?

- Ne, teatras jokiu būdu neatlieka links-
minimo funkcijos. Pagrindinė jo misija yra 
įprasminti mus pačius, duoti būties prasmės 
dimensiją mūsų kasdienybei ir buičiai. O kaip 
tai padaryti - ar per juoką, ar per ašaras - jau 
yra kitas klausimas.

- O jūsų, kaip režisieriaus, kokia mi-
sija kūrybos procese?

- Režisierius visų pirma turi visus įkvėpti 
kūrybai. Teatras yra kolektyvinė kūryba, o re-
žisierius yra tas žmogus, kuris yra viso ko 
pradžia ir viso ko pabaiga. Jis yra be galo svar-
bus, bet taip pat jis turi mokėti ir netrukdyti.

- Visai neseniai jūsų spektaklį „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“ per-
ėmė vaidinti jaunos kartos aktoriai. Ar ma-
tote skirtumą tarp jų ir praėjusios kartos?

- Kaip jauni žmonės jie yra geresni. Jie ne 
tokie ciniški, bet kartu ir ne naivūs. Mane jie 
stebina. Tiesą pasakius, jie labai gabūs ir ta-
lentingi. Aš apskritai dabar pasigendu atgarsių 

apie šiuolaikines naujas kartas. Kartais girdi 
tik stereotipines frazes, kad jaunimas šiandien 
yra toks ir anoks. O aš matau, kad ateina labai 
gabūs žmonės. Gal tuo ir pasižymi laisvė, kad 
ta jaunoji karta nėra tokia nihilistiška, ciniška, 
frustruota ir kompleksuota.

- Stereotipai sklando, matyt, ne tik 
apie jaunimą, bet ir apie jūsų teatrą. Su 
kokiais susiduriate dažniausiai?

- Yra labai daug neteisingų stereotipų. Daž-
nai jie kuriami bandant nuvertinti OKT teatrą, 
nes kaip reiškinys jis išties labai ryškus ir gal-
būt daug ką trikdantis. OKT teatras jau pen-
kiolika metų intensyviai dirba. Išleidžiame labai 
daug spektaklių, jie sulaukia daug dėmesio. 
Daug gastroliuojame, bene daugiausia prista-
tome savo spektaklių svarbiausiose užsienio 
scenose. Esame įvertinti Naujosios teatro rea-
lybės prizu už indėlį į Europos teatro raidą.

O stereotipų girdėjau įvairių. Tarkim, kad 
esame komercinis teatras, kas visiškai nėra tie-
sa. Taip, mes lankomas teatras, bet tai neturi 
jokio ryšio su tokia sąmoningai apskaičiuota ko-
mercija. Dažnai girdžiu, kad savo spektakliuose 
sąmoningai naudojame skandalus ir vulgarumus, 
o tai irgi nėra tiesa. OKT teatras visų pirma yra 
labai gilus ir atsakingas už tai, ką rodo ir kokį 
poveikį galų gale daro. Kartais galvojama, kad 
mes tiesiog bet kuriomis priemonėmis stengia-
mės nuskambėti, įtikti ir patikti. Tiesa yra kito-
kia - mes turime savo rimtus kūrybinius princi-
pus, kuriuos puoselėjame. Man dažnai sako, kad 
OKT teatre yra daug nuogybių. Negalėčiau pa-
sakyti, kas ten toks labai jau nuogas. Bet štai 
nuogos tiesos ten iš tikrųjų labai daug.

- Neseniai knygynuose pasirodė kny-
ga „Kelionė su Oskaru Koršunovu“. Ar 
ji pateisino jūsų lūkesčius?

- Pateisino, ir su kaupu. Išėjo labai įdomi 
knyga, ir ne tik teatriniu požiūriu. Dovilę Zel-
čiūtę įsileidome, kaip juokavome, į vilkų vol-
jerą. Laimei, ji ten nebuvo suplėšyta, suge-
bėjo tyliai būti, sąveikauti, stebėti mūsų dar-
bą. Juk, kaip jau ir minėjau, kūryba yra labai 
artimai susijusi su asmeniniu gyvenimu, todėl 
tai, kas vyksta teatre, yra labai intymu, ir įsi-
leisti svetimą žmogų nėra paprasta. Bet ji 
sugebėjo įeiti ir tapti nematoma.

- Tai kokia vis dėlto yra ta kelionė su 
Oskaru Koršunovu?

- Įvairi ir labai skirtinga.

- Sakoma, kad geriausiai žmogų pa-
žinsi kelionėje. Su kokiu žmogumi jūs 
nesiryžtumėte keliauti?

- Tiesą pasakius, niekada nedariau atran-
kos ir keliaudavau su įvairiais žmonėmis tiek 
tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Gal daug 
ką praradau, kad keliaudavau ne su tais žmo-
nėmis, su kuriais reikėjo. Bet į tai žiūrėjau kaip 
į tam tikrą patirtį - į kaip man, kaip menininkui, 
reikalingas „nereikalingas keliones“.

Paradoksalu 
yra tai, kad kuo 
sąmoningesnis 
tamPi, nuo to 
netamPa lengviau 
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žvaigždės

Penelopė Krus 
pralaimėjo
Vienai sėkmingiausių pasaulio  
aktorių PeneloPei Krus (Penelope 
Cruz, 40) teko patirti ir skaudų pra-
laimėjimo skonį. 

Apeliacinis teismas Kopenhagoje ne-
seniai atmetė Holivudo žvaigždės reika-
lavimą dėl kompensacijos. Paskalų laikraš-
tis „Ekstra Bladet“ 2013 metų rugsėjį 
išspausdino paplūdimyje besiilsinčios pus-
nuogės ispanės nuotraukas. Dėl to P.Krus 
iš laikraščio pareikalavo 24 000 eurų kom-
pensacijos. Praėjusį birželį pirmosios ins-
tancijos teismas priėmė aktorei nepalankų 
sprendimą. Tada ji jį apskundė.

„Ekstra Bladet“ be krūtinę apsi-
nuoginusios P.Krus nuotraukos tada 
išspausdino ir nuogo jos sūnaus foto-
grafiją. Teisėjų manymu, padaryta 
skriauda nebuvo tokia didelė, kad pa-
teisintų kompensaciją.

Dabar Holivudo žvaigždei teks ap-
mokėti laikraščio advokato išlaidas - 
apie 3400 eurų.

Holivudo žvaigždė Džonis DePas 
(Johnny Depp, 51), pasak amerikie-
čių žiniasklaidos, slapta vedė  
savo mylimąją, aktorę amber HerD 
(amber Heard, 28). 

Aktorius ir jo išrinktoji susituokė 
vasario 3 dieną savo namuose Los An-
džele. Pora nuo 2012 metų buvo susi-
žadėjusi. Keletą metų jų santykiai buvo 

dėmesio centre, kaip ir spėlionės - 
tuoksis Depas ar ne.

Pirmą kartą aktoriai susitiko kuriant 
filmą „Romo dienoraštis“ 2010 metais. 
Pagal siužetą Dž.Depo herojus turėjo 
nuo pat pirmos minutės įsimylėti efek-
tingą gražuolę. Panašu, kad taip atsitiko 
ir realiame gyvenime: pametęs galvą 
dėl Amber, Dž.Depas pametė ir savo 
šeimą - 42 metų Vanesą Paradi (Vanes-
sa Paradis) ir du jųdviejų vaikus.

EPA-Eltos nuotr.

Slaptos Dž.Depo tuoktuvės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 0 15
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Dizainerė Viktorija jakučinskaitė (33) 
savęs toli gražu nevadina ramia vairuoto
ja. jai kur kas įdomiau, kai kelyje galima 
manevruoti ir judėti greičiau. Moteris tik
riausiai ryžtųsi dalyvauti net ir automo
bilių lenktynėse. tačiau kalbai pasisukus 
apie automobilį kaip daiktą, Viktorija iš
tikima estetikai, jai svarbus automobilio 
grožis, dizainas. Dizainerė neslepia  auto
mobilis yra įvaizdžio dalis.

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Labai noriu „Wrangler“ markės džipo. 

Dažnai matau, kad filmuose tokius vairuoja 
kokie nors plėšikai, gangsteriai, o man šis 
automobilis labai patinka. Niekada neturėjau 
nieko tokio brutalaus, tad norisi. Visuomet 
vairuodavau romantiškus, moteriškus auto-
mobilius, spalvotus, su nuleidžiamu stogu, 
tad jau norisi ko nors visiškai priešingo. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Man ekstremaliausia vairuoti tuomet, kai 

kelią dengia rūkas ir aš negaliu nieko norma-
liai įžiūrėti, tai čia net nereikia ieškoti kokios 
nors konkrečios situacijos ar nutikimo. Tiesiog 
rūkas kelyje man asocijuojasi su siaubo filmu, 
mane apima panika, nes nematau nei kelio 
ženklų, nei kur reikia pasukti, kiti automobiliai 
išnyra tarsi iš niekur. Rūkas yra baisiausias 
dalykas kelyje. Ir net jei aš sėdžiu keleivio 
vietoje, o ne vairuotojo, mane vis tiek ištinka 
tokia baimė, tarsi kokia klaustrofobija. 

- Ką rastume jūsų daiktadėžėje?
- Žinokite, geras klausimas. Aš jos turbūt 

jau kokius dvejus metus nenaudoju. Ji tiesiog 
yra labai toli nuo vairuotojo vietos. Man pa-
togiau susidėti į rankinę viską, ko reikia.

- Mėgstate greitį ar esate rami vai-
ruotoja? 

- Aš tikrai mėgstu greitį, bet ne tuomet, 
kai reikia tiesiog greitai ir nuobodžia trasa 
važiuoti kokiame greitkelyje, o labiau mieste, 
kur galima manevruoti. Kelias nenuobodus. 
Mieste norisi aplenkti, išsisukti, sutrumpin-
ti kelią ir viską daryti gana aktyviai. Man nuo-
bodu važiuoti lėtai, trūksta veiksmo. Vairuo-
ju gana impulsyviai, tad, manau, išdrįsčiau 
jėgas išbandyti ir kokiame ralyje, lenktynėse. 
Man tai įdomu ir greitis manęs negąsdina. 
Man vairavimas teikia malonumą.

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Visi mano maršrutai yra susiję su darbu, 

reikalais, tad nelabai būna kada dairytis į ša-
lis. Tačiau būtent tie darbiniai keliai man ir 
yra mieliausi. O aplinką stebiu tada, kai vai-
ruoja kas nors kitas. Kai vairuoju pati, kon-
centruoju dėmesį į kelią, o ne gamtos grožį.

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Svarbiausia, kad man automobilis būtų 
gražus. Aš gi moteris. (Juokiasi.) Man turi bū-
ti malonu į automobilį žiūrėti, jį liesti, būti vi-
duje, vairuoti. Automobilis yra įvaizdžio dalis, 
tad nenorėčiau turėti automobilį, kuris yra ne-
išraiškingas, nuobodus, tipinis. O kokie ten 
gali būti kiti reikalavimai? Man atrodo, kad da-
bar jau automobiliai yra beveik tobuli, šildomos 
sėdynės, puikios garso sistemos ir panašiai. 
Tiesa, man labai patinka automobiliai su odiniu 
salonu, medžiagos nemėgstu. O reikalavimo, 
kad pavarų dėžė būtų mechaninė ar automati-
nė, aš neturiu. Man visiškai nesvarbu, kokia 
yra, abi valdau tikrai neblogai.

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Aš vairuodama galiu pavalgyti, išgerti 
kavos, pasidažyti, kol dega raudonas švieso-
foro signalas. Jeigu stoviu automobilių spūs-
tyje, galiu pavartyti ir žurnalą, nes man ne-
patinka tokios ilgos pauzės.  O nedrįsčiau gal 
tik persirengti vairuodama. 

- Ar skolintumėte savo automobilį 
draugams?

- Ne, tikrai ne. Man tai labai asmeniškas 
dalykas. Manęs yra prašiusi draugė, tai man 
buvo šokas. Aš greičiau leisiu pernakvoti sa-
vo bute, nei skolinsiu automobilį. Man tai yra 
skaudi tema. (Juokiasi.)

- Rodikliai, iš kurių nusprendžiate, kad 
prieš jus važiuoja prastas vairuotojas?

- Man nepatinka, kai vairuotojai be jokio 
signalo persirikiuoja į kitą juostą, kai nepasi-
renka greičio ir važiuoja tai lėčiau, tai grei-
čiau. Erzina ir posūkių nerodymas, elemen-
tarių taisyklių nepaisymas. 

Aš greičiAu leisiu 
pernAkvoti sAvo 
bute, nei skolinsiu 
Automobilį

Automobilis yra įvaizdžio dalis
Viktorija  Jakučinskaitė: 
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- Kurioziškiausias epizodas jūsų 
vairavimo istorijoje?

- Pamenu, kartą važiavau nuo kalnelio 
ir į mano automobilį atsitrenkė kitas au-
tomobilis, kuriame net nebuvo vairuotojo. 
To automobilio vairuotojas, panašu, nebu-
vo užtraukęs rankinio stabdžio svirties ir 
jo automobilis tiesiog nuriedėjo ir trenkė-
si į manąjį. Pradžioje nesupratau, kaip taip 
gali būti, tačiau buvo daug liudininkų.  

- Kokius išskirtumėte pagrindi-
nius vyrų ir moterų vairavimo skir-
tumus?

- Aš manau, kad vyrai mėgsta greitį 
ir, palyginti su moterimis, vairuoja gana 
agresyviai. Jie daugiau manevruoja, len-
kia. Prie vairo vyrai yra kovotojai. O mo-
terims svarbu tiesiog nuvažiuoti nuo vie-
no taško į kitą ir tiek. Tik pastebėjau, kad 
moterys kelyje labai nemėgsta ko nors 
praleisti, užleisti. Joms tai tarsi principo 
reikalas, atrodo, kad tai joms yra asmeni-
nis įžeidimas.

- Tolimiausia kelionė 
automobiliu?

- Automobiliu teko ap-
keliauti visą Europą, bet 
vairuoja mano vyras. O aš 
toliausiai esu važiavusi 
iki Šiaulių ir atgal. Ir man 
jau vien ta kelionė prail-
go, skaudėjo ir rankas, ir 
nugarą. Nemėgstu pati 

vairuoti ilgų distancijų. Mieste, vietoje - vi-
sai kitas reikalas. Tačiau keliauti, atostogau-
ti mėgstame važiuoti būtent su savo auto-
mobiliu, su priekaba. Tiesiog smagu, kai 
nesi prie nieko pririštas, nereikia tilpti į 
kokį nors primestą keliavimo planą ar gra-
fiką. Be to, mes visuomet pasiimame ir dvi-
račius, molbertą, dažų, kitų pramogų ir žai-
dimų. Toks keliavimo būdas pats geriausias 
mūsų šeimai. 

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

- Vyras mano talismanas. (Juokiasi.) O 
kalbant rimtai, tokio talismano neturiu. Ta-
čiau man labai patinka, kad mano automobi-
lyje yra bent keturios ar penkios dėtuvės ka-
vai. Mėgstu važiuoti gerdama kavą. 

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

- Yra vienas filmas, kurį žiūrėdama ir su-
pratau, koks yra mano svajonių automobilis. 
Tai filmas su Benu Afleku (Ben Affleck) - 
„Bėgančios kortos“ („Runner runner“). Bū-
tent tame filme pagrindinio aktoriaus B.Afle-
ko pagrobimas ir suėmimas buvo įvykdytas 
su „Wrangler“ markės džipais. Automobilis yra įvaizdžio dalis

l Šiuo metu vairuoja: „Chrysler PT Cruiser“

l Svajonių automobilis: „Wrangler“

l Eismo įvykių skaičius: keli

l Vairavimo stažas: dešimt metų

l Įprotis: buvo metas, kai vis subliūkšdavo viena 

padanga, tad prieš važiuodama visuomet patikrinu ratus

l Gražiausia automobilio spalva: dabartinis 

automobilis raudonas, o svajonių turėtų būti juodas

Dosjė

Viktorija  Jakučinskaitė: 

Jeigu kelyje rūkas, dizainerė 
Viktorija Jakučinskaitė sėsti 

prie vairo vengia. Šis gamtos 
reiškinys vairuojant ją gąsdina
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StiliuS

Akinantis nimfų grožis

Zuhairo Murado 
(Zuhair Murad)  
vizitinė kortelė - 
įspūdingi rankų  
darbo siuviniai ir  
perlų bei 
brangakmenių 
žvilgesys

Modeliai, dėvintys 
pastelinių atspalvių 
sukneles, priminė 
nimfas, išnyrančias 
iš rūko
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Akinantis nimfų grožis
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Libaniečių kilmės dizaineris Zuhairas 
Muradas (Zuhair Murad), Paryžiaus 
aukštosios mados savaitėje pristaty
damas naujausią savo kolekciją 2015 
metų pavasariui ir vasarai, pakerėjo 
visus. Jo moteris lyg pasakų princesė, 
kurios suknelė akina perlų ir brang
akmenių žvilgesiu bei rankų darbo 
siuvinėjimais. Arba nimfa, pastelinių 
atspalvių plevenančiomis suknelėmis 
išnirusi iš rūko. Kolekcijoje netrūksta 
ir subtilaus seksualumo  gilios iškirp
tės, skeltukai, apnuoginantys kojas.
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StiliuS

Gilios iškirptės ir 
skeltukai suteikia 
subtilaus seksualumo
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Muilą ir vandenį - pamirškite

Muilą (net tausojamąjį kreminį), valomą-
sias putas, spiritinius losjonus atidėkite į ša-

lį, kol lauke atšils. Veidui prausti netiks net 
paprastas vanduo. Šiais mėnesiais svarbu ne-
pažeisti apsauginio sluoksnio, kurį kovodama 
su šalčiu ir išsausėjimu sukuria pati oda, - 

vadinamąją hidrolipidų plėvelę. Užuot veidą 
prausę, jį valykite kosmetiniu pieneliu, ne-
spiritiniu losjonu, švelniu toniku, kurie odos 
nesausina, tausoja jautrią odą.

Drėkinamųjų kremų pavojai

Atsargiai su drėkinimu! Nemanykite, 
kad šaltas lietus ir šlapias sniegas odą drė-
kina, priešingai, jie ją traumuoja. O tokie 
daugelio mėgstami drėkinamieji kremai šal-
tyje yra pavojingi. Žinoma, veido nenušal-
site, bet kreme esantys drėkinamieji kom-
ponentai sušąla ir odą drasko, ją gadina. Yra 
ir kitas pavojus: išsausėjusiame namų ore 
kai kurie drėkinamųjų kremų ingredientai, 
pritraukiantys drėgmę, ima elgtis nusikals-
tamai. Kadangi išsausėjusiame ore drėgmės 
nėra, tos medžiagos pradeda ją traukti iš 
giliųjų dermos sluoksnių. Rezultatas - oda 
išsausėja. Išimtis - hialurono rūgštis ir chi-
tozanas, nes jie ne tik drėkina, bet ir odos 
paviršiuje sudaro apsauginę plėvelę, kuri 
neleidžia vandeniui išgaruoti. Bet ir čia bū-
tinas atsargumas: teptis tokiais kremais ge-
riau likus ne mažiau kaip valandai iki išėjimo 
į lauką. Visus kitus drėkinamuosius kremus 
geriau naudoti vakare, likus valandai iki 
miego. Gerai jais pasitepti po vakarinio du-
šo, dar drėgną odą. Dieną odą tiesiog ant 
makiažo galima apipurkšti terminių šaltinių 
vandeniu.

„Pamaitinkite“ odą

Daugelis moterų įsivaizduoja, jog esant 
minusinei temperatūrai oda išskiria pakan-
kamai riebalų, kad pati apsigintų nuo išmė-
ginimo šalčiu. Iš dalies tai tiesa, odos ląste-
lės gamina tirštą riebalinį sekretą, kuris ap-
saugo nuo vėjo, sausėjimo ir šalčio. Bet kos-
metologai mano, kad tokios natūralios ap-
saugos neužtenka, odą reikia papildomai 
maitinti.

Odai „skaniausia“, aišku, kremas. Įpras-
tus dieninius kremus keiskite maitinamaisiais 
su aktyviais komponentais, aliejais, vitami-
nais ir mineralais. Tačiau tokie kremai netin-
ka riebiai odai, jai labiau patiks lengvi kremai 
su nesočiosiomis riebalų rūgštimis. Jei oda 
sunkiai pakelia šaltį (veidas atrodo blyškus, 
papilkėjęs, pastebimi nelygumai), papildomai 
maitinkite ją antioksidantais, augalų ekstrak-
tais, kedrų ir simondsijų aliejumi.

Grožio paletė

Parengė Milda KUNSKAITĖ

taisyklės
Žiemą oda sunkiai atlaiko ne tik išsausėjusį patalpų orą, bet ir staigius temperatūros 
svyravimus - iš šalto lauko į šiltus namus ir atgal. Kaip prižiūrėti odą žiemą?

1. Šaltuoju metu rinkitės kremą ne tik  
su vitaminu E, bet ir su vitaminu D.

2. Jei kapiliarai yra linkę plėstis, nau
dokite kremus su vitaminu K.

3. Jei oda labai sausa, į toninį kremą 
galima įmaišyti truputį drėkinamojo, 

gerai išmaišyti ir pasitepti likus 
pusvalandžiui prieš išeinant iš namų.

4. Esant minusinei temperatūrai, 
nereikėtų makiažui naudoti sausos 

kosmetikos, geriau rinktis riebius skais
talus, skystą apvadą ir kreminius vokų 
šešėlius. Prieš eidamos į lauką plonai 
papudruokite veidą biria pudra.

5. Stenkitės gerti kuo daugiau 
vandens: jis padės odai normalizuoti 

riebalinių ląstelių darbą ir  
atlaikyti šalčius.

6. Namuose naudokite oro  
drėkintuvą.

7. Net jei šąlate, stenkitės nesiprausti 
po labai karštu dušu ar karštoje 

vonioje. Kuo karštesnis vanduo, tuo labiau 
išsausėja oda.

8. Po vandens procedūrų nesitrinkite 
šiurkščiu rankšluosčiu, tik švelniai 

nusausinkite odą minkštu.

9. Aktyvaus raukšlių mažinimo 
procedūras, mineralines dumblių 

kaukes, taip pat drėkinamąsias su kola
genu geriau atidėti iki pavasario, kai po 
šalčių odą reikės intensyviai drėkinti.

9 kosMetologo taisyklės

Odos priežiūros žiemą
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akcentas

Kai buvau moksleivė, maždaug 12-13 metų, nesi-
dažydavau netgi prieš mokyklos karnavalus. Kosme-
tika susidomėjau maždaug 15 metų, kai pradėjau daly-
vauti modelių atrankose. Jas rengę žmonės merginoms 
rekomenduodavo pasidažyti blakstienas tušu, susitvar-
kyti antakius. Taip kosmetika tapo mano kasdienybe. 
Būdama 17 metų jau nenorėjau eiti į mokyklą nepasi-
dažiusi tušu ir lūpų blizgiu. Žinoma, tada makiažas bū-
davo gan kuklus, natūralių atspalvių. Dabar rytais mėgs-
tu ilgiau pamiegoti, tad makiažui neskiriu daug laiko. 
Dažniausiai naudoju pagrindą, blakstienų tušą, o pas-
taruoju metu tiesiog negaliu gyventi be raudonų lūpų 
dažų. Tai mano išsigelbėjimas, kai žinau, kad po darbo 
dienos eisiu į renginį, tad visuomet juos nešiojuosi.

eksperimentai

Be makiažo vargu ar norėčiau gyventi, nes ma-
nau, kad šiais laikais sunku rasti moterį, kuri be kos-
metikos savimi pasitiki ir jaučiasi labai graži. Gyve-
nimo tempas, nuovargis, rūpesčiai daro savo - papil-
kėja oda, atsiranda ratilai aplink akis. Nieko tokio 
visa tai užmaskuoti trupučiu kosmetikos. Be to, ma-
kiažas ir pasirinkta apranga kartais leidžia pažaisti ir 
trumpam įsijausti į tam tikrą vaidmenį. Tai yra labai 
įdomu. Pavyzdžiui, kartą dalyvavau drabužių prista-
tyme. Žinojau, kad demonstruosiu juodus drabužius, 
todėl sumaniau pažaisti šokoladinių atspalvių lūpų 
dažais ir akių apvedimu. Kasdienai tikrai nesirinkčiau 
tokio varianto, tačiau vieną vakarą kodėl truputį ne-
paeksperimentavus? Pagrindinių taisyklių niekada 
nelaužau, tačiau yra kai kas, ko niekada nedarau, - 
nevartoju bronzantų ir priemonės, vadinamos „Egip-
to žeme“. Nerekomenduoju to daryti ir kitoms. 

pasilepinimas

Esu vizažistė, taigi tenka darbe stovėti ištisas 
valandas, o dėl to labai pavargsta nugara. Mano iš-
sigelbėjimas - SPA masažai ir karšta vonia. Kai 
pati ruošiu vonią, įberiu druskų, įsipilu specialių 
aliejų ir pasilepinu valandą ar net ilgiau. Odos prie-
žiūrai renkuosi labai geros kokybės profesionalams 
skirtą kosmetiką, dažniausiai iš Vokietijos ar Pran-
cūzijos. Nesu visiška ekologijos šalininkė, tačiau 
jei turiu galimybę rinktis labai geros kokybės prie-
monę, kurios sudėtyje kuo daugiau natūralių me-
džiagų, visuomet renkuosi tokią. Kartais priemonių 
grožiui pasidarau pati. Labai patinka kaukė su me-
dumi ir avižomis ar ledukai iš žaliosios arbatos.

grožio paletė

Gritės Maruškevičiūtės grožio žaidimai
„Mis Lietuva 2010“ ir profesionali vizažistė Gritė Maruškevičiūtė 
(25) šypsosi, kad jos tikslas - moteris teptuko prisilietimu padaryti 
laimingas. tituluota gražuolė išduoda, kokios grožio procedūros jai 
teikia malonumą, padeda atsipalaiduoti ir visada atrodyti originaliai.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: lūpų dažai, kompaktinė pudra, skaistalai

l Pati svarbiausia kosmetikos priemonė: 

blakstienų tušas

l Kvepalai: „Jil Sander“ Pure (šio kvapo Gritė 

tiesiog negali pamiršti, nors šie kvepalai jau nebe-

gaminami).

Gritės favoritai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Miegas nėra tik poilsis po darbo dienos. 
Kuo jis dar svarbus? Ką verta žinoti?

- Miegas žmogui yra labai svarbus, tam su-
kurta net visa jį tyrinėjanti mokslo sritis - som-
nologija. Ji nagrinėja miego fiziologiją, miego 
reikšmę, galimus sutrikimus ir gydymo būdus. 
Miegas yra tokia žmogaus būsena, kai iš dalies 
išnyksta mūsų komunikacija su aplinka, sulėtė-
ja viso organizmo fiziologinės reakcijos. Pagrin-
dinė miego funkcija - atkurti žmogaus darbin-
gumą ir energiją. Miego metu smegenys nenu-
stoja veikti, tačiau jų aktyvumas pasikeičia. Vie-
nareikšmiško atsakymo, kodėl miegas reikalin-
gas žmonėms, nėra. Neurobiologai teigia, kad 

miego metu informacija iš trumpalaikės atmin-
ties persirašo į ilgalaikę atmintį. Ir net trečdalį 
savo gyvenimo mes praleidžiame miegodami.

Sveika gyvenSena

Miegas - ne tik grožiui, bet ir sveikatai

Kiek mūsų save pagauname rytais vis nuspaudžiant žadintuvo signalą, nes trūksta tų ste-
buklingų penkių ar penkiolikos minučių miego? Tačiau jei žinotume kelis svarbius dalykus 
apie tai, kada eiti miegoti ir kada keltis, galbūt išvengtume nemigos naktų. Apie miegą ir 
jo svarbą „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologe-psichoterapeute MArijA VAšTAKe.

Humoristas ir televizijos laidų vedėjas 
Justinas Jankevičius

„na, mediciniškai lyg ir įrodyta, kad žmogui 
reikėtų miegoti 8 valandas per parą. Bet 
visi, kas dirba sau, žino, kad nėra baisesnio 
viršininko už save patį. Mano viršininkas yra 
visiškas niekšas ir man neduoda pamiegoti. 
tad man reikia vienos dienos per savaitę, 
kad aš galėčiau išsimiegoti bent 10 valandų 
ir dažniausiai aš tam skiriu sekmadienį, 
kad atgaučiau jėgas. eilinę dieną man 
išsimiegoti užtenka 3-4 valandų. tai nėra 
sveika, bet taip jau būna. aš nesu nei vytu-
rys, nei pelėda, aš esu transformeris, nes 
miegu tada, kada reikia. kiek žinau, reikia 
lenkti medį, kol jaunas. kai būsiu senas - jis 
pats nulinks ir tuomet jau reikės daugiau 
valandų miego.“    aktorė eglė Driukaitė

„Miego kokybė man svarbesnė nei ilgumas. 
kartais geriau yra miegoti trumpiau, bet be 
pertrūkių, nei ilgai ir budinėjant. auginant vaiką, 
visaip būna, tačiau bent 7 valandų miego per parą 
man tikrai reikia, kad jausčiausi gerai. ir negalėčiau 
savęs vadinti nei vyturiu, nei pelėda. tiesiog 
kai žinau, kad teks anksti keltis, einu anksčiau ir 
gulti. O eilinę dieną įprastu režimu einu miegoti 
iki 12 valandos vakaro. tiesą sakant, gulimosi 
ir kėlimosi laiką man pakoreguoja ir metų laikai, 
žiemą miegoti norisi anksčiau, daugiau, o vasarą 
atvirkščiai. Džiaugiuosi, kad nežinau, kas yra 
nemiga, ir man nereikia nei avių skaičiuoti, nei dar 
kaip nors save migdyti. tiesa, jei gyvenime vyksta 
kas nors svarbaus, kartojasi sapnas, kad esu dar 
mokykloje ir neišlaikiau egzaminų.“

Nereikia kelti 
katastrofos, jei 
MiegojoMe Mažai, 
ir sieti tos dieNos 
suNkuMų vieN su 
Miego trūkuMu. 
taip Mes galiMe 
paleisti NeMigos 
MechaNizMą 

Garsių žmonių mieGojimo įpročiai

Marija 
Vaštakė
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Sveika gyvenSena

Gilioje senovėje buvo manoma, kad miegas 
yra lyg mirtis, kai siela palieka kūną ir iškeliau-
ja į kitus pasaulius. Todėl buvo stengiamasi 
žmogaus nepažadinti, kad paklydusi siela rastų 
kelią atgal į kūną. Nuo pat senovės žmones do-
mina sapnai, kurie neretai yra labai informaty-
vūs psichoterapijoje. Manoma, kad sapnai yra 
kelias į žmogaus pasąmonę, per sapnus galima 
prisiliesti prie savo gilesnių išgyvenimų.

- Kiek iš tikrųjų miegas yra svarbus 
žmogaus sveikatai? Kuo?

- Galima išskirti kelis svarbius aspektus. Mie-
gant atgaunamas darbingumas. Taip pat miego 
metu išsiskiria augimo hormonas, kuris ypač 

svarbus augančiam organizmui. Miegant išsiski-
ria medžagos, reikalingos imunitetui stiprinti. 
Geras miegas turi reikšmės dėmesiui ir atminčiai. 
Gerai išsimiegojęs žmogus gali lengviau priimti 
ir apdoroti naują informaciją, geriau įsiminti.

- Yra daug teorijų, kiek valandų reikia 
miegoti suaugusiam žmogui. Ar yra koks 
nors optimalus variantas?

- Suaugęs žmogus turi miegoti ne mažiau 
nei 6 valandas per parą. Tačiau ši taisyklė 
nėra universali. Vieniems, kad atkurtų savo 
darbingumą ir jaustųsi gerai, miego gali rei-
kėti daugiau, kitiems - mažiau. Yra individua-
lių skirtumų. Miegui gali trukdyti psicholo-
giniai veiksniai, tarkim, tokie, kai žmogus yra 
įsitikinęs, kad jis turi miegoti būtinai tiek ir 
tiek valandų, ir  nepripažįsta, kad miego po-
reikis gali keistis, pavyzdžiui, vieną dieną 
mums gali prireikti vieno skaičiaus valandų 
išsimiegoti, kitą dieną - kito. Nereikia kelti 
katastrofos, jei miegojome mažai, ir sieti tos 
dienos sunkumų vien su miego trūkumu. Taip 
mes galime paleisti nemigos mechanizmą. 

- Kaip miegas ir jo kokybė veikia mū-
sų darbingumą?

- Miegas padeda atkurti žmogaus darbin-
gumą. Ilgai nemiegojęs žmogus jaučiasi pavar-
gęs, jam sunku susikaupti, atlikti kasdienius 
darbus. Tyrimais yra nustatyta, kad ilgai ne-
miegojęs žmogus viską pradeda matyti lyg 
kreivame veidrodyje, lyg per miglą. Laikui bė-
gant, jis gali pradėti sapnuoti, kai būdrauja. 
Manoma, kad dešimt dienų nemiegojęs žmo-
gus gali mirti. Ilgiausiai nemiegojęs žmogus, 
įtrauktas į Gineso rekordų knygą, yra nemie-
gojęs dvylika parų - 288 val. 

- Vyturiai ir pelėdos - ką apie miego 
režimą reikėtų žinoti jiems?

- Įvairūs informacijos šaltiniai teigia, kad vy-
turys ar pelėda priklauso nuo gyvenimo būdo, 
įpročio, taip pat tai gali būti paveldėta genetiškai. 
Miego režimą reikia nustatyti sau tokį, kuris 
padėtų pailsėti ir atgauti jėgas. Ir tai turime pa-
daryti kiekvienas pagal savo ritmą. Tiesa, mano-
ma, kad geriausia eiti miegoti iki vidurnakčio.

- Ar miegas padeda kovoti su stresu, 
ligomis?

- Padeda. Miegas veikia tiek mūsų fizio-
loginę, tiek ir psichologinę savijautą. 

- O kaip kovoti su nemiga?
- Jei jums sunku užmigti, ilgai nesivartyki-

te lovoje, besistengdami užmigti. Po 12-15 mi-
nučių kelkitės ir sugrįžkite į lovą tik tada, kai 
tikrai apims miegas. Neužsiimkite lovoje jokia 
kita veikla, nesusijusia su miegu ar seksu. Kel-
kitės tuo pačiu metu kasdieną, nesvarbu, kada 
užmigote. Venkite eiti pogulio dienos metu.

Miegas - ne tik grožiui, bet ir sveikatai

Dainininkė GieDrė Girnytė

„Mano miegas neprognozuojamas. Kai yra daug 
darbų, užtenka pamiegoti ir keturias valandas. Bet 
8 valandos miego yra tikrai optimalus variantas, 
nes jei per mažai miego, jautiesi išsekęs, jei 
per daug, vėl negerai. esu visiška pelėda, nes 
12 valandą nakties aš dar galvoju, ką galėčiau 
nuveikti. Visus darbus nusikeliu į vakarą, nes  
rytais būnu neveiksni. Jei atsikeliu 9, tai man dar 
iki 11 reikia prasivaikščioti, kad pradėtų normaliai 
veikti galva. Gyviausia ir veikliausia esu nuo 8 va- 
landos vakaro. Geriausia, kai galiu nueiti miegoti 
2 val. nakties ir atsikelti 10-11 val. ryto. ir sapnai 
mane aplanko labai periodiškai, kartais juos visus 
pamenu ryškiai, o kartais atrodo, kad nesapnuoju 
visai. Pamenu, kurį laiką sapnuodavau cunamius, 
dideles bangas arba kad kažkur skraidau.“      Dainininkas MaKsas MelManas

„Mano miegas priklauso nuo situacijos. tam, kad 
gerai jausčiausi, man reikėtų eiti miegoti gana vėlai, 
nes esu grynasis pelėdos tipas. Man 8-9 valanda 
ryto dar yra naktis. Jei pereinu į tokį gyvenimo 
ritmą, kai tenka miegoti po 6 valandas per parą - 
užtenka ir tiek, nors geriausiai jaučiuosi išmiegojęs 
bent 8 valandas. O nemiga mane užklumpa tada, 
kai žinau, kad ryte teks anksčiau keltis, ir dėl to esu 
priverstas eiti miegoti kitu laiku nei man įprasta. 
tuomet užmigti labai padeda knyga arba momen-
tinis fizinis krūvis, pavyzdžiui, padaryti kokius 10 
atsispaudimų. O ir sapnuoju aš gana  daug ir moku 
net reguliuoti sapnus. tarkime, jei sapne viskas 
pakrypsta į bloga, aš pareguliuoju sapno eigą sau 
tinkamesne linkme. tai vyksta esant tokiai pusiau 
miego, pusiau būdravimo būsenai.“

Turkas nemiega  
jau 55 meTus

89 metų pensininkas iš Turkijos jau 
kelis dešimtmečius nesumerkia akių. 
Mehmetas Inančas (Mehmet Inanc) teigia 
55 pastaruosius metus negalintis užmig-
ti. Jo nemigos priežasties medikai nepa-
jėgia nustatyti. Vyras iš Vakarų Turkijoje 
esančio Eskisehiro pasakoja naktimis 
skaitantis knygas, sprendžiantis kryžia-
žodžius ar ką nors meistraujantis.

Gydytojų pastangos išgydyti jo nemigą 
iki šiol rezultatų nedavė, sakė M.Inančas. 
Net narkozė per neseniai atliktą kojos ope-
raciją nesukėlė jam gilaus miego. Spauda 
cituoja vieną neurologą, teigiantį, kad 
M.Inančas galbūt miega atmerktomis 
akimis, to nepastebėdamas. Gali būti, kad 
jo organizmas pailsi per  kelias 5-10 mi-
nučių kasdien trunkančias ramybės fazes, 
nors vyras jų metu ir neužmiega.

ĮDOmu

l Jei užmigti jums pakanka 5 minučių - jums 

tikrai trūksta miego. idealus laiko tarpsnis 

užmigimui - 10-15 minučių. tai reiškia, kad jūs 

pakankamai nuvargote, tačiau dieną buvote žvalus. 

l Žmogus knarkia tik giliojo miego fazėje. 

l Žmogus yra vienintelis žinduolis, kuris 

sąmoningai atidėlioja ėjimą miegoti.

l išsiskyrę žmonės ar našliai dažniau sako 

besikankinantys dėl nemigos.

l Du kartus per parą jaučiamės ypač pavargę: apie 

14 val. dienos ir apie 2 val. nakties. Dėl to kartais 

sakome, kad po pietų norėtume nusnausti. 

l Kai miega delfinai, miega tik viena jų smegenų 

dalis, o kita budi.

l Miego trūkumas gali pagreitinti svorio 

priaugimą. Jei neišsimiegate visą savaitę, yra 

tikimybė, jog priaugsite apie 0,9 kg.

l sraigės gali miegoti trejus metus.

l Miegojimas darbo vietoje Japonijoje yra 

absoliučiai normalus dalykas. tai rodo, jog žmogus 

labai sunkiai dirbo.

Faktai 
apie miegą 

garsių žmOnių miegOjimO ĮprOčiai



26 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 0

KaleidosKopas

Rio de Žaneiro karnavalo karštis
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KaleidosKopas

Rio de Žaneiro karnavalo karštis

Savaitgalį ir pirma
dienį šurmuliavo 
legendinis Rio de 
Žaneiro karnavalas, 
kasmet sutraukiantis 
tūkstančius turistų 
iš viso pasaulio. 
Spalvingus sambos 
mokyklų paradus 
„sambodrome“ stebėjo 
per 70 000 žiūrovų, o 
šimtai gatvės renginių 
šį Brazilijos miestą 
pavertė spalvų jūra. 
Karnavalo ištakos siekia 
ankstyvąjį XVIII amžių.
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Menas gerina smegenų darbą ir padeda 
gydyti traumas bei kai kurias ligas. Anks-
čiau tai buvo tik teorija, o dabar ją pa-
tvirtina daugybė faktų. Pavyzdžiui, apsi-
lankymas meno galerijoje padeda įveikti 
stresą, o muzika gydo nuo vėžio. Tokias 
išvadas padarė nepriklausomai viena nuo 
kitos atlikusios tyrimus įvairios mokslinin-
kų grupės.

Meno terapijos lyderis - muzika

Erlangeno (Vokietija) universiteto klini-
kos specialistai atliko 10 savaičių trukmės 
tyrimą, jame dalyvavo 62-70 metų 28 senyvi 
žmonės. Jie buvo padalyti į dvi grupes. Pir-
moji dalyvavo praktiniuose vaizduojamojo 
meno užsiėmimuose, o antroji išklausė meno 
istorijos paskaitų kursą. Paskui visi pensinin-
kai atliko emocinio stabilumo testus, taip pat 
buvo skenuotos jų galvos smegenys. Pasiro-
dė, kad eksperimento metu pirmojoje grupė-
je pagerėjo psichologinio stabilumo rodikliai 
ir smegenų kognityvinės funkcijos, susijusios 
su savianalize, savikontrole ir atmintimi. Ant-
rojoje grupėje šie rodikliai beveik nepasikei-
tė, tikriausiai todėl, kad ten buvo mokomasi 
tik teorijos.

Kaip žinoma, meno terapija rekomenduo-
jama sergant daugeliu ligų, tarp jų psichikos 
ir onkologinėmis: ligoniai piešia, lipdo, dro-
žinėja. Bet ypač efektyviai mūsų psichiką ir 
organizmą veikia muzika. JAV šiaurės vakarų 
universiteto mokslininkai atkreipė dėmesį, 
kad prieš svarbius renginius žmonės dažnai 
klausosi tam tikros muzikos, kuri jiems pa-

deda nusiteikti laukiančiam įvykiui. Jie daro 
prielaidą, kad vienos ar kitos kompozicijos 
padeda įgauti pasitikėjimo savimi. Apklausos, 
per kurias eksperimento dalyvių grupei buvo 
siūloma klausytis 30 sek. ištraukų iš skirtin-
gų muzikos žanrų kūrinių, parodė, kad labiau-
siai „motyvuojantys“ kūriniai daugumai res-
pondentų yra grupės „Queen“ kompozicijos 
„We Will Rock You“ ir „Get Ready For This“. 
Kai įrašai buvo grojami be žodžių, efektas 
buvo toks pats, bet kai savanoriams buvo leis-
ta perskaityti dainų tekstus jų neklausant, tai 
niekaip nepaveikė jų pasitikėjimo savimi. Taip 
pat amerikiečių specialistai nustatė, kad klau-
sytis muzikos yra naudinga sergantiesiems 
vėžiu. Tris savaites 113 pacientų nuo 11 iki 
24 metų, kuriems buvo diagnozuota onkolo-

 Pažinimo kodas

Muzika skleidžia 
taM tikro dažnio 
garso bangas, 
kurios veikia 
gyvus žMogaus 
organus

Parduos retą daugiau  
kaiP 100 karatų briliantą

Pirmą kartą buvo viešai pademonst
ruotas reto skaidrumo 100,2 karato svo
rio briliantas, vertinamas 1925 milijo
nais dolerių. Brangakmenis bus parduo
tas „Sotheby's“ aukcione Niujorke ba
landžio 21ąją.

Praėjusį penktadienį briliantas tik 
vienai dienai buvo rodomas „Sotheby's“ 
galerijoje Londone. Iki varžytynių jis 
taip pat bus demonstruojamas keliuose 
dideliuose pasaulio miestuose, tarp ku
rių  Dubajus, Los Andželas, Honkon
gas ir Doha. „Šis brangakmenis  tobu
lybės įsikūnijimas. Jo spalva baltesnė 
už baltą, jame nėra jokių defektų, jis 
toks skaidrus, kad galiu jį lyginti tik su 
ledo vandeniu“,  sakė žurnalistams 
„Sotheby's“ juvelyrikos skyriaus Niu
jorke vadovas Garis Šuleris (Gary 
Schuler). Iki apdorojimo Afrikos pietuo
se rastas deimantas svėrė daugiau kaip 
200 karatų.

ĮdoMu

vietoj medicinos seserų
Mūzos
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PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

ginė liga, dalyvavo muzikos terapijos sean-
suose. Rezultatas: jiems sumažėjo skausmai, 
pagerėjo nuotaika ir padidėjo gydymo efektas. 
Specialistai tai aiškina tuo, kad muzika sklei-
džia tam tikro dažnio garso bangas, kurios 
veikia gyvus organus. Muzika gydo ir traumų 
padarinius. Šamanai neatsitiktinai naudoja 
būgnus ir kitus muzikos instrumentus ben-
draudami su dvasiomis, pavyzdžiui, atlikdami 
gydomuosius ritualus.

architektūros objektų virpesiai

Įdomu, kad muzikos garsus skleidžia įvai-
riausi objektai, pavyzdžiui, tiltai ir dangorai-
žiai. Neseniai dailininkė Di Meinstoun (Di 
Mainstone) ir jos kolegos iš Londono univer-

siteto koledžo sukūrė specialų kostiumą, ku-
ris padės žmonėms klausytis virpesių, ku-
riuos skleidžia architektūros objektai, ir net 
kurti iš jų muzikos kompozicijas. Kostiume 
yra įtaisyti davikliai ir trosai. Davikliai trosų 
virpesius netoli objektų paverčia garsais. Pir-
mieji bandymai ant Bruklino tilto Niujorke 
praėjo sėkmingai. Dabar kuriami įrenginiai, 
kurie suteiktų galimybę klausytis „megapolio 
muzikos“ žmogui nedalyvaujant. Pavyzdžiui, 
Di Meinstoun grupė prie buvusio Londono 
garvežių depo laikančiųjų atramų pritvirtino 
plaktukėlius, panašius į fortepijono. Nuo atra-
mų vibracijos plaktukėliai pradeda skambėti. 
Visai gali būti, kad netrukus išmoksime mu-
zika paversti viską, kas mus supa.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Radybos deimantų paRke

Praėjusią savaitę besilankydamas 
Arkanzaso deimantų parke, Dynas Fil-
pula (Dean Filppula) rado 2,01 karato 
deimantą.

1972 metais įkurtas 37 akrų parkas 
buvo pavadintas „Crater of Diamonds Sta-
te Park“, nes manoma, kad senovėje čia 
išsiveržė ugnikalnis ir viską aplinkui nu-
barstė brangakmeniais. Susimokėjus sim-
bolinį mokestį, parko lankytojai gali ieš-
koti deimantų ir juos radus - pasilikti.

Parko darbuotojų teigimu, tai di-
džiausias per 20 metų rastas brangakme-
nis. „Dvi dienas prieš šiam vyrui apsi-
lankant parke, be perstojo lijo. Lietus nu-
plovė viršutinį žemės sluoksnį ir bet kas 
galėjo surasti šį nemenką geltoną deiman-
tą“, - kalbėjo darbuotojai. Vyras planuoja 
deimantą parduoti. 2013 metais Oklaho-
moje rastas 3,85 karato deimantas buvo 
parduotas už 20 tūkstančių dolerių.

Jav gyventoJai vis  
labiau tunka

JAV niekaip nesusidoroja su nutukimo 
problema šalyje. 2014-aisiais didelį antsvo-
rį turinčių žmonių padaugėjo 0,6 procenti-
niais punktais iki 27,27 proc. Tai rodo ne-
seniai paskelbti „Gallup“ instituto atlikto 
tyrimo rezultatai. 

Pasak mokslininkų, daugiau pilie-
čių, iki šiol buvusių „antsvorį turinčių-
jų“ grupėje, dabar įvardijami kaip „nu-
tukę“. Normalų kūno svorį turinčių as-
menų dalis liko nepakitusi.

Ekonomistai skaičiuoja, kad sveika-
tos sistemai tai kasmet atsieina šimtus 
milijardų dolerių. Nutukę žmonės dažnai 
serga diabetu, turi aukštą kraujo spaudi-
mą, skundžiasi kitomis chroniškomis li-
gomis. Be to, nutukimas susijęs su žemes-
nėmis pajamomis ir ilgesniu nedarbu.

Eltos inf.

Įdomu

vietoj medicinos seserų
Mūzos

EPA-Eltos nuotr.



30 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 0

internetas

30

rubriką pristato „Gaumina“
D

ar
iu

s 
Ba

gd
ži

ūn
as El.reklama: bandy mas aprėpti viską

n Internetas kėsinasi sujungti net tai, kas 

atrodo nesujungiama.

Vietoj išVadų

Ar gali būti, kad telefoninio žaidimo lai-
mėtojas apdovanojamas geresne lėktuvo 
vieta? Kaip iš anksto sužinoti, kuris pro-
duktas jums patiks labiausiai? Ar įmano-
ma mobiliuoju telefonu sekti, kiek tritaš-
kių įmetėte į krepšį? Šiandien apie mobi-
liuosius sprendimus.

kuri prekė tinkamiausia  
jūsų skoniui? 

Kas?
„Next Glass“.

Ką padarė?
Seniai praėjo laikai, kai parduotuvėse 

buvo ypač menkas pasirinkimas ir džiaug-

davaisi išvis gavęs to, ko geidi. Šiuo metu 

nemenku iššūkiu tampa gebėjimas išsirink-

ti tinkamiausią produktą. Juk kartais daili 

pakuotė apgauna ir pirkinys visiškai neati-

tinka jūsų skonio. „Next Glass“ komanda 

sukūrė mobiliąją programėlę, leidžiančią iš-

sirinkti jums labiausiai tinkantį variantą.

Kodėl veikė?
Tereikia nuskenuoti gėrimo pakuotę. Ir 

štai matote procentinę išraišką, nusakančią, 

ar tai atitinka jūsų skonį. Rezultatas skai-

čiuojamas pagal ankstesnius pasirinkimus 

ir anksčiau suvestus duomenis. Kas įdo-

miausia - prekę galite išrinkti ir savo drau-

gams bei kolegoms. Jiems tereikia turėti pro-

gramėlę, tad nuskenavę gaminį galite gau-

ti net kelių žmonių skonio palyginimą.

rezultatai?
Programėlė intensyviai tobulinama ir 

šiuo metu testuojama už Atlanto. Tačiau vie-

ną dieną ja galės naudotis ir europiečiai.

http://goo.gl/QWos97
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krepšinio aikštelės  
rezultatai tavo telefone 

Kas?
„Shot Tracker“.

Ką padarė?
Kalbama, kad 2015-aisiais dar dau-

giau kasdienių objektų jungsime prie 
interneto. Kartu jie bus jungiami tar-
pusavyje. Štai kad ir krepšinio treniruo-
tės. „Shot Tracker“ komanda pristatė 
mobiliąją programėlę, leidžiančią sekti 
kiekvieną jūsų judesį ar veiksmą.

Kodėl veikė?
Tereikia dėvėti specialų riešo raiš-

tį ir jį susieti su mobiliąja programėle. 
Tuomet programėlė imasi sekti, kiek 
tritaškių, o kiek dvitaškių įmetei. Brai-
žyti manevrų aikštelėje grafiką. Rezul-
tatus tiesiogiai gali stebėti tavo treneris 
ar kiti draugai. O vėliau viskas sugu-
la į statistiką, kurią ypač paprasta 
analizuoti ir siekti dar geresnių rezul-
tatų.

rezultatai?
Apie rezultatus kalbėti anksti. At-

rodo, kad tik metų gale bus aišku, ar 
tokio tipo programėlės rado savo audi-
toriją.

http://vimeo.com/112246313

laimėk verslo klasės skrydį 

Kas?
„Air France“.

Ką padarė?
Ką veikiate laukdami skrydžio? Dauguma 

šiuolaikinių žmonių laiką leidžia įlindę į iš-
maniuosius telefonus. Tad Azijos rinkai vers-
lo klasės kabinas pristatanti kompanija „Air 
France“ tikslinę auditoriją nusprendė pasiek-
ti būtent per šiuos įrenginius. Vartotojams pa-
siūlyta parsisiųsti programėlę, sužaisti žaidi-
mą ir laimėti patogesnę vietą skrydžio metu.

Kodėl veikė?
Programėlė sukonstruota gana primity-

vaus žaidimo principu. Matomas švarus 
dangus, o žaidėjams reikia sunaikinti atsi-
radusius debesis. Visi rezultatai tiesiogiai 
transliuoti į didžiulius ekranus. Taip įvai-
rių tautybių ir amžiaus žmonės varžėsi tar-
pusavyje. Tie, kurių rezultatai buvo geriau-
si, vietoj savo įsigytos standartinės vietos 
gavo verslo klasės patogumus.

rezultatai?
Akciją pristatantis vaizdo klipas peržiū-

rėtas beveik milijoną kartų. Žaidimus iki 
šiol nemokamai galima parsisiųsti iš „iOS“ 
ir „Android“ svetainių, tad atrodo, kad ak-
cija dar ne kartą bus pakartota.

http://goo.gl/6CRCW3
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„Andrew Flame“ žada naują albumą

Andrius Grybauskas sako, jog grupė intensyviai 
repetuoja, kad gerbėjai galėtų ne tik laikyti 
rankose naują albumą, bet ir kartu dainuoti 
planuojamuose tikro garso pasirodymuose

Andriaus Grybausko asmeninio albumo nuotr.

Praėję metai grupei „Andrew Flame“ buvo itin 
produktyvūs. Grupė, parengusi gerbėjų pamėgtų 
kūrinių programą, pasirodė ne tik Lietuvos, bet ir 
latvių muzikos scenose, kur sutiko naujų gerbėjų, 
parsivežė į studiją daug palaikymo ir skatinimo 
žodžių kurti toliau.

Kaip sako grupės lyderis Andrius Grybauskas, 
tai tik dar labiau įkvėpė įrašyti daugiau dainų, kurios 
skamba lietuvių kalba, ir sudėti jas į naujausią al-
bumą, pasirodysiantį jau netrukus šiais metais. Gru-
pės „Andrew Flame“ vyrai ne tik groja, dainuoja, 
bet ir daugumai dainų suteikia vaizdinę išraišką. 
Praėjusiais metais sukurti net keturi mini vaizdo 
klipai, jie paskelbti internete ir tai itin pradžiugino 
grupės gerbėjas.

Kaip vieną smagiausių praėjusių metų patyrimų 
„Andrew Flame“ įvardija grupės tikro garso pasiro-
dymą radijo stoties „Lietus“ studijoje ir eteryje. Bu-
vo atliktos labiausiai gerbėjų mėgstamos dainos, kai 
kurios jų suskambo visiškai naujai ir buvo labai tei-
giamai įvertintos klausytojų.

Be to, verta paminėti labai netikėtą kvietimą, 
kurį gavo grupė „Andrew Flame“ iš Majamyje gy-
venančio kompozitoriaus Maiklo Vaito (Michael Whi-
te). Kompozitorius, išklausęs „Youtube“ kanale gru-
pės dainas, pasiūlė įrašyti bendrą dainą „Everyday“, 
ją taip pat bus galima išgirsti naujajame albume.

Smagiai prisiminusi praėjusius metus, grupė 
„Andrew Flame“ turi daug didelių planų šiems me-
tams. Dėl to kasdien studijoje vyksta repeticijos, 
kuriamos naujos dainos, idėjos koncertiniams pa-
sirodymams.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
GIDAS

KAS? „Šiandien maestro gimtadienis“.

Tą vakarą maestro Gintaras Rinkevičius pakvies į savo gimtadienio šventę, kurios metu 
bus atliekamas vienas įspūdingiausių kūrinių - L.van Bethoveno Penktoji „Likimo“ simfo-
nija. Dirigentą su gimtadieniu sveikins ir gražiausias arijas atliks nuostabaus balso tenoras 
Edgaras Montvidas, kurio kiekvienas pasirodymas - didžiausia dovana klausytojams.

KUR? Kongresų rūmai (Vilniaus g.6/16, Vilnius).
KADA? Vasario 20 d. 19 val.
UŽ KIEK? Suaugusiajam 11,58-34,75 Eur - 39,99-119,98 Lt.

KAS? Spektaklis „Maži ste-
buklai“.

Tai šokio spektaklis 2-5 me-
tų vaikams ir jų tėveliams. 
„Maži stebuklai“ papasakos 
apie tai, kaip iš mažo kelių ląs-
telių gumulėlio - ikriuko, kiau-
šinio, kirmėlytės ar sėklos - at-
siranda kvapni gėlė, margaspal-
vis drugelis, žalia varlė, galin-
gais sparnais plasnojantis erelis 
ar nerangus pingvinas, links-
mas ir smalsus žmogus. Argi 
tai ne stebuklai?

KUR? „Menų spaustuvė“ (Šil-
tadaržio g.6, Vilnius).
KADA? Vasario 21 d. 11 val.
UŽ KIEK? 4 Eur - 13,81 Lt.

KAS? Interaktyvus „Pop Up“ filmų 
festivalis „Future Shorts“.

„Future Shorts“ - tai didžiausias pa-
saulyje naujos kartos trumpametražių fil-
mų festivalis. Beveik 10 metų veikianti 
platforma, kuri filmų peržiūras transfor-
muoja į unikalius, eksperimentinius ren-
ginius. Šį kartą žiūrovai pamatys „Futu-
re Shorts“ žiemos sezono programą, kurią 
papildys interaktyvi veikla, muzika, sce-
nografija ir dar daug staigmenų.

KUR? Menų fabrikas „Loftas“ (Švitrigai-
los g.29, Vilnius).
KADA? Vasario 21 d. 20 val.
UŽ KIEK? 7,4 Eur - 25,55 Lt.
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Menų fabriko „Loftas“ nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?
GIDAS

KAS? Vilniaus knygų mugė.

16-ąją tarptautinę Vilniaus knygų mugę 
2015 metais užkariaus detektyvo žanras. Mu-
gėje istorines ir kultūrines mįsles narplios dis-
kusijose dalyvausiantys Lietuvos ir užsienio 
svečiai, naujomis knygų ir skaitymo paslap-
timis dalysis leidyklos ir bibliotekos. Vilniaus 
knygų mugė - pagrindinė leidėjų, autorių ir 
skaitytojų susitikimų bei bendravimo vieta, 
reikšmingas kultūros renginys Lietuvoje. Kas-
met čia dalyvauja apie 300 leidyklų iš Lietuvos 
ir užsienio, mugę per keturias dienas aplanko 
daugiau kaip 60 tūkst. lankytojų.

KUR? „Litexpo“ rūmai (Laisvės pr.5, Vilnius).
KADA? Vasario 19-22 d.
UŽ KIEK? 3-10 Eur - 10,36-34,53 Lt.

KAS? „Tribute to Celine Dion“.

Jausmingą ir kupiną meilės bei aist-
ros vakarą klausytojams žada muzikinio 
projekto „Tribute to Celine Dion“ auto-
riai, atliksiantys garsios kanadietės Se-
lin Dion (Celine Dion) hitus. Profesio-
nali vokalistė Indrė Anankaitė žada pri-
versti ne kartą suabejoti, ar scenoje tikrai 
stovi ne pati pasaulio žvaigždė. Muzikos 
pasaulyje Indrė sukasi nuo 2002 m. 
Klausytojams ji pažįstama iš televizijos 
projektų „Auksinis balsas“ ir „Lietuvos 
balsas“. Mergina yra pelniusi ne vieną 
apdovanojimą tarptautiniuose daininin-
kų konkursuose Suomijoje, Lenkijoje, 
Italijoje.

KUR? Klubas „Brodvėjus“ (Mėsinių 
g.4, Vilnius).
KADA? Vasario 20 d. 21.30 val.
UŽ KIEK? 8 Eur - 27,62 Lt.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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KAS? „Red Bull Music Academy 
Session“.

Kas yra „Red Bull Music Acade-
my“ ir kaip į ją patekti, papasakos aus-
tras Dorianas Konseptas (Dorian Con-
cept). Jis - 2008-ųjų „Red Bull Music 
Academy“ absolventas, ir jo karjera ky-
la tik aukštyn. Be abejo, Dorianas ne 
tik kalbės, bet ir gros. Klube „Opium“ 
bus pristatytas naujas jo šou - tai net 
trys muzikantai ant scenos. Kartu su 
Dorianu - seni jo bičiuliai „Cid Rim“ 
ir „Clonious“.

KUR? Klubas „Opium“ (Islandijos 
g.4, Vilnius).
KADA? Vasario 20 d. 23 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

ELEKTRONINĖS MUZIKOS GERBĖJAMS

KNYGŲ MĖGĖJAMS
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Rita Žliobaitė -
į aktorystę su psichologijos išsilavinimu

Aktorės D.Berimor vaikystė buvo kupina 
„nuotykių“. Būdama vos 14 metų dėl priklau-
somybės nuo alkoholio ir narkotikų ji pateko 
į reabilitacijos kliniką, tačiau net ir po to jos 
potraukis vakarėliams nesumažėjo. Dabar, 
žvelgdama į praeitį, aktorė sako, kad visa, ką 
ji patyrė, turi įtakos tam, kaip ji auklėja savo 
vaikus ir kokias vertybes jiems diegia.

„Buvau laiminga, sarkastiška idiotė. Ne-
žinau, kokia būčiau, jei būčiau gyvenusi ki-
taip. Nors ir buvau bloga mergaitė, niekada 
nebuvau blogas žmogus“, - sakė aktorė. Ne-
paisant sunkios vaikystės, savo vaikams ji 
negaili nei laiko, nei pastangų. „Žinote, aš, 
galima sakyti, neturėjau tėvų. Todėl savo duk-
roms noriu būti ta mama, kuri visada yra ša-
lia. Jos yra mano didžiausias gyvenimo pasie-
kimas“, - sakė D.Berimor.

Tačiau kaip ji spėja derinti motinystę ir 
sėkmingą ne tik aktorės, bet ir grožio kom-
panijos „Flower Beauty“ vadovės darbą? Ji 
nesišvaisto tuščiomis frazėmis apie tai, kaip 
lengva tai padaryti, atvirkščiai, Holivudo 
žvaigždė prisipažįsta - moterys negali visko 
padaryti pačios. „Kvantinės fizikos dėsnis by-
loja, kad neįmanoma visko padaryti pačiam, 
kaip kad neįmanoma padaryti visko tą pačią 
minutę. Nepaisant to, aš tikiu, kad moterys 
gali padaryti viską, ką nori, ypač, jei sunkiai 
dirba ir stengiasi. Netikiu lengvai pasiekia-
mais rezultatais. Viską savo gyvenime turi 
užsitarnauti pats“, - sakė D.Berimor.

Būtent dėl to, kad visko aktorė padaryti 
nespėja, šiuo metu ji sustabdė savo kaip ak-
torės veiklą ir pasinėrė į grožio verslą. „Man 
patinka darbas grožio industrijoje, nes kiek-
vieną net ir darbo dieną galiu pabusti su savo 
vaikais, eiti į darbą, grįžti namo, guldyti vaikus 
miegoti - tai normalus gyvenimo ritmas. Man 
patinka važiuoti į verslo keliones. Jos skiriasi 
nuo filmavimo kelionių, kuriose turi praleisti 
kelis mėnesius. Šiuo metu negaliu sau to leis-
ti. Kuo daugiau krauni į savo lėkštę, tuo ma-
žiau vietos joje lieka ir kažkas turi iškristi. Aš 
renkuosi būti gera mama, o ne plėšytis tarp 
namų ir filmavimo aikštelės“, - sakė aktorė.

Tiesa, dar viena priežastis, kodėl šiuo me-
tu D.Berimor nesimato didžiuosiuose ekra-
nuose - kol kas ji negavo įdomaus pasiūlymo. 
Ji nuramina visus savo gerbėjus - visam laikui 
su aktorės duona kol kas ji neatsisveikina.

D.Berimor - bloga mergaitė išaugo
Netrukus į penktąją dešimtį įžengsianti aktorė Driu Berimor (Drew Barrymore) gyve-
nime matė ir šilto, ir šalto. Anksti pažinusi bohemišką gyvenimo būdą, šiandien Holivu-
do žvaigždė yra laimingai ištekėjusi už meno konsultanto Vilo Kopelmeno (Will Kopel-
man) ir augina du vaikus - dukrytes olivę (olive, 2) ir Frenki (Frankie, balandį bus metai).

l Tikras vardas: Driu Blit Berimor 

(Drew Blyth Barrymore)

l Gimė 1975 m. vasario 22 d. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose

l 2004 m. vasario 3 d. pelnė 

žvaigždę Holivudo žvaigždžių alėjoje

l 2005 m. apie aktorę išleistas 

dokumentinis filmas „Pasimatymas su 

Driu“ („My Date with Drew“)

l Vaidino tokiuose filmuose  

kaip „Vestuvių dainininkas“,  

„Dar nebučiuota“, „Čarlio angelai“, 

„Kartu ne savo noru“ ir kituose

DOsJĖ

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aš renkuosi būti 
gerA mAmA, o 
ne plėšytis tArp 
nAmų ir filmAvimo 
Aikštelės

Nors šiuo metu aktorė Driu 
Berimor (Drew Barrymore) 
aktorystę iškeitė į motinystę, 
visiškai atsisakyti darbo kino 
aikštelėje žvaigždė neketina

EPA-Eltos nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vaida Lisikaitė
televizija neserga Interviu su Vaida Lisikaite - 39 p.

2015 m. vasario 20-26 d.
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Televizijos žurnalistas Giedrius Leškevi-
čius (33) prisipažįsta, kad nėra priklauso-
mas nuo televizoriaus, tačiau padrybsoti 
prieš jį kartais mėgsta. Ypač jam patinka mu-
zikiniai projektai ir lietuvių režisierių filmai.

lietuviški filmai 

Man smagu, kai televizija parodo dabar-
tinių lietuvių kūrėjų darbus. Jų filmus pama-
tyti per televiziją daug smagiau negu užsie-
ninius. Holivudiniai filmai jau yra per daug 
įprasta, todėl nebestebina.

šventinės programos 

Šventės dažniausiai yra toks metas, kai 
valgai ir drybsai prie „teliko“. Mane tenkina 
tai, ką rodo.

informacinės laidos 

Jų turime pakankamai daug. Visi naciona-
liniai kanalai turi stiprias žinių laidas, specialias 
naujienų programas, todėl atrasti sau tinkamą 
formatą turėtų net ir išrankiausi žiūrovai. Rei-
kėtų suprasti, kad žinios televizijos kanalui yra 
tam tikra prabanga ir įvaizdžio reikalas. Aš 
manau, kad lietuviškos žinios yra profesiona-
lios, o ir jų objektyvumu nederėtų skųstis.

muzikinės laidos 

Esu didelis visų muzikinių projektų stebė-
tojas, smagu, kad savaitgaliais galima rasti tokių 
ne vieną. Nenoriu daug diskutuoti apie jų koky-
bę, nes žiūrovai šiandien yra truputį išlepę. Rei-
kia suprasti, kad norint padaryti labai kokybišką 
projektą, reikalingos didžiulės investicijos.

realybės šou stygius 

Tokiems projektams kaip „Kelias į žvaigž-
des“ ar kitiems realybės šou reikalingos di-
džiulės sąmatos. Gal dabar nebėra tokie lai-
kai, kai kas nors nori švaistytis pinigais. Aš 
pasigendu realybės šou formato projektų.

senosios animacijos  
trūkumas 

Mano sūnui ketveri metai. Jis žiūri seną-
ją animaciją. Per televizijos kanalus jos ne-
matome.

publicistikos laidų stygius 

Daug metų praleidau rimtosios publicis-
tikos laidose, dabar pasigendu jų įvairovės. 
Bet gal mūsų televizijos suka linksminimo 
keliu.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS
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Tv6 5,5 %
Tv1 4,9 %
Tv8 3,8 %
Lietuvos rytas Tv 3,6 %
PBk 3,4 %

info Tv 1,9 %
reN Lietuva 1,2 %
LrT kultūra 1,2 %
video ir dvd 1,2 %
Liuks! 0,6 %

Tv6 4,9 %
PBk 3,7 %
Tv1 3,6 %
Lietuvos rytas Tv 3,6 %
Tv8 2,9 %

info Tv 2,8 %
reN Lietuva 1,7 %
video ir dvd 1,5 %
LrT kultūra 1,2 %
Liuks! 0,7 %

LNk 16,7 %

trumpai

Praėjusio šeštadienio vakarą išrinkta daina, kurią 
Vienoje vyksiančiame didžiajame „Eurovizijos“ 
konkurse dainuos Lietuvos atstovas. Daina 
nugalėtoja tapo Vaido Baumilos į konkursą 
atsinešta daina „This Time“, sukurta lietuvių autorių. 
Dalyvių atrankoje liko tik trys pretendentai - Vilija 
Pilibaitytė-Mia, Monika Linkytė ir V.Baumila. Kuris 
dainininkas atstovaus Lietuvai paaiškės vasario 
21-ąją.

Praėjusį sekmadienį LNK laidoje „Lietuvos super-
miestas“ prie Kauno, Telšių ir Alytaus prisijungė 
ir Radži vadovaujama Panevėžio komanda. Tiesa, 
startas jai nebuvo itin lengvas - panevėžiečiai liko 
paskutinėje vietoje. Susumavus balsus, pirmąją vietą 
vis dar gina Telšiai su Deivydu Zvonkumi priešaky. 
Antroje vietoje liko Alytus, vadovaujamas Astos 
Pilypaitės, o Natalijos BuNkės į pergalę veda-
mas Kaunas atsidūrė trečioje vietoje.

Tv3 15,2 % 

LrT Televizija 
9,1 %

BTv 7,7 %

NTv Mir Lietuva 5,5 %

LNk 19,7 %

Tv3 16,4 %

LrT Televizija 
9,2 %

BTv 6,7 %

NTv Mir Lietuva 5,8 %

Nr. Laida            Tv     reitingas

1 vALANdA su rŪTA LNk 10,0

2 kk2 LNk 10,0           

3 Tv3 ŽiNiOs Tv3 9,1 

4 NuO...iki LNk 9,1 

5 LNk ŽiNiOs LNk 9,0 

6 kk2 PeNkTAdieNis LNk 8,3 

7 PAGALBOs skAMBuTis LNk 7,8 

8 LieTuvOs suPerMiesTAs LNk 7,7 

9 dAMA ir vALkATA Tv3 7,4 

10 FArAi Tv3 7,3

Duomenys: TNS LT, 2015 m. vasario 9-15 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Giedrių Leškevičių

reitingai

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

kiti  
kanalai 15,1 %

kiti  
kanalai 19,3 %

TV TOP10

Nr.   Laida   TV    Reitingai

1 VALANDA SU RŪTA LNK 10,0 
2 KK2 LNK 10,0 
3	 TV3	ŪINIOS TV3 9,1 
4 NUO...IKI LNK 9,1 
5 LNK	ŪINIOS LNK 9,0 
6 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,3 
7 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,8 
8	 LIETUVOS SUPERMIESTAS	 LNK	 7,7	
9 DAMA IR VALKATA TV3 7,4 
10 FARAI TV3 7,3 
 

Duomenys: TNS LT, 2015 m. vasario 9-15 d. 
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

Vaida Lisikaitė griauna strereotipus
Iš pažiūros smulki ir trapi aktorė VaIda LIsI-
kaItė (24), draugų smagiai vadinama Pele, 
iš tiesų yra ryžtinga ir sunkumams nepasi-
duodanti asmenybė. Ji nemėgsta tuščių kal-
bų, o už patikusį vaidmenį pakovoti nebijo. 
Nors jau ne vienus metus televizijos ekra-
nuose šmėžuojančiai Vaidai dažnai tenka 
stereotipiniai vaidmenys, ji pati visiškai ne-
stereotipinė gražuolė, nebijanti stebinti neti-
kėtais ir spontaniškais sprendimais.
Eimantė Juršėnaitė

- Televizijos žiūrovai galėjo išvysti tavo 
kuriamos herojės Noros gyvenimo peripe-
tijas seriale „Meilė kaip mėnulis“, šiuo 
metu - seriale „Rezidentai“. Rodos, nuolat 
tenka įkūnyti stereotipinius vaidmenis - 
koketišką lengvabūdę ar įnoringą intrigan-
tę. Nepabodo panašūs vaidmenys?

- Jeigu imuosi vaidmens, ieškau tokio, ku-
ris man būtų įdomus. Mano atlikti vaidmenys 
nėra labai panašūs. Žinoma, man dažniau siū-
lo blondinių, gražuolių ar barakudų vaidmenis, 
bet būna ir visai kitokių pasiūlymų. Jeigu yra 
galimybė, stengiuosi pakovoti už mane tuo 
metu dominantį vaidmenį. Suvaidinusi „Mei-
lė kaip mėnulis“ Norą, kitame projekte jau 
norėčiau suvaidinti visiškai kitokį tipažą, kad 
pačiai būtų įdomu ieškoti naujų spalvų, o ne, 
kaip sakoma, „joti ant vieno arkliuko“.

- Žmonės jums priskiria kuriamų per-
sonažų savybes gyvenime? 

- Būna, kad tie, kurie manęs nepažįsta, 
priskiria, tačiau aš dėl to nesuku galvos. Kar-
tais kurdama personažą ir savo patirties įdedi, 
kartais stengiesi atkartoti kažkur matytus 
personažus, kartais atrandi ir sukuri kažką 
visiškai naujo ir nematyto. Būna, kad perso-
nažai kažkiek peržengia ribas ir atkeliauja į 
mano gyvenimą, tačiau stengiuosi atpažinti 
tokius atvejus ir kuo greičiau sugrįžti į save.

- Sako, kad susirgus televizija sunku 
pagyti.

- Televizija nesergu, tiesiog čia esu ir tuo 
džiaugiuosi. Jei reikės išeiti iš televizijos, pada-
rysiu tai be jokių problemų. Aš galiu surasti pa-
togią poziciją ir kituose darbuose,  juose atrasti 
tai, kas man teiktų malonumą, o ne kančią. Esu 
nesėdinti vietoje, o mano galvoje dar ne viena ir 
ne dvi idėjos, ką galėčiau nuveikti ir pasiekti.

- Visai neseniai dalyvavote vestuvinių 
suknelių fotosesijoje. Kokia tai patirtis? 

- Fotosesijos man taip pat yra įsikūnijimas 

į kitą asmenybę, personažą. Ir, žinoma, kuo 
jos įvairesnės, tuo įdomiau. Stengiuosi visiš-
kai įsitraukti į bendrą darbą ir išpildyti foto-
sesijų sumanymus. Pajusti atmosferą, idėją, 
įdėti dalelę savęs, kad nuotraukos nebūtų 
„sausas“ drabužių, aksesuarų ar kt. demons-
travimas, o jos būtų gyvos, įkvepiančios, gal-
būt kažką pasakojančios. 

- Pilka pelyte jūsų tikrai nepavadinsi, 
vis dėlto tiesa, kad turite pravardę Pelė? 

- Šią pravardę sugalvojo mano grupės 
draugai dar pirmame kurse, tad ją turiu jau 
daug metų ir manęs tikrai ji neliūdina. Mano 
pravardė kartais padeda. Pavyzdžiui, būnant 
viešoje vietoje, kokiame nors renginyje ar 
šventėje jeigu šaukia vardu, tai gali būti ir 
kad ne mane, o jei šaukia Pelę, tai tikrai žinau, 
kad man reikia atsisukti. (Juokiasi.) Be to, ta 
pravardė atsirado dėl mano nedidelio ūgio - 
aš visada visur tilpdavau, jei reikėdavo patau-
pyti vietos scenoje ar mašinoje ar dar kur.

- Jus vadina Pele, tačiau panašu, kad 
labai mėgstate kates. Tikrai kažkada iš-
keitėte automobilį į katiną? 

- Taip, iškeičiau automobilį į katę ir tuo labai 
džiaugiuosi, nes tai atnešė mano gyvenime labai 
daug laimės ir gražių akimirkų. Labai norėjau 
veislinės katytės, kuri kainavo nemažą sumą 
pinigų, o aš tuo metu buvau studentė, neturėjau 
darbo ir mane išlaikė tėvai, tad apie tai nė kalbos 
negalėjo būti. Tačiau mano tėtis, iki šiol tuo ne-
galiu patikėti, leido man paimti  pinigus, kuriuos 
taupė mano automobiliui, ir nusipirkti katę. 

- Ar patinka dėmesys ir komplimentai?
- Kaip ir kiekvienai moteriai patinka nuošir-

dus komplimentas ar dėmesys. Ir tegu pamėgi-
na bent viena moteris pasakyti, kad taip nėra. 

- Ar turite silpnybių, kurioms tiesiog 
negalite atsispirti?

- Saldumynai. Aš ryte atsikeliu su minti-
mi „kaip noriu pyragėlio“. (Juokiasi.)

Aktorė Vaida Lisikaitė sako, kad jei reikės išeiti iš televizijos, padarys 
tai be vargo - jos galvoje nuolat sukasi naujos idėjos ir siekiai

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 21.50  „Purvini žaidimai“  20.00  Gustavo 
 enciklopedija

 9.50  „Miestelio 
 ligoninė 4“

 21.00  Mano vyras gali 13.30  „Legenda apie 
 Korą“

  TV8
8.10 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 9.00 „Mis Marpl“ 
(N-7). 10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji 
animacija. 11.05 „Išsipildančios meilės svajo-
nės“ (N-7). 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 14.30 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Pasi-
keisk! (N-7). 18.00 „Meilė gyventi“ (N-7). 19.00 
„Laukinis angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 20.35 Pamiršk mane (N-7). 21.00 Veiks-
mo f. „Nukreiptas skrydis“ (N-7). 22.40 Drama 
„Meilė gyventi“ (N-7). 23.35 Pasikeisk! (N-7). 
0.30 Gydytojai (N-7). 

  Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 13.50, 
16.30 Dviračio šou. 11.05 Mes pačios. 11.30 
Apie žūklę. 12.00, 14.45 24 valandos (N-7). 
13.00 Tauro ragas (N-7). 13.25 Autopilotas. 
14.15 Padėkime augti. 15.40 Pagalbos skam-
butis (N-7). 17.00, 22.00 Info diena. 21.00 
Ne vienas kelyje. 21.30 Dabar pasaulyje 
(rusų k.). 

  PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.35 „Bučinys 2“. 13.35, 
14.20 Kartu su visais. 14.55 Vyriška/Moteriš-
ka. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 „Lauk 
manęs“. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Aš - meras“. 
21.25 Šok! 23.35 „Vakaras su Urgantu“. 0.20 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“.

  REn
9.50 „Bučinys 2“. 11.30 „Bomba“. 13.05 „Gyveni-
mo taisyklės“. 15.50 „Žvaigždžių gyvenimas“. 17.35 
„Bučinys 2“. 19.25 „Baisi gražuolė“. 21.15 „Nuo-
trauka dokumentams“. 23.00 „Gyvenimo taisyklės“. 

  nTV MIR
8.10 Gyvena gi žmonės! 8.45 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.10 „Važiuosime, 
pavalgysime!“ 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Prokuro-
rų patikrinimas. 15.25 „Karinė medicina“. 16.00 
„Bombila“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.45 
„Svetimas“. 22.40 „Rusiškas charakteris“. 

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Svetlana Svetličnaja. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 
16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 11.00 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas atve-
jis. 14.05 „Būrimas žvakių šviesoje“. 15.00, 
4.10 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Pagrindinė scena“. 
22.15 Jubiliejinis Jurijaus Antonovo koncertas. 
0.15 „Brangusis mano žmogus“. 2.20 Svetlana 
Svetličnaja. 

  TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 Sveika, Po-
lonija. 12.40, 1.45 Šios dienos užduotys. 13.05, 
19.55 „Pagalbos signalas“. 13.25, 18.50, 21.40, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „M, 
kaip meilė“. 14.50 „Paradoksas“. 15.40 Klajūno 
užrašai. 15.55 „Janas Novakas Jezioranskis -  
įvykių užkulisiai“. 16.30 Tyrėjų TV. 17.00 „Ex 
Libris“. 17.20 „A la show“ - Marcinas Danecas. 
17.55 Šios dienos užduotys. 18.20, 22.45 Polo-
nija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 
XX amžiaus sensacijos. 19.25 Kultūros laida. 
20.25 „Cafe Historia“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 23.00 
„Tik baimė“. 0.40 Tai, kas gyvenime svarbu. 
K.Kravčyko rečitalis. 2.45 Animacinis f. 

  DIVa UnIVERsal TV
5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 8.00, 13.40, 
12.10, 14.50, 17.30 Išskirtiniai. 6.30, 12.55, 18.20 
Nuotykiai rojuje. 7.15, 19.10 Dianos fon Fiursten-
berg namas. Mados pagrindai. 8.45 Tikroji Holivu-
do istorija. 9.30, 21.15 Mados kontrolė. 9.55, 15.15 
Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka milijonie-
riui. 14.25 Vaikantis šlovės. 20.50 Mados pasauly-
je. 22.00 Kortnė ir Chloja užkariauja Majamį. 

  TV1000
8.45 „Tarp dviejų pasaulių“. 10.45 „Draugai 
su vaikais“. 12.45 „Pašok su manim“. 15.00 
„Gatvės tango“. 17.00 „8 MM“. 19.00 „Medžio-
tojas“. 20.45 „Kvartetas“. 22.30 „Advokatas iš 
Linkolno“. 0.45 „8 MM“. 

  TRaVEl
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 
Majamis. 10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pasau-
lio paslaptys. 11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir 
mįslės. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 13.30 
Turto gelbėtojai. 18.00 Išgelbėkite mano vers-
lą! Operacija „Sandy“. 19.00, 22.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Botsvana; Briuselis. 21.00 Surūdijęs auksas. 
22.30 Kulinarinės kovos. Naujasis Orleanas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. 

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

meluoja geriau“  
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Aistros 
spalvos“ (N-7).

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

ir kanopos sugrįžta“.
13.30 Animacinis f. 

„Legenda apie Korą“ 
(N-7).

14.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.15 Laidos pertraukoje -  

Kaip ant delno.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. „Piteris 

Penas“.
21.05 Trileris „Iksmenai. 

Žūtbūtinis mūšis“ 
(N-7).

23.15 Veiksmo f. 
„Gaudynės“ (N-14).

1.15 Drama „Margareta“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

8.50 K11. Komisarai tiria. 
Dukters meilė (N-7).

9.25 K11. Komisarai tiria. 
Mirtinas krytis (N-7).

10.00 Yra kaip yra (N-7).
11.15 KK2 (N-7).
12.05 Pagalbos skambutis.
13.00 Laba diena (N-7).
13.30 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Mano vyras gali.
22.20 Veiksmo f. „Kartą 

Meksikoje“ (N-14).
0.20 Fantastinis tri-

leris „Rėksniai. 
Medžioklė“ (S).

2.10 Nuotykių f. „Vertikali 
riba“ (N-7).

4.25 Programos pabaiga.
4.30 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė 4“.
10.40 Savivaldybių tarybų 

rinkimai 2015).
12.20 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
13.10 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja 7“.
17.00 TV serialas „Akis už 

akį 4“ (N-7).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien.
18.45 Delfinai ir žvaigždės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Klausimėlis.lt.
23.00 Siaubo trileris 

„Tamsioji pusė“ (S).
1.00 TV serialas „Akis už 

akį 4“ (N-7).
1.45 Koncertas „Aš gal-

voju“. Dalyvauja: 
Pop Ladies, choras 
„Božolė“, Merūnas, 
grupės „Pikaso“, „69 
danguje“, „Rondo“.

4.25 Duokim garo!

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

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Romantinė komedija 

„Jis sako „Taip!“ 
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
13.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
14.00 TV serialas 

„Komisaras Aleksas“.
15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

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

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo trileris 

„Interviu su žudiku“.
23.20 TV serialas 

„Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“.

0.25 TV serialas 
„Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“.

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

2.35 Bamba TV (S).

7.05 Reporteris.
7.55 Keliauk! Pažink! Pasida-

link! Ištisus metus. 
8.00 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“ (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis.  

Svečiuose 
O.Koršunovas (N-7).

13.00 „Laukinis pasaulis“.
13.30 Sąmokslo teorija (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. 
18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Širvintų rajono 
meras (tęsinys).

19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis. 

 Svečiuose 
L.Salasevičius (N-7).

20.50 „Gydantys sapnai, 
arba Ką sapnuoja šių 
dienų žmonės?“ (N-7).

21.50 Veiksmo drama 
„Purvini žaidimai“.

24.00, 4.15 „Svarbus alibi“.
1.50, 5.45 „Miestelio  

patruliai“.
2.35 „Purvini žaidimai“.
6.30 Šeima - jėga! 2.

8.05 „Lituanicos“ paslaptis.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Žolės prakalbėjimas.
12.40 „Degantis krūmas“.
14.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
15.00 Mokslo sriuba.
15.15 Istorijos detektyvai. 
16.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
18.00 Žinios. Ukraina.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 „Šiaurietiškas būdas“.
19.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
20.00 Gustavo enciklopedija.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
22.00 Lietuvių kino  

klasikai. A.Žebriūnas. 
Drama „Kelionė į 
rojų“.

23.20 Vienas eilėraštis.
23.30 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

24.00 Panorama. 
0.30 ...formatas. Poetas 

Antanas Gailius. 
0.45 Legendos.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Kosto 
Smorigino dainos.

 18.25  Patrulis
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„GAUDYNĖS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Serafinis.
Vaidina D.Lundgrenas, V.Džounsas.

Los Andželo požemiuose siaučia 
pavojingi narkotikų prekeiviai, va-
dovaujami Vincento Kamastros. Jo 
narkotikų verslas klesti, nes teisė-
sauga užmerkusi akis. Korumpuotą 
detektyvą Reilį gali paauklėti tik vie-
nas geriausių agentų Maksvelas. 

„RĖKSNIAI. MEDŽIOKLĖ“
fantastinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius Š.Vilsonas.
Vaidina Dž.Holden, K.Redmanas

Iš planetos Sirijus 6B gaunamas 
SOS signalas. Gelbėtojų misija iš 
Žemės turi surasti signalo šaltinį 
ir padėti nukentėjusiesiems. Mi-
sijos laikas ribotas, po šešių dienų 
planeta bus sunaikinta meteoritų 
lietaus. Būriui atvykus, randama 
grupė išlikusių žmonių. 

vasario 20 d.

 20.20  „Tėvai už borto“ 16.00  „Topmodeliai“ 10.30  „Stulbinamas
 gyvūnijos pasaulis“

  ANIMAL PLANEt
7.00, 6.36 Laukinis gyvenimas. 7.25, 11.00 
Kačiukai ir šunyčiai. 8.15, 11.55, 16.30, 20.10 
Liūtų karalienė. 9.10, 5.09 Iškviečiamas tramdy-
tojas. 10.05, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 12.50, 
17.25, 21.05 Liūto riaumojimas. 13.45 Gyvačių 
grožis. 14.40, 19.15 Akvariumų verslas. 15.35 
Vudu ryklys. 18.20, 22.00 Laukinės būtybės. 

  SPORt1
7.00, 12.00, 19.00, 23.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos. 7.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
21 turo apžvalga. 8.00 Karaliaus taurė „Copa 
del Rey“. Krepšinis. „FC Barcelona“ - „Valencia 
Basket“. 1 ketvirtfinalis. 10.00 NBA krepšinio 
lyga. Los Andželo „Clippers“ - Toronto „Rap-
tors“. 12.15 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. 
Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. Finalas. 14.00 
NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Ou-
klendo „Warriors“. 16.00 NBA „Visų žvaigždžių“ 
savaitgalis. Šeštadienio nakties šou. 19.15 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos 21 turo apžvalga. 
Premjera. 20.00 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. 
Krepšinis. Madrido „Real“ - Saragosos „CAI“. 3 
ketvirtfinalis. (pertraukoje „Sportas“. Dienos nau-
jienos). 21.50 „NBA World“. Speciali krepšinio 
laida. 22.00, 23.10 NBA krepšinio lyga. Klyvlendo 
„Cavaliers“ - Toronto „Raptors“. 

  VIASAt SPORt BALtIc
7.00 Dviračių sportas. Plentinių dviračių pa-
saulio čempionatas. 10.40 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Liverpool“ - „Besiktas“. 12.30 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Basel“ - 
„Porto“. 14.20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Schalke“ - „Real“. 16.15 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. PSG - „Chelsea“. 18.05 Futbolas. 
UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Besiktas“. 
19.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 20.25 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 23.00 
Dviračių sportas. Plentinių dviračių pasaulio 
čempionatas. 2.40 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 3.10 „Trans World Sport“ žurnalas. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - Rygos 
„Dinamo“. 

  EUROSPORt
9.30, 1.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čem-
pionatas. 13.00, 21.00 Angliškas biliardas. 
„World Main Tour“. 14.30 Sporto žvaigždės 
iš arti. 15.00 Dviračių sportas. „Vuelta An-
dalucia“. 16.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
čempionatas. 24.00 Jojimas su kliūtimis. Na-
cijų taurė. 

„KARtĄ MEKSIKOJE“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius R.Rodrigesas.
Vaidina S.Hajek, A.Banderasas, Dž.Depas.

Persekiojamas prisiminimų apie gilų pėdsaką jame palikusią tragedi-
ją, El Marianis gyvena atsiskyrėlio gyvenimą. Iš slaptavietės jį ištraukia 
korumpuotas CŽV agentas Sendsas. Jis paprašo atsiskyrusio didvyrio, 
kad šis padėtų sugriauti nusikaltėlių kartelio vadeivos Bariljo sukurptą 
planą pasikėsinti į Meksikos prezidento gyvybę. El Marianis grįžta kartu 
su dviem savo patikimais bičiuliais.

„SPARtAKAS.  
PRAKEIKtŲJŲ KARAS“
Veiksmo serialas. JAV. 2013.
Režisierius S.Denaitas.
Vaidina E.Vitfild, L.Loles.

Išduotas savo šalies, paverstas 
vergu Spartakas atgimė kaip ka-
rys, turintis kovoti dėl išlikimo ir 
nepasiduoti priešams. Spartakas 
suburia vergus ir veda į kovą prieš 
Romos respubliką. 

tV3
23.15

BtV
23.20

LNK
0.20

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

auklė“.
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių  

žaidimas“ (N-7).
10.30 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

11.05 „Karadajus“  
(N-7).

12.05 „Griežčiausi tėvai“.
13.05 „Audra“ (N-7).
14.00 „Alabama - namai 

namučiai“ (N-7).
14.55 „Būrėja“.
15.30 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

16.00 „Griežčiausi tėvai“.
17.00 „Mano puikioji 

auklė“.
18.10 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.05 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir degantis žmogus“ 
(N-7).

22.45 Drama  
„Broliai“ (N-14).

0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

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

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

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Univeras.  
Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 Ugniagesiai gelbėto-

jai (N-7).
22.00 Rizikingiausi  

policijos darbo  
epizodai (N-14).

23.00 Trileris  
„Tikroji auka“  
(N-14).

0.50 „Žudymo žaidimai“ 
(N-14).

2.35 „Klyvlendo  
šou“ (N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Karštos senos  
sėdynės.

9.45 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

10.45 „Komanda Č“  
(N-7).

11.45 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.45 „Priedangoje“  
(N-7).

13.45 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

14.15 „Pasaulis pro trauki-
nio langą“.

15.15 „7 dienos ir naktys 
su Marilyn  
Monroe“ (N-7).

17.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komanda Č“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 „Tėvai už borto“.
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Raudonasis 
progailis“ (N-7).

22.40 Balticum TV žinios.
22.55 „Mergina su  

drakono tatuiruote“ 
(N-14).

LNK
22.20

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“ (N-7).
7.25 „Bidamanų turnyras“ 

(N-7).
8.00 „Mažylių nuotykiai“.
8.30 TV serialas „Būrys“ 

(N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Mitybos balansas.
10.30 „Barbė princesė ir 

elgeta“.
12.15 Romantinė kome-

dija „Tavo, mano ir 
mūsų“.

14.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“ 
(N-7).

17.20 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Nuotykių f.  
„Narnijos kronikos. 
liūtas, burtininkė 
ir drabužių spinta“ 
(N-7).

19.30 Filmo pertraukoje -  
Eurojackpot.

22.00 Veiksmo trileris 
„Transporteris“  
(N-7).

23.50 Veiksmo f. „Gimęs 
lenktyniauti“ (N-7).

1.45 Komedija „Laimėk“ 
(N-7).

6.30 „Smalsutė Dora. 
Nuotykiai keliaujant 
po pasaulį“.

7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Tomo ir Džerio  

nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 Nuotykių f. šeimai 

„Šuo policininkas“.
11.40 „Nikis Tūzas“.
13.00 Komedija „Į žvejybą“.
14.40 „Didingasis amžius“.
16.50 „Didingojo 

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

17.55 „Pabėgimas iš nor-
vegiško rojaus“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Peliukas Stiuartas 

Litlis 2“.
20.25 Romantinė komedija 

„Artūras, svajonių 
milijonierius“ (N-7).

22.35 Romantinė komedija 
„Auklė pagal iškvieti-
mą“ (N-7).

2.10 Veiksmo f. „Kartą 
Meksikoje“ (N-14).

0.25 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. Miesto 
kovos“ (N-14).

4.05 Programos pabaiga.
4.10 Lietuva Tavo delne.

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

marsupilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro.
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias“.  

1 d. „Pirmieji  
žingsniai“.

13.00 „Inspektorius Luisas 3“.
14.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Mūsų laisvės metai. 

1994 m.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Eurovizija 2015“. 

Nacionalinė atranka. 
Finalas.

22.40 „Falkonas“.
0.10 „Žagarė - Lietuvos 

kultūros sostinė 2015“. 
10.25 „Inspektorius Luisas 3“.
3.00 Mūsų laisvės metai. 
4.00 „Eurovizija 2015“. 

Nacionalinė atranka. 

 22.40  „Falkonas“ 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„TĖTUŠIAI“
Komedija. Prancūzija. 1983.
Režisierius F.Veberis.
Vaidina P.Rišaras, Ž.Depardjė, M.Omonas.

Septyniolikmetis jaunuolis Tristanas pabėga iš namų. Susirūpinusi ma-
ma paskambina dviem savo jaunystės draugužiams - Liukui ir Pinjonui, 
norėdama pranešti, kad Tristanas yra kažkurio sūnus ir kad jis dingo. 
Liukas - solidus vieno laikraščio reporteris, Pinjonas - pradinių klasių 
mokytojas. Abu nori bet kokia kaina surasti sūnų.

rekomenduoja

„NEPAVYKĘS SANDĖRIS“
VeiKsmo filmas. Kanada, Jungtinė 
Karalystė, Honkongas. 2003
Režisierius S.T.Čingas.
Vaidina S.Sigalas, M.Lo, T.Vu.

Buvęs CŽV agentas Džeikas Ho-
peris tenori ramiai išeiti į atsargą, 
tačiau yra priverstas veikti, nes jo 
dukrą Džesiką pagrobia teroristų 
grupuotė. CŽV darbuotojai pradeda 
įprastinį tyrimą, o Džeikas imasi jos 
ieškoti savarankiškai. Paieškos veda 
jį politinių intrigų, korupcijos, pavojų 
ir išdavystės keliu, tačiau niekas jam 
nesukliudys išgelbėti dukters.

„AUKLĖ PAGAL IŠKVIETIMĄ“
Romantinė Komedija. JAV. 2009.
Režisierius B.Froindlichas.
Vaidina K.Zeta-Džouns, 
Dž.Barta, A.Garfunkelis.

Sendė sužino apie vyro neištiki-
mybę ir persikelia gyventi į butą 
priemiestyje. Ji susibičiuliauja su 
kavinės darbuotoju Aramu. Jau-
nuolio artimieji mano, kad jam 
derėtų mokytis, o ne dirbti kavinė-
je. Neilgai trukus Sendė pasamdo 
Aramą prižiūrėti savo vaikų. Jiedu 
pamažu suartėja ir tampa pora. Ar 
tokia meilė gali ilgai trukti? 

„TIKROJI AUKA“
tRileRis. JAV. 2011.
Režisierius K.Džerolmas.
Vaidina M.Harmonas, 
L.Glaudini, T.Maslani.

Kai nušaunamas policininkas, ma-
tęs advokato žmonos mirtį, tirti 
nusikaltimo iškviečiamas atkaklus 
Mineapolio policijos nuovados de-
tektyvas Lukas Davenportas. Tyrėjai 
mano, kad pagrindinis įtariamasis 
yra pats advokatas, bet Lukas įtaria 
vieną pagarsėjusią smogikę Klarą.

BTV
21.00

 TV8
9.00 LR savivaldybių tarybų rinkimai 2015 m. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“. 12.30 „Linksmieji drau-
gai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Tėvas Braunas“. 
16.00 „Frosto prisilietimas“. 18.00 „Mis Marpl“. 
19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Komedija „Mano meilužis, jo tėvas 
ir aš“. 22.55 Veiksmo f. „Nukreiptas skrydis“. 

 INfO TV
14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Arčiau namų. 
15.20 Pasaulis X. 16.10 Lietuvos sprendimas. 
18.30 Dviračio šou. 19.00, 1.15 24 valandos. 
20.30 Autopilotas. 21.00 „Aukso imperija“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00 Pagalbos skambu-
tis. 23.50 Valanda su Rūta. 

 PBK
9.00, 11.00, 17.00 Naujienos (su subtitrais). 9.15 
Ganytojo žodis. 9.35 „Fiksikai“. 10.05 Padrikos 
pastabos su Dmitrijumi Krylovu. 10.20 Skanės-
tas. 11.20 „Fiksikai“. 11.50 „Idealus remontas“. 
12.45, 14.20 „Komanda 8“. 14.00 Naujienos. 
17.25 „Kas nori tapti milijonieriumi?“ 18.30 Pa-
sverti ir laimingi 3. 20.00 Laikas. 20.40 Pasverti 
ir laimingi 3 (tęsinys). 23.05 Šiandien vakare. 
1.00 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 

 REN
7.00 „Bernardas. Sportas“. 7.30 „Čimos le-
gendos“. 7.50 Tėtis turi rūpesčių. 8.35 Gyve-
nimo taisyklės. 9.30 „Baisi gražuolė“. 11.15 
„Nuotrauka dokumentams“. 13.05 „Mano 
tiesa“. 14.50 „Leitenanto Kravcovo trys die-
nos“. 18.25 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 Ekstra-
sensai detektyvai. 22.40 Ekstrasensų mūšis. 
Apokalipsė. 

 NTV MIR
6.00 Jų papročiai. 7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 
7.20 Apžiūra. 7.50 Eksliuzyvas. 8.25 Medicinos 
paslaptys. 9.25 „Gaminame su Aleksėjumi Zi-
minu“. 9.55 „Mirtis nuo peršalimo“. Sergėjaus 
Maloziomovo mokslinis tyrimas. 10.55 Buto 
klausimas. 12.25 A.Žurbino melodijos. 13.10 
Važiuosime, pavalgysime! 13.55 Rusiškas įda-
ras. 14.30 Pagrindinis kelias. 15.15 Mirties 
laineriai. 16.05 „Kontrolinis skambutis“. 17.00 
Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 19.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu nepatikė-
si. 21.55 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kro-
nikos. 23.00 „Duona Stalinui“. 0.55 Vyriausioji 
žvalgybos valdyba. 1.50 „Buldogo šou“. 2.35 
„Ypatinga situacija“. 

LNK
22.35

 14.40  „Didingasis 
 amžius“ 

TV1
21.00

TV6
1.00
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7.00 Amerikos talentai.
9.00 Laba diena (N-7).
9.30 Apie žūklę.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Šefas rekomenduoja.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
finalas Malaizijoje II. 
2014 m.

12.00 Arčiau mūsų. 2014 m.
12.30 Statyk! Praktinis 

būsto vadovas.
13.00 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
14.00 „Šeimynėlė“ (N-7).
16.00 „Muchtaro sugrįži-

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

(N-7).
19.00 Dainuok mano dainą. 

Dalyvauja: N.Bunkė, 
R.Dambrauskas, 
V.Genytė, 
A.Ivanauskas-
Fara, D.Meiželytė, 
I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, 
K.Zvonkuvienė.

21.00 Veiksmo f. 
„Nepavykęs sandė-
ris“ (N-14).

22.45 Veiksmo f. 
„Ašmenys. Trejybė“ 
(N-14).

0.55 „Dviese geriau“.
2.35 Bamba TV (S).

7.55 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Kitoks pokalbis.  
Svečiuose 
L.Salasevičius (N-7).

10.00 Taip gyvena žvaigždės!
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.
12.00 Savivaldybių rin-

kimai 2015. Biržų 
rajono meras (2).

13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Švenčionių 
rajono meras.

14.40 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Utenos 
rajono meras.

16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
16.20, 17.30 Savivaldybių 

rinkimai 2015. 
Varėnos rajono 
meras.

18.00 Nuoga tiesa (N-7).
19.30 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 „Netikęs auklėjimas“.
22.10 Vakar. Gyvai. Artūro 

Orlausko šou (N-14).
22.40, 2.45 „Kruvina žinutė“.
0.25, 4.10 Siaubo f. 

„Amerikos vilkolakis 
Paryžiuje“ (S).

2.15, 5.45 „Netikęs auklėji-
mas“ (N-14).

6.15 „Miestelio patruliai“.
7.00 „Miestai ir žmonės“.

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

knygų mugėje 2015.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Talentų ringas.
13.30 Kultūra +.
14.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
15.00 „Fotografo objektyve -  

Obamos Baltieji rūmai“.
16.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
18.00 Žinios. 
18.15 Legendos.
19.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
20.00 „Paskendę povan-

deniniai laivai. 
Nelaimės jūroje“

21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.

22.00 Režisieriaus Vidmanto 
Puplauskio 75-mečiui. 
Dokumentinis f. „Tik 
nereikia mūsų gąsdinti“. 

22.30 Panorama. 
23.00 Šarūno Barto filmų 

retrospektyva. 
0.55 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Gepardų  

dienoraščiai“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai.

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Trento ir  
laukinių kačių  
nuotykiai“.

12.00 Natūralioji kuli-
narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
14.00 „Superauklė“  

(N-7).
15.00 „Magijos meistrai“ 

(N-7).
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“ 

(N-7).
19.05 Romantinė drama 

„Abejojant meile“ 
(N-7).

21.00 Nemarus kinas. 
Komedija  
„Tėtušiai“.

22.50 Nuotykių drama 
„Jaunatis“ (N-14).

1.10 „Atpildas“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 Pragaro kelias  

(N-7).
11.00 Kovotojas  

nindzė (N-7).
12.00 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.00 Džeimio Oliverio 
maisto revoliucija.

14.00 Jokių kliūčių! (N-7).
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
17.00 Jokių kliūčių! (N-7).
18.00 DNB LKF taurės 

turnyras. I pusfinalis. 
2015, tiesioginė 
transliacija iš 
„Žalgirio“ arenos.

20.00 „6 kadrai“ (N-7).
20.30 DNB LKF taurės  

turnyras.  
II pusfinalis.  
2015, tiesioginė 
transliacija iš 
„Žalgirio“ arenos .

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

Hilso policininkas 3“ 
(N-14).

1.00 Trileris „Tikroji  
auka“ (N-14).

2.35 „Gatvės  
vaikai“ (N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

10.15 „Komisaras  
Manara 2“ (N-7).

11.15 Karštos senos  
sėdynės.

11.45 „Pasaulis  
pro traukinio  
langą“.

12.45 „80 traukinių  
aplink pasaulį“.

13.15 „Niagaros  
magija“ (N-7).

14.15 „Trauma“  
(N-7).

15.15 „Plėšikų  
vadas“ (N-7).

17.10 „Medis“ (N-7).
19.00 „Priedangoje“  

(N-7).
20.00 Klaipėdos  

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Lelijos“ (N-7).
21.35 Linkin Park  

koncertas  
„Road to 
Revolution“.  
2008 m.

23.10 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

23.40 „Bado  
žaidynės“ (N-14).

 15.00  „Fotografo objekty-
ve - Obamos Baltieji rūmai“

 9.00  Kitoks pokalbis 10.30  Šefas 
 rekomenduoja

 21.35  Linkin Park
 koncertas 

 14.00  Jokių kliūčių!  22.50  „Jaunatis“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.20, 7.15 „Dingusių nardytojų įlanka“. 7.00, 
10.00, 13.00 Žinios. 8.45 Šunų planeta. 9.15 
Šeštadienio talka. 10.10, 13.20 Žinios. Mas-
kva. 10.25 Mano planeta. 11.05, 1.00 „Tėvai 
ir seneliai“. 13.30 „Įsimylėjęs ir beginklis“. 
15.05 Šeštadienio vakaras. 17.05, 1.25 „Pusė 
karalystės už meilę“. 19.00 Šeštadienio žinios. 
19.45 „Šokiai su Žvaigždėmis“. 23.05 „Mano 
tėtis lakūnas“. 3.15 Šeštadienio vakaras. 

 TV Polonia
7.35 „Laimės spalvos“. 9.20 „Pagalbos signalas“. 
9.50 Miško bičiuliai. 10.05 Kultūros laida. 10.35 
ABC viską žino. 10.55 I gauruoti, ir margi. 11.10 
Kodėl? Kam? Kaip? 11.25 Tyrėjų TV. 12.00 „Ko-
pernikas“. 12.55 Regionų istorija. 13.10, 18.25, 
1.45 Galvosūkis. 13.20 Sveikinimų koncertas. 
13.40 „Tėvas Mateušas“. 14.30 KucinAlina. 15.00 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Lenkijos pradžios 
paslaptys“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų-
lenkų žodynas. 18.40 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.50 Pramoginė laida. 20.40 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų pro-
gnozė. 21.45, 3.40 „Garbės laikas. Sukilimas“. 
22.35, 4.25 Sveikinimų koncertas. 23.00, 4.45 
Lenkai čia ir ten. 24.00, 5.15 „Į pasaulio kraštą“. 
2.40 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 DiVa UniVeRsal TV
6.55, 12.10 Išskirtiniai. 9.10, 19.10 Mados pasauly-
je. 9.30, 14.50, 19.35, 22.05 Mados kontrolė. 9.55 
Nuotaka milijonieriui. 11.25, 15.15 Kortnė ir Chloja 
užkariauja Hemptonsą. 10.40 Raudonasis takelis. 
16.00, 24.00 Dianos fon Fiurstenberg namas. 
17.30 Mados projektas. 18.20 Tikroji Holivudo 
istorija. 20.00 Trijų merginų vasara amerikiečių 
šeimoje. 22.50 Išskirtiniai. Nuotaka milijonieriui. 

 TV1000
9.00 „Geri vyrukai“. 11.25 „Oušeno vienuoliktu-
kas“. 13.25 „Oušeno dvyliktukas“. 15.30 „Oušeno 
tryliktukas“. 17.30 „Kivirčas“. 19.00 „Kaulų kolekci-
ninkas“. 21.00 „Divergentė“. 23.30 „Medžiotojas“. 

 TRaVel
9.30 Nepaprasti užmiesčio namai. 10.30 Kelionė 
po prieskonių pasaulį. 12.00 Naujo būsto paieš-
ka. 13.00 Išgelbėkite mano verslą! Naujoji Ško-
tija. 14.00 Neįprastas Amerikos maistas. 15.00 
Brangenybių pasaulyje. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00, 23.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
18.00 Mano namelis ant ratų. 19.00, 21.00 Pa-
mesto bagažo aukcionai. 20.00 Lobių karalius. 
20.30 Lobių medžioklė. 22.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 

 animal PlaneT
7.00, 6.36 Laukinis gyvenimas. 7.25 Akvariumų 
verslas. 11.55, 18.20 Liūtai ir milžinai. 12.50, 
21.05 Liūto riaumojimas. 19.15 Megalodonas 
gyvas. 20.10, 1.40 Liūtų karalienė. 22.00 Undi-
nės. 23.50 Rykliai puola. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPoRT1
9.00 „Sportas“. Dienos naujienos. 9.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia“ - Ma-
drido „Real“. 11.00 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „Joventut“ - „FC Barcelona“. 12.50 
Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. 
Madrido „Real“ - Saragosos „CAI“. 3 ketvirtfi-
nalis. 14.40 KOK World series. Bušido kovos. 
Premjera. 17.00 Tiesioginė transliacija. WTA 
Rio Open. Moterų tenisas. Pusfinaliai. 20.00 
Tiesioginė transliacija. Karaliaus taurė „Copa 
del Rey“. 1 ketvirtfinalio nugalėtojas - 2 ke-
tvirtfinalio nugalėtojas. Pusfinalis. 21.50 „NBA 
World“. Speciali krepšinio laida. 22.30 Tie-
sioginė transliacija. Karaliaus taurė „Copa del 
Rey“. 3 ketvirtfinalio nugalėtojas - 4 ketvirtfina-
lio nugalėtojas. Pusfinalis. 0.20 NBA Hjustono 
„Rockets“ - Dalaso „Mavericks“. 2014/2015 m.  
sezonas. 3.00 Tiesioginė transliacija. NBA 
Hjustono „Rockets“ - Toronto „Raptors“. 5.30 
KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00 Dviračių sportas. Plentinių dviračių pasau-
lio čempionatas. 10.40 Ledo ritulys. KHL. „Me-
dveščak“ - Rygos „Dinamo“. 12.40 Futbolas. 
UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Besiktas“. 
14.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG -  
„Chelsea“. 16.25 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Arsenal“. Tiesioginė trans-
liacija. 19.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Newcastle“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.30 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Chelsea“ - „Burnley“. 23.20 Boksas. 
Genadijus Golovkinas - Martinas Murray’us. 
Tiesioginė transliacija. 0.40 Boksas. Art-
huras Abrahamas - Paulas Smithas. 2.00 
Dviračių sportas. Plentinių dviračių pasaulio 
čempionatas. 

 eURosPoRT
9.30, 24.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čem-
pionatas. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 13.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čem-
pionatas. 19.15, 2.00 Dviračių sportas. „Vuelta 
Andalucia“. 20.15 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 3.00 Motosportas. Pasaulio čem-
pionatas. 
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 19.00  „Vasara Amalfyje“  9.40  „Naskos linijų
  paslaptys“

 21.50  „Ugnies žiede“ 9.30  Mes pačios 12.00  „Kai atkeliavo 
  Zacharis Biveris“

 TV8
9.00 LR savivaldybių tarybų rinkimai 2015 
m. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Ana ir 
meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 
16.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.40 „Mis 
Marpl“ (N-7). 18.45 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Kol manęs nebuvo“ (N-7). 22.40 Komedija 
„Mano meilužis, jo tėvas ir aš“ (N-14). 0.30 
„Frosto prisilietimas“ (N-7). 

 Info TV
5.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
5.45 Apie žūklę. 6.15, 3.50 Autopilotas. 6.45 
Valanda su Rūta. 8.20, 9.35, 11.15, 18.30, 0.50, 
3.10 KK2 (N-7). 9.05, 13.30 Dviračio šou. 10.15 
Šefas rekomenduoja. 10.45 Arčiau mūsų. 12.00, 
14.30, 2.15, 4.50 Yra kaip yra (N-7). 13.00, 
23.25 Ne vienas kelyje 14.00 Teleparduotuvė. 
15.35 Retrospektyva. „Skulptorius Vladas Ur-
banavičius“. 2015 m. Autorius Juozas Matonis 
16.10 Lietuvos sprendimas. 19.10 Mes pačios 
19.40 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 
20.10 Pagalbos skambutis (N-7). 21.00 „Aukso 
imperija“. 22.00 „Žiedų ritmai“. 23.00, 4.20 
Tauro ragas (N-7). 23.50 24 valandos (N-7). 
1.30 Nuo... Iki. 

 PBK
6.15 „EURONEWS“. 6.45, 16.50 Naujienos. 7.10 
„Tarnauju tėvynei!“ 7.35 „Juokingi kamuoliukai. Pin 
kodas“. 7.50 „Belka ir Strelka“. 8.05 Sveikata. 9.00, 
11.00 Naujienos. 9.20, 11.20 „Fiksikai“. 9.35 Kol visi 
namie. 10.25 „Fazenda“. 11.25 „Atspėk melodiją“. 
12.10 „Žmonės, padarę Žemę apvalią“. 14.10, 17.00 
„Nepalik manęs“. 17.55 Trys akordai. 20.00 Laikas. 
20.25 „Vienas prie vieno“. 23.25 „Vairuotojas Verai“. 
1.20 „EURONEWS“. 1.50 „Jūrmala 2013“.

 REn
7.40 Tėtis turi rūpesčių. 9.15 „Gyvenimo taisy-
klės“. 10.05 „Namų valdytojas“. 11.40 „Žvaigždžių 
gyvenimas“. 13.25 Ekstrasensai detektyvai. 16.05 
Ekstrasensų mūšis. 18.10 Tėtis turi rūpesčių. 20.00 
„Paukštis narve“. 23.35 Gyvenimo taisyklės. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.25 Jų pa-
pročiai. 8.00 Pirmoji pavara. 8.45 „Ar rusai moka 
rusiškai?“ 9.25 „Valgome namie!“ 10.00 „Techni-
kos stebuklas“. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.00 
Šiandien. 12.25 „Aukso dulkės“. 13.05 „Simbado 
laikas“. 16.55 Ypatingas įvykis. 19.00 Norkino 
sąrašas. 20.15 „Paniurėlis“. 23.55 „Myliu tave iki 
ašarų“. 2.05 „Ala Pugačiova“. 4.00 „Antikileris“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
6.40 „Mano tėtis lakūnas“. 8.30 Pats sau režisierius. 
9.20, 10.00, 13.00 Žinios. 10.15 Humoro laida. 10.45 
Rytinis paštas. 11.25 Gyvūnijos pasaulyje. 11.55 
„Ne gyvenimas, o šventė“. 13.30 „Pikiruojančio 
bombonešio kronika“. 14.55 Humoro laida. 17.00 
„Padovanosiu tau meilę“. 19.00 Savaitės žinios. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 22.50 
„Privati detektyvė“. 0.35 „Įsimylėjęs ir beginklis“.

 TV PolonIa
7.00 Užstalės dainų koncertas. 8.50 1200 muziejų. 
9.20 Lenkai čia ir ten. 9.50 Klajūno užrašai. 10.00, 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 10.05 Petersburski Music 
Show. 10.40 Grūdas. 11.10, 24.00 „Komediantė“. 
12.15 Sveikinimų koncertas. 12.30 Didžiosios Len-
kijos gamtos rezervatai. 12.55, 13.10 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.45 Prie Tatrų. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 J.Stečkovskos 
koncertas. 16.05 Polonija užsienyje. 16.20 Okrasa 
laužo taisykles. 16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 
17.05 Provincijos lobiai. 17.25, 6.40 „Kalnų paslap-
tys“. 17.55 Made in Poland. 18.50, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Panaudoto rokenrolo pardavėjai - 25 
metai „T. Love“. Koncertas. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Likimo pokštas“. 22.40, 
4.30 Sveikinimų koncertas. 23.00, 4.50 Savaitraštis.
pl. 1.05 Petersburski Music Show.

 DIVa UnIVERsal TV
6.40, 17.30 Kortni ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 
7.25, 9.25, 22.15 Mados kontrolė. 7.50, 16.00, 
18.20 Išskirtiniai. 8.15 Tikroji Holivudo istorija. 
9.00 Mados pasaulyje. 9.50 Nuotaka milijonieriui. 
12.10 Nuotykiai rojuje. 16.45 Mados projektas. 
20.00 Vestuvės per Kalėdas. 21.25 Tikroji Holivudo 
istorija. 23.00 Išskirtiniai. Mano tiesa.

 TV1000
6.55 „Oušeno vienuoliktukas“. 8.50 „Oušeno 
dvyliktukas“. 10.55 „Oušeno tryliktukas“. 12.55 
„Kaulų kolekcininkas“. 14.50 „Divergentė“. 17.15 
„Priėmimas“. 19.00 „Bado žaidynės“. 21.30 „Tarp 
dviejų pasaulių“. 23.25 „Raudonasis drakonas“. 
1.30 „Mes tikime meile“. 3.30 „Varnas“. 

 TRaVEl
8.00 Neįprastas Amerikos maistas. 9.00 Muziejų 
mįslės. 10.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 11.00 
Gelbėtojai. 12.00 Oro uostas 24.7: Majamis. 13.00 
Brangenybių pasaulyje. 14.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 16.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 17.00, 
24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 18.00 Neįti-
kėtinos istorijos. Bakingamo rūmai. 19.30 Pamesto 
bagažo aukcionai. 21.00 Lobių karalius. 21.30 Lobių 
medžioklė. 23.00 Legendiniai viešbučiai.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Redakajus“  

(N-7).
7.25 „Bidamanų  

turnyras“ (N-7).
8.00 „Mažylių nuotykiai“.
8.30 „Būrys“ (N-7).
9.00 Svajonių sodai.
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 „Barbė Mariposa  

ir Fėjų princesė“.
12.00 Filmas šeimai  

„Kai atkeliavo 
Zacharis Biveris“.

13.45 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.15 „Kurt Sejitas  
ir Šura“ (N-7).

17.20 Ekstrasensai  
detektyvai (N-7).

18.30 TV3 žinios.  
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 Savaitės komentarai. 
Politinių įvykių  
apžvalga.

19.30 Šuolis! (N-7).
22.30 Veiksmo f.  

„Mirtinas smūgis“ 
(N-14).

0.25 Komedija  
„Kvaišų šeimynėlė. 
Aukso ieškotojai“ 
(N-7).

1.55 Veiksmo f. 
„Gaudynės“ (N-14).

6.30 „Smalsutė Dora. 
Dora gelbsti  
undinėles“.

7.20 „Kaukė“.
7.45 „Kas naujo,  

Skūbi-Dū?“
8.10 „Ogis ir tarakonai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
9.00 Sveikatos ABC  

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Veiksmo ir nuotykių 

komedija „Zatura. 
Nuotykiai kosmose“.

12.05 Melodrama „Namas 
prie ežero“ (N-7).

14.10 „Mano puikioji 
auklė“.

14.45 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.30 Lietuvos  
supermiestas.

22.10 Veiksmo trileris  
„Da Vinčio kodas“ 
(N-14).

1.05 Mistinis trileris 
„Apokalipsės  
pranašai“ (N-14).

2.50 Programos pabaiga.
2.55 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Ryto suktinis  

su Zita Kelmickaite.
8.30 Girių horizontai.
9.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
9.25 „Vakavilis“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.
10.55 „Leonardas 1“.
12.00 „Amazonė. Vienas miš-

kas, daug pasaulių“.
13.00 „Puaro 13“ (N-7).
14.30 Dokumentinis f. 

„Gyvi“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.15 Delfinai ir žvaigždės.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.30 Pasaulio panorama.
19.55 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“.
21.50 „Ugnies žiede“ (N-7).
0.45 Auksinis protas.
2.00 „Puaro 13“ (N-7).
3.30 Pasaulio panorama.
4.00 Savaitė.
4.30 „Giminės. 

Gyvenimas tęsiasi“.

7.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

8.00 Pirmas kartas  
su žvaigžde  
(N-7).

8.30 Tauro ragas  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Pasaulis X. 

Paranormalių  
reiškinių kronika 
(N-7).

11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
14.00 Sveikinimų  

koncertas.
16.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Vasara Amalfyje“ 
(N-7).

21.00 „Kortų namelis“  
(N-14).

23.00 Romantinė drama 
„Bagerio Vanso 
legenda“  
(N-14).

1.20 „Dviese geriau“.
3.00 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Girių takais.
9.35 Namų daktaras.
10.10 Vantos lapas (N-7).
10.40 Šiandien kimba.
11.10 „Laukinis pasaulis“.
12.00 Savivaldybių  

rinkimai 2015. 
Pagėgių meras (2).

13.20 Savivaldybių  
rinkimai 2015. 
Elektrėnų meras (2).

14.40 Savivaldybių  
rinkimai 2015. 
Vilniaus rajono 
meras.

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš  

prigimties“.
17.30, 6.00  

Šeima - jėga! 2.
19.00, 21.00 Žinios. Orai.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. “Gydantys 

sapnai arba Ką 
sapnuoja šių dienų 
žmonės?“ (N-7).

21.30, 1.00, 3.50 24/7.
22.30, 1.40, 4.30 „Nebylus 

liudijimas“ (N-14).
23.30 Siaubo f.  

„Šešėlis“ (S).
5.25 „Genijai iš prigimties“.
5.55 „Miestai ir žmonės“.

8.05 Mes - pasaulis. 2013 m.
9.40 „Naskos linijų 

paslaptys“.
10.30 ORA ET LABORA. 

Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Talentų ringas. 2008 m.
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
15.00 Koncertuoja dainų 

ir šokių ansamblis 
„Lietuva“. 1995 m.

16.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.

17.00 Dokumentinis f. 
„Pastabos žemėlapio 
pakraščiuose“.

17.30 Septynios Kauno 
dienos.

18.00 Žinios.
18.15 Rusų gatvė.
18.45 Mokslo sriuba.
19.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015.
21.00 Dokumentinis f. „Atgi-

mimo kronika“ (N-7).
22.15 ...formatas. Poetas 

Antanas Gailius.
22.30 Panorama.
23.00 „Vilnius Mama Jazz 

2014“. „Hubert 
Dupont Band“.

24.00 „Šiaurietiškas būdas“.

 23.30  „Šešėlis“

laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 0 45

„BAGERIO VANSO LEGENDA“
Romantinė dRama. JAV, Jungtinė Karalystė. 2000.
Režisierius R.Redfordas.
Vaidina V.Smitas, M.Deimonas, Č.Teron.

Viskuo nusivylęs karo veteranas netikėtai sutinka sužaisti golfo partiją. 
Žaidimas jam atrodo nuobodus, kol lazdų padavėjas Bageris Vansas iš-
moko jį keleto triukų, tarp jų ir autentiško smūgio, kuris, paaiškėja, esąs 
raktas į visus gyvenimo iššūkius ir gyvenimo prasmę.

„PRAGARAS KONEKTIKUTE“
Siaubo tRileRiS. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius P.Kornvelis.
Vaidina V.Medsen, K.Gelneris,
M.Donovanas.

Sara Kembel su sūnumi Metu per-
sikrausto į Sautingtoną. Netrukus 
Metas aptinka patalpą namo rūsyje, 
kur anksčiau buvo įrengtas morgas. 
Pasirodo, naujasis Kembelų namas 
kadaise buvo laidojimo namai...

„APOKALIPSĖS PRANAŠAI“
miStiniS tRileRiS. JAV. 2009.
Režisierius J.Akerlundas.
Vaidina D.Kveidas, Z.Žangas,
K.Kolinsas jaunesn.

Eidanas Breslinas yra policijos de-
tektyvas, kurio širdis sugrubo po 
tragedijos - žmonos mirties. Jis  
panyra į darbą. Lyg tyčia pasitai-
ko paslaptinga ir paini byla. Apy-
linkėse prasidėjo keistos ir gana 
šiurpios žmogžudystės...

„KVAIŠŲ ŠEIMYNĖLĖ.  
AUKSO IEŠKOTOJAI“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius G.Preisleris.
Vaidina V.Fridlas, K.Ovenas, L.Laser.

Du nevykėliai Kalvinas ir Leonardas 
nori greitai praturtėti. Jaunuoliai 
nusprendžia, kad paprasčiausias 
būdas - vesti turtingas močiutes, 
kurios greitai nusibaigs, ir visi jų 
turtai liks jaunikiams...

vasario 22 d.

 11.30  „Laukinės
  gamtos ginklai“

 23.00  „Galaktikos 
  gelbėtojai“

 21.00  „Niro Vulfo  
 mįslės“

 ANIMAL PLANET
7.00, 6.36 Laukinis gyvenimas. 7.25, 1.40, 4.15 
Liūto riaumojimas. 12.50, 20.10 Liūtai ir mil-
žinai. 13.45 Liūtų karalienė. 19.15, 22.55 Vudu 
ryklys. 21.05 Plėšrūno intelektas. 22.00 Undinės. 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.50 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. 1 ketvirtfinalio 
nugalėtojas - 2 ketvirtfinalio nugalėtojas. Pusfinalis. 
11.30 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Karaliaus 
taurė „Copa del Rey“. 3 ketvirtfinalio nugalėtojas - 4 
ketvirtfinalio nugalėtojas. Pusfinalis. 13.20 NBA Hjus-
tono „Rockets“ - Toronto „Raptors“. 15.30 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindho-
ven“ - „FC Dordrecht“. 17.20 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 22 turo apžvalga. 17.45 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Excelsior“. 
19.35 Tiesioginė transliacija. WTA Rio Open. Finalas 
(nuo 2 seto). 20.00 Tiesioginė transliacija. Karaliaus 
taurė „Copa del Rey“. Finalas (pertraukų metu WTA 
Rio Open). 22.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžval-
ga. 22.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Milvokio „Bucks“ - Atlantos „Hawks“. 1.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „FC Dordrecht“. 
2014/2015 m. sezonas. 3.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Feyenoord“ - „Excelsior“. 5.00 Karaliaus taurė 
„Copa del Rey“. Finalas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
5.55 Boksas. Genadijus Golovkinas - Marti-
nas Murray’us. 6.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Crystal Palace“ - „Arsenal“. 8.45 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Burnley“. 10.35 Dviračių sportas. Plentinių 
dviračių pasaulio čempionatas. 13.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „West 
Ham“. Tiesioginė transliacija. 15.55 Ledo ritu-
lys. KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 18.30 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Southampton“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 20.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalgas. 21.00 Motospor-
tas. Nascar 500 mylių lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Leicester“. 1.50 Ledo ritulys. 
KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 
3.50 Boksas. Genadijus Golovkinas - Marti-
nas Murray’us. 5.00 Motosportas. Nascar 500 
mylių lenktynės. 

 EUROSPORT
5.45 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 9.30, 
14.45, 24.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempio-
natas. 12.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
19.45 Dviračių sportas. „Vuelta Andalucia“. 
21.00 Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 

6.50 „Mylėk savo sodą“.
7.45 „Stulbinamas  

gyvūnijos  
pasaulis“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai.

10.30 „Korio gyvūnijos 
pasaulis“.

11.30 „Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

12.00 Natūralioji  
kulinarija su  
Anabele Lengbein.

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

(N-7).
15.00 „Magijos meistrai“ 

(N-7).
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
18.05 „Keistenybės.  

Dono Poleko  
pasaulis“.

19.05 Nustebink mane.
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 

Vulfas išeina iš 
namų“ (N-14).

22.45 Siaubo trileris 
„Pragaras 
Konektikute“  
(N-14).

0.40 „Agentai“  
(N-7).

8.45 Teleparduotuvė.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 Ledo kelias  

(N-7).
11.00 Kovotojas nindzė  

(N-7).
12.00 Adrenalinas  

(N-7).
12.30 „Simpsonai“  

(N-7).
13.00 Džeimio Oliverio 

maisto revoliucija.
14.00 Jokių kliūčių!
15.00 Pragaro kelias  

(N-7).
16.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
17.00 Jokių kliūčių!  

(N-7).
18.00 DNB LKF taurės 

turnyras. Rungtynės 
dėl 3 vietos. 2015, 
tiesioginė transliacija 
iš „Žalgirio“ arenos.

20.00 „6 kadrai“ (N-7).
20.30 DNB LKF taurės 

turnyras. Rungtynės 
dėl 1 vietos. 2015, 
tiesioginė transliacija 
iš „Žalgirio“ arenos.

22.30 „Byvis ir Tešlagalvis“ 
(N-14).

23.00 „Galaktikos  
gelbėtojai“ (N-7).

1.00 „Lujis“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

11.00 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

11.30 „Laukinės  
gamtos ginklai“.

12.30 „Lelijos“ (N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.00 „Tėvai už borto“.
14.40 „Kosmoso kariai“.
16.20 „Raudonasis  

progailis“ (N-7).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras  

Manara 2“  
(N-7).

20.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Kapitono dukra“  
(N-7).

23.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.30 „Titnagas“  
(N-14).

0.30 „Edeno muziejus“ 
(N-7).

BTV
23.00

rekomenduoja

TV1
22.45

TV3
0.25

LNK
1.05



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Aistros spalvos“ (N-7).
11.00 Trileris „Iksmenai. 

Žūtbūtinis mūšis“.
12.55 Animacinis f. „Ragai 

ir kanopos sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Žvaigždžių dešimtu-

kas (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (1).
23.10 TV serialas „Privati 

praktika“ (N-7).
0.10 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

1.10 TV serialas 
„Ieškotojas“ (N-7).

2.00 „Aferistas“ (N-7).
2.50 „Mažylė Houp“ (N-7).
3.40 TV serialas „Pelkė“ (1).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Komedija „Į žvejybą“.
10.40 Nuotykių filmas 

šeimai „Peliukas 
Stiuartas Litlis 2“.

12.10 Filmas šeimai „Nikis 
Tūzas“.

13.40 Animacinis f. 
„Madagaskaro pin-
gvinai“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Pagalbos šauks-
mas“ (N-14).

24.00 TV serialas „Ties 
riba“ (N-14).

0.55 TV serialas „Nikita“.
1.50 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.45 Programos pabaiga.
2.50 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Pasaulio panorama.
11.10 Savaitė.
11.40 „Gyvi“ (N-7).
13.05 Istorijos detektyvai.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja“.
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien. 
18.45 TV serialas „Ten, kur 

namai“ (N-7).
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Pinigų karta.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai“.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.05 Teisė žinoti.
4.55 Lietuvos nepriklauso-

mybės atkūrimo 25-
mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 1994 m.

 6.05  Labas rytas, 
 Lietuva

 15.30  „Laukinė 
 Esmeralda“

 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

Pirmadienis

 TV8
9.00 Mano vaikas. 10.00 „Linksmieji draugai“. 
10.25 Senoji animacija. 11.00 Drama „Kol manęs 
nebuvo“. 12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35 „Laukinis angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 Pasikeisk! 18.00 „Meilė gyventi“. 
19.00 „Laukinis angelas. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 20.35 „Pamiršk mane“. 21.00 „Arabų prin-
cas“. 22.40 „Meilė gyventi“. 23.35 Pasikeisk!  

 Info TV
8.00 Apie žūklę. 8.30 Šefas rekomenduoja. 9.00 
Mes pačios. 9.30 Žinios. 10.00 „Alfa“ savaitė. 
10.25 Pasaulis X. 11.20 24 valandos. 12.35 
Valanda su Rūta. 14.00 Padėkime augti. 14.30 
Yra kaip yra. 15.45 KK2. 16.30 „Alfa“ savaitė. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
9.00, 17.00 Naujienos. 9.15 „Karininkai“. 11.00, 
14.00 Naujienos. 11.25 „Žmonės, sukūrę apva-
lią žemę“. 13.30, 14.20, 17.15 „Diversantas“. 
17.55 Šventinis koncertas. 20.00 Laikas. 21.05 
Lietuvos laikas. 21.30 „Aš - meras“. 22.00 
„Ponai - draugai“. 24.00 Lietuvos laikas. 

 REn
7.00 „Čimos legendos“. 7.15 „Mano tiesa“. 
8.05 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.15 „Bučinys 2“. 
10.50 Tėtis turi rūpesčių. 12.40 Gyvenimo taisy-
klės. 13.35 „Paukštis narve“. 17.20 „Bučinys 2“. 
19.15 Žinios. 19.25 „Bomba“. 21.15 Pasverti ir 
laimingi 3. 22.35 „Siurprizas“. 0.20 „Gyvenimo 
taisyklės“. 

 nTV MIR
5.55 „Daina jūsų staliukui“. 7.00, 9.00, 
12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 „Dvikova“. 
8.45, 9.25 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.10 
A.Žurbino melodijos. 10.55 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galuti-
nis sprendimas. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 
svarbiausia byla. 16.00 „Bombila. Tęsinys“. 
18.30 „Piatnickis. Antra dalis“. 20.25 „Vo-
ratinklis - 8“. 22.20 „Išsigelbėjimo tarifas“. 
23.35 „Gydytojas“. 1.25 „Jūrų velniai. Liki-
mai. priešo teritorija“. 3.20 „Adrenalinas“. 
4.20 „Pirmasis kraujas“. 

„RYKLIŲ nAKTIS“
Siaubo filmaS. JAV. 2011.
Režisierius D.Elisas.
Vaidina S.Pekston, D.Miligenas, K.Kermakas.

Sara su draugais kateriu atplaukia į trobelę ant ežero kranto ir ketina savaitgalį 
pasilinksminti. Kai sportininkas Malikas iš vandens išlipa su nuplėšta ranka, 
gera nuotaika išgaruoja akimirksniu. Bičiuliai nusprendžia kuo greičiau nu-
gabenti Maliką į ligoninę kitoje ežero pusėje. Plaukdami nedideliu kateriu 
jie pamato, kad ežeras pilnas didžiulių ryklių. Jaunuoliai vienas po kito žūva, 
o likę gyvi beviltiškai bando nuvyti ryklius šalin ir pasiekti sausumą.

TV6
23.00

„PAGALBoS ŠAUKSMAS“
KriminaliniS trileriS. JAV. 2013.
Režisierius B.Andersonas.
Vaidina H.Beri, E.Tompson, 
E.Breslin.

Veiksmas vyksta skubios polici-
jos pagalbos skambučių centre. 
Skyriaus veteranė Džordan Terner 
savo darbą išmano puikiai. Tačiau 
vienąkart pakeldama ragelį ji net 
nenutuokia, kad šis skambutis pa-
keis viską. Prislopintas merginos 
balsas ragelyje su siaubu pakuž-
da, kad ją ką tik pagrobė. Džordan 
imasi veikti...

„APSUKRIoS KAMBARInĖS“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius M.Čeris.
Vaidina A.Ortis, D.Ramires, 
R.Sančes.

Serialo herojės dirba prabangiuose 
Beverli Hilso namuose. Turtuolių tar-
naitės turi būti diskretiškos, gudrios 
ir apsukrios, kad išsilaikytų darbe. 
Jos apie savo šeimininkes, jų vyrus 
ir namus žino viską. Jos žino net 
slapčiausias ir purviniausias ponių 
paslaptis, o tai kartais gali būti pražū-
tinga. Veiksmas prasideda, kai nužu-
doma tarnaitė Flora Ernandes.

„ARTI nAMŲ“
SerialaS. JAV. 2005.
Režisierius Dž.Leonardas.
Vaidina Dž.K.Linčas, D.Dž.Eliotas, 
Dž.Finigan.

Jauna ir atkakli prokurorė Anabeta 
Čeis nagrinėja nusikaltimus, vykstan-
čius kaimynystėje. Ji laimi beveik vi-
sas baudžiamąsias bylas. Anabeta iš-
tekėjusi už statybininko Džeko Čeiso 
ir turi mažą dukrytę Heilę, ji stengiasi 
suderinti Indianapolio prokuroro dar-
bą su šeimyniniu gyvenimu.

LnK
22.10

TV1
0.45

rekomenduoja

TV3
22.10
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

8.00 Mistinės istorijos.
9.00 TV serialas „Bosas“ .
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
13.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
14.00 TV serialas 

„Komisaras Aleksas“.
15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

turi vaikų“ (N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Sniegynų įkaitai“.
23.50 TV serialas „Sausas 

įstatymas“ (N-14).
0.55 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.50 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.55 Bamba TV (S).

7.25 Namų daktaras.
8.00 Vantos lapas (N-7).
8.30 Girių takais.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Kitoks pokalbis.  

Svečiuose 
L.Salasevičius (N-7).

10.30 Nuoga tiesa (N-7).
11.30 Pasaulis X. „Gydantys 

sapnai arba Ką 
sapnuoja šių dienų 
žmonės?“ (N-7).

12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Širvintų 
rajono meras.

18.00, 22.30 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015 (tęsinys).
19.20, 0.20 „Albanas“ (N-7).
20.20 „Kalinių žmonos“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vakar. Gyvai. Artūro 

Orlausko šou (N-14).
23.50  „Netikęs auklėjimas“.
2.00, 4.10, 6.00 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.45 „Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 „Genijai iš pri-

gimties“.
3.35, 5.25 Reporteris.

8.05 „Leonardas 1“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Kosto 
Smorigino dainos.

12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Režisieriaus Vidmanto 

Puplauskio 75-mečiui. 
Dokumentinis f.  
„Pastabos žemėlapio 
pakraščiuose“.

13.15 Koncertas „ABBA. 
Stebuklų pasaulis“.

15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Dainuoja 
Virgilijus Noreika.

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

„Nevėžis“ - „Prienai“. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.
21.30 „Falkonas“ (1, 2 s., 

subtitruota, N-7).
23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Panorama. 
0.35 Dėmesio centre. 
1.00 Kultūros savanoriai.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

auklė“.
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Stulbinamas  
gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Alabama - namai 

namučiai (N-7).
14.50 Būrėja.
15.25 Dokumentinis f. 

„Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

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

komedija 
„Viengungis“ (N-7).

22.55 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

23.50 „Farų šeima“ (N-7).
0.45 „Arti namų“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-14).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

13.30 „Univeras.  
Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai  

(N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir  

Tania“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.30 „Nepaprasti  

rusiški kadrai“  
(N-7).

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

Ryklių naktis“  
(S).

0.40 Komedija  
„Galaktikos  
gelbėtojai“ (N-7).

2.20 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos  
savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

9.30 „Trauma“ (N-7).
10.30 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
11.30 „Komanda Č“  

(N-7).
12.30 „Pasaulis pro  

traukinio langą“.
13.30 Karštos senos  

sėdynės.
14.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.30 „Tėvai už borto“.
15.10 „Medis“ (N-7).
17.00 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Niagaros  
magija“ (N-7).

19.00 „Komanda Č“  
(N-7).

20.00, 23.05 Balticum TV 
žinios.

20.20 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

20.50 Kinomano  
užrašai.

21.05 Kino akademija. 
„Rizikos riba“.

23.20 „Trauma“ (N-7).
0.20 „Lelijos“ (N-7).

 11.30  Kosto Smorigino 
 dainos

 20.20  „Kalinių žmonos“ 16.00  „Prokurorų 
 patikrinimas“

 21.05  „Rizikos riba“ 10.00  „Kobra 11“ 16.50  „Mano puikioji 
auklė“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
6.10 „Karininkai“. 7.55, 3.55 Krymo legenda. 
8.50, 13.20 „Krantai“. 13.00, 19.00 Žinios. 
16.20 „Ivanas Poddubnis“. 19.40 „Pavasarį 
pražysta meilė“. 22.25 „Prasiveržimas. „Me-
džiotojo“ medžioklė“. 2.20 „Du kapitonai“. 

 TV Polonia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.50 Cafe his-
toria. 12.10 Made in Poland. 12.40, 17.55, 
1.45 „Baronas24“. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35 Žinios. 13.50 „Likimo pokštas“. 14.45 
Savaitraštis.pl. 15.40 Kultūringieji PL. 16.50 
„Notacijos. Vitoldas Sobocinskis. Ekrano dai-
lininkas“. 17.05 Kolbergo keliu: Misė Furtak. 
17.35 Libera - meno gidas. 18.20, 22.45, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 19.55 
XX amžiaus sensacijos. 19.25 Rytų studija. 
20.25 Prie Nemuno. Baltarusijos lenkų laida. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Meilė prie užliejamos 
pievos“. 22.55, 5.20 Buvo, nepraėjo - istorijos 
žvalgų kronika. 23.25 Istorijos aktualijos. 23.45, 
5.50 T.Lisas gyvai. 0.45 „Naszaarmia.pl“. 1.10 Ir 
gauruoti, ir margi. 1.25 Kodėl? Kam? Kaip? 2.15 
XX amžiaus sensacijos. 2.45 Animacinis f. 3.00 
Žinios. 6.40 „Lenkai Sibire. Esu iš Irkutsko“. 

 DiVa UniVeRsal TV
4.15, 8.00, 14.25, 20.00 Kortnė ir Kim užkariauja 
Hemptonsą. 5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 
8.45, 12.10, 0.05 Išskirtiniai. 6.30, 12.55 Nuoty-
kiai rojuje. 7.15, 19.10 Dianos fon Fiurstenberg 
namas. 9.30, 23.20 Mados kontrolė. 9.55, 15.10 
Džuliana ir Bilas. 10.40, 16.00 Nuotaka milijonie-
riui. 13.40, 17.30 Tikroji Holivudo istorija. 18.20 
Auksinis jaunimas. 20.50 Raudonas takelis. 

 TV1000
11.30 „Kvartetas“. 13.15 „Gatvės tango“. 15.15 
„Holivudo žmogžudysčių skyrius“. 17.15 „Vi-
durnaktis Paryžiuje“. 19.00 „Žodžiai“. 21.00 
„Didieji lūkesčiai“. 23.15 „Džounsų šeimynėlė“. 

 TRaVel
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 
Majamis. 10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio 
paslaptys. 11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir 
mįslės. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Išgelbėkite mano verslą! Operacija „Sandy“. 19.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
Vokietija. 22.00 Pagaminta Amerikoje. 22.30 Ada-
mas Ričmanas. Jaučiai Naujajame Orleane. 

 animal PlaneT
7.00, 22.00, 0.45, 3.25 „Laukinis gyvenimas“. 7.25, 
11.00 „Kačiukai ir šunyčiai“. 8.15, 11.55, 16.30 
„Liūtų karalienė“. 9.10„Iškviečiamas tramdytojas“. 
10.05, 15.35 „Aligatorių tramdytojai“. 12.50, 17.25 
„Liūto riaumojimas“. 13.45 „Laukinės būtybės“. 
14.40, 19.15 „Akvariumų verslas“. 20.10 „Žmogus 
ir liūtai“. 21.05 „Gyvenimas būryje“. 22.55 „Gamta 
su D.Salmoniu“. 23.50 „Ryklių vasara“. 

 sPoRT1
8.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ -  
Atlantos „Hawks“. 2014/2015 m. sezonas. 
10.00 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krep-
šinis. „FC Barcelona“ - „Valencia Basket“. 
Ketvirtfinalis. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ 
2014/2015 lyga. Turo apžvalga. 13.00 WTA 
Rio Open. Moterų tenisas. 1 Pusfinalis. 15.00 
NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ -  
Majamio „Heat“. 17.00 KOK World series. Buši-
do kovos. 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 19.15 Pasaulio galiūnų čempionatas. 
20.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - 
Atlantos „Hawks“. 2014/2015 m. sezonas. 21.10 
NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Atlantos 
„Hawks“. 2014/2015 m. sezonas. 22.10, 23.10 
Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. „FC 
Barcelona“ - „Valencia Basket“. Ketvirtfinalis. 

 ViasaT sPoRT BalTic
9.00 Motosportas. Nascar lenktynių apžvalga. 
10.00, 0.20 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 11.00 Boksas. Genadijus 
Golovkinas - Martinas Murray’us. 13.00 Bok-
sas. Arthuras Abrahamas - Paulas Smithas. 
15.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Totten-
ham“ - „West Ham“. 16.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Southampton“ - „Liverpool“. 
18.40, 4.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Di-
namo“ - Rygos „Dinamo“. 20.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. PSG - „Chelsea“. 22.30 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Schalke“ -  
„Real“. 1.20 Dviračių sportas. Plentinių dvira-
čių pasaulio čempionatas. 

 eURosPoRT
9.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 11.30 
Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. 12.00, 19.15 
Dviračių sportas. „Vuelta Andalucia“. 13.00, 
20.45, 23.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempi-
onatas. 17.00 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 18.30 Futbolo apžvalga. 20.15 Žvaigždės 
iš arti. „Tinkoff Saxo“. 21.45 Sporto linksmy-
bės. 22.00 Imtynės. WWE žurnalas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 16.00  Žinios. Orai  20.30  Labanaktukas 13.05  Pinigų karta 7.50  „Volkeris, 
 Teksaso reindžeris“

 22.10  „Transporteris“

 TV8
9.20 Mano vaikas. 10.00 „Linksmieji draugai“. 
10.25 Senoji animacija. 11.00 „Arabų princas“. 
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.35 „Laukinis 
angelas“. 14.30 „Pamiršk mane“. 15.00 „Žavūs ir 
drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 
Pasikeisk! 18.00 „Medikai“. 19.00 „Laukinis an-
gelas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Pamiršk 
mane“. 21.00 „Arabų princas“. 22.40 „Medikai“.   

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio šou. 
11.05 Nuo... Iki. 12.00 Yra kaip yra. 13.10 KK2. 
14.00 Dviračio šou. 14.30 Yra kaip yra. 15.45 
KK2. 16.30 Dviračio šou. 17.00 Info diena. 21.00, 
22.00 Dviračio šou. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 0.20 Informacinė žinių laida . 6.30, 9.00, 
17.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 Gyvenk svei-
kai! 12.40 „Bučinys 2“. 13.35, 14.20 Kartu su vi-
sais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.40 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba 20.00 Laikas 20.45 Lietuvos laikas. 21.10 
„Aš - meras“. 21.25 „Ponai - draugai“. 23.35 
Lietuvos laikas 23.50 „Vakaras su Urgantu“. 

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.10 „Žvėreliai“. 7.35 „Mano 
tiesa“. 8.25 „Žvaigždžių gyvenimas“. 10.00 „Bu-
činys 2“. 11.40 „Bomba“. 13.25 „Gyvenimo 
taisyklės“. 14.15 Pasverti ir laimingi 3. 15.30 
„Siurprizas“. 17.30 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Bomba“. 21.10 „Mano tiesa“. 23.00 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 
Gyvena gi žmonės. 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.10 „Pagrindinis 
kelias“. 10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Pro-
kurorų patikrinimas. 15.25 „Medicinos pa-
slaptys“. 16.00 „Bombila. Tęsinys“ . 17.00 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Piatnickis. Antra 
dalis“. 20.45 „Voratinklis - 8“. 22.40 Dienos 
anatomija. 23.30 „Gydytojas“. 1.25 Kalbame ir 
rodome. 2.30 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės 
kronikos“. 3.35 „Adrenalinas“. 4.30 „Pirmasis 
kraujas“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Taranuoju. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Žinios. Maskva. 10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.55 Ypatingas atvejis. 14.05 „Ten, kur tu“. 
15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 
17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 „Pavasarį pražys-
ta meilė“. 22.45 „Pchenjanas-Seulas. Ir toliau...“ 
23.50 Koncertas „Dainuojantys ginklai“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.05 Buvo, 
nepraėjo - istorijos žvalgų kronika. 12.40 Šios 
dienos užduotys. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 13.30, 18.50, 21.40, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Garbės laikas. Suki-
limas“. 14.50 „Kalnų paslaptys“. 15.30 T.Lisas 
gyvai. 16.35 „Lenkai Sibire. Esu iš Irkutsko“. 
17.05 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 Šios 
dienos užduotys. 18.20, 22.45, 4.35 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 2.15 
XX amžiaus sensacijos. 19.30 Petersburski 
Music Show. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 23.00, 5.15 Sveika, Polonija. 23.45, 
5.55 T.Lipinskio ir TILT koncertas (2). 0.40 
„Janas Novakas Jezioranskis - įvykių užkuli-
siai“. 1.10 Made in Poland. 2.45 Animacinis f. 

 DIVa UnIVERsal TV
7.15 Dianos fon Fiurstenberg namas. 8.00, 20.50 
Kortnė ir Chloja užkariauja Hemptonsą. 8.45, 
12.45, 17.30 Raudonas takelis. 11.15, 16.00 
Nuotaka milijonieriui. 12.00, 16.45 Liežuvautoja. 
15.15, 3.20 Džuliana ir Bilas. 20.00, 2.05 Madingi 
tinklaraštininkai. 20.25, 21.40, 2.30 Mados kontro-
lė. 22.30 Kaip Garsijos merginos praleido vasarą. 

 TV1000
8.45 „Neįtariamasis“. 10.30 „Mes tikime meile“. 
12.30 „Tai, kas tikra“. 14.45 „Neįtariamasis“. 
16.30 „Bado žaidynės“. 19.00 „Priėmimas“. 
21.00 „Žodžiai“. 22.45 „Varnas“. 

 TRaVEl
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30 
Naujo būsto paieška. Meilė Sen Kitsui; naujas 
gyvenimas San Chuane. 9.30, 17.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios 
pasaulio paslaptys. 11.30, 16.00 Amerikos pa-
slaptys ir mįslės. 12.30, 21.00 Pamesto bagažo 
aukcionai. 14.00 Naujo būsto paieška. Meilė Sen 
Kitsui; naujas gyvenimas San Chuane. 18.00 
Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. Kroatija; 
užmiesčio namas. 22.00 Lobių karalius. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

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

spalvos“ (N-7).
11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 Animacinis f. „Ragai 

ir kanopos sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“.
14.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Prieš srovę (N-7).
20.30 VIP (N-7).
21.00 TV serialas 

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

„Transporteris“ (N-14).
23.10 TV serialas „Krizė“ 

(N-14).
0.10 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.10 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
2.00 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.50 TV serialas „Mažylė 

Houp“ (N-7).
3.35 TV serialas „Pelkė“.

6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
7.00 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio nuotykiai“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 Melodrama „Namas 
prie ežero“ (N-7).

11.00 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Zatura. 
Nuotykiai kosmose“.

13.10 „Tomas ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.05 TV serialas „Bėgantis 

laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Dokumentinis f.  

„Barnevernet. 
Norvegiškos vaikų 
medžioklės ypatumai“.

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.10 Trileris „Išdavikas“.
0.20 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
1.15 TV serialas „Nikita“.
2.10 „Detektyvė Džonson“.
3.05 Programos pabaiga.
3.10 Lietuva Tavo delne.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Komisaras Reksas“.
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
11.30 Eurovizija 2015. 

Nacionalinė atranka. 
Finalas.

13.05 Pinigų karta.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 „Hartlando užuovėja“.
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien. Sportas. 

Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur 

namai“ (N-7).
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas.
22.20 Istorijos detektyvai.
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai“ (N-7).
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Emigrantai.
4.05 Specialus tyrimas.
4.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

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

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 „Brolis už brolį“ (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

14.00 TV serialas 
„Komisaras Aleksas“.

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

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

metai. Pasitikime 
protėvius!“ (N-14).

23.35 TV serialas „Sausas 
įstatymas“ (N-7).

0.40 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

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

2.40 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“ (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.00 Patriotai (N-7).
14.00 „Gamink sveikiau!“
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.00 Žinios. Orai.
17.15 Savivaldybių rinki-

mai 2015. Vilniaus 
miesto meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Vilniaus mies-
to meras (tęsinys).

19.20, 0.20 „Albanas“ (N-7).
20.20 „Kalinių žmonos“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
1.20, 3.35, 5.25 Reporteris.
2.00, 4.10, 6.00 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.45 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Dainuoja Virgilijus 

Noreika.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra +.
12.45 Džiazo muzikos vaka-

ras. Festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2014“. 

13.45 ...formatas. Poetas 
Antanas Gailius.

14.00 „Fotografo objektyve -  
Obamos Baltieji 
rūmai“.

15.00 Rašytojos Aldonos 
Liobytės 100-osioms 
gimimo metinėms. 

16.00 „Džeronimas“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Koncertuoja Kauno 

miesto simfoninis 
orkestras. 

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 „Striomsio viloje“.
19.00 LRT Kultūros 

akademija. Prof. 
Daumantas Matulis. 

19.45 ARTi. Vitražas.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30, 23.30 „Ugnies 

žiede“ (1, 2 s.).
23.00 Dabar pasaulyje.
1.00 Panorama. 
1.35 Dėmesio centre. 
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 18.00  „Priedangoje“ 21.00  „Naša Raša“ 18.00  „Be kaltės kalta“

 AnimAl PlAnet
7.00, 13.4 „Laukinis gyvenimas“. 7.25, 11.00 
„Kačiukai ir šunyčiai“. 8.15, 11.55, 16.30 „Liūtų 
karalienė“. 9.10, 18.20, 22.00 „Iškviečiamas 
tramdytojas“. 10.05 „Aligatorių tramdytojai“. 
12.50, 17.25 „Liūto riaumojimas“. 14.40, 
19.15 „Akvariumų verslas“. 15.35 „Gamta su 
D.Salmoniu“. 20.10 „Žmogus ir liūtai“. 21.05 
„Gyvenimas būryje“. 22.55 „Rykliai“. 

 SPort1
7.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. Dienos 
naujienos. 7.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 24 
turo apžvalga. Premjera. 8.00 NBA krepšinio 
lyga. Hjustono „Rockets“ - Toronto „Raptors“. 
2014/2015 m. sezonas. 10.00 Karaliaus taurė 
„Copa del Rey“. Krepšinis. Madrido „Real“ - Sa-
ragosos „CAI“. Ketvirtfinalis. 12.00 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 13.00 WTA Rio Open. 
Moterų tenisas. 2 pusfinalis. 15.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „FC Dor-
drecht“. 2014/2015 m. sezonas. 17.00 KOK World 
series. Bušido kovos. 19.15 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. 24 turo apžvalga. Premjera. 20.00, 21.10 
NBA krepšinio lyga. Hjustono „Rockets“ - Toronto 
„Raptors“. 2014/2015 m. sezonas. 22.10, 23.10 
Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. Madri-
do „Real“ - Saragosos „CAI“. Ketvirtfinalis. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Rygos „Di-
namo“. 8.55 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ -  
Rygos „Dinamo“. 10.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Burnley“. 12.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Shakhtar“ -  
„Bayern“. 14.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Basel“ - „Porto“. 16.25 Ledo ritulys. KHL. 
Minsko „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. „Atlant“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.10, 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.35 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Manchester City“ -  
„Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. „Juventus“ - „Bo-
russia“. 2.10 Ledo ritulys. KHL. „Atlant“ - Rygos 
„Dinamo“. 5.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Barcelona“. 

 euroSPort
9.30, 13.45, 23.00, 1.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
čempionatas. 11.00, 17.00 Futbolo apžvalga. 
11.45, 20.00 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 17.45 Futbolas. UEFA jaunimo 
lyga. „Manchester City“ - „FC Schalke 04“. 
21.00 Boksas. WBA versija. Jurgen Bruhmer -  
Pawel Glazewski. 24.00 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. 

6.40 Dienos programa.
6.45 „Mano puikioji 

auklė“.
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Stulbinamas  
gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Alabama - namai 

namučiai (N-7).
14.50 Būrėja.
15.25 Dokumentinis f. 

„Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės  

kalta“ (N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Biografinė drama 

„Dalida“ (N-7).
23.10 „Grubus žaidimas“ 

(N-14).
0.05 „Farų šeima“ (N-7).
1.00 „Užribis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegasas“ (N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Saša ir  
Tania“ (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Juventus“ -  
„Borussia 
Dortmund“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

0.10 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

1.00 Siaubo f. „Ryklių 
naktis“ (S).

2.25 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

2.40 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.15 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
9.45 „Niagaros magija“ 

(N-7).
10.45 „Komanda Č“ (N-7).
11.45 „Tėvai už borto“.
12.25 Kinomano  

užrašai.
12.40 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
13.10 „Komisaras Manara 

2“ (N-7).
14.10 „Lelijos“ (N-7).
15.15 „Trauma“ (N-7).
16.15 Kinomano užrašai.
16.30 Karštos senos 

sėdynės.
17.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
18.00 „Priedangoje“  

(N-7).
19.00 „Komanda Č“  

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.20 Reidas. Eismo  

įvykių kronika.
20.50 „Edeno muziejus“ 

(N-7).
21.50 Balticum TV žinios.
22.05 Kinomano  

užrašai.
22.20 „Komisaras  

Manara 2“ (N-7).
23.20 „Niagaros magija“ 

(N-7).
0.20 „Titnagas“ (N-14).

„iŠDAViKAS“
Trileris. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Nachmanovas.
Vaidina D.Čidlas, G.Pirsas, S.Tahmaujis.

Amerikos specialiosios tarnybos paskelbia Samirą Horną vienu ieš-
komiausių teroristų pasaulyje. Kadaise tarnavęs kariuomenėje, vėliau 
prekiavęs ginklais, o galiausiai prie islamo radikalų prisidėjęs Hornas 
dalyvavo išpuolyje prieš JAV konsulatą Nicoje ir ruošia panašią tero-
ristinę ataką Valstijose. Nors Horno pėdsakų ieško tiek CŽV, tiek FTB, jį 
susekti darosi vis sunkiau.

lnK
22.10

„SAŠA ir tAniA“
serialas. Rusija. 2013.
Režisieriai S.Kazačanskis, 
M.Starčakas.
Vaidina A.Gaidulianas, V.Rubcova.

Saša ir Tania baigė universitetą ir 
pradėjo kurti šeimyninį gyvenimą. 
Atrodo, jaunatviškos linksmybės ir 
nuotykiai liko praeityje, bet, pasiro-
do, suaugusiųjų gyvenimas gali būti 
ne mažiau juokingas ir spalvingas! 

„GruBuS ŽAiDimAS“
serialas. JAV. 2011.
Režisieriai L.Kriuger, K.Šapiras.
Vaidina S.Koenas, K.Torn.

Psichoterapeutės asmeninis gyve-
nimas apsiverčia, kai ji sužino, kad 
vyras ją apgaudinėja. Visiškai pa-
sinėrusi į savo darbą daktarė Dani 
Dantino greitai tampa populiariau-
sia terapeute tarp gerai žinomų 
asmenybių. Ir dabar darbas tampa 
kliūtimi šeimyniniam gyvenimui.

„meDiKAi“
serialas. Lenkija.
2012. Režisierius F.Zylberas.
Vaidina M.Ruzčka, D.Stenka, 
K.Bujakevič.

Jauna ambicinga chirurgė Alicija 
Šimanska, išsiskyrusi su mylimuo-
ju, nusprendžia pradėti naują gy-
venimą. Medikė iš Varšuvos persi-
krausto į Torunę ir čia, Koperniko 
ligoninėje pradeda naują darbą. 

tV6
20.00

tV8
22.40

tV1
23.10

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

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 TV serialas  
„Meilės sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Aistros 
spalvos“ (N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ragai ir kanopos 

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Pakartok! (N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.05 Vikingų loto.
22.10 Kriminalinė drama 

„Spąstai“ (N-14).
24.00 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.00 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
1.50 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.40 TV serialas „Mažylė 

Houp“ (N-7).
3.30 „Pelkė“ (N-14).

6.30 „Žuviukai  
burbuliukai“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

8.50 24 valandos (N-7).
10.10 Yra kaip yra (N-7).
11.30 Nuo... Iki.
12.25 KK2 (N-7).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 Yra kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 TV serialas 

„Gyvenimo  
receptai 2“ (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris „Nak-

ties įkaitas“ (N-14).
0.25 TV serialas „Ties 

riba“ (N-14).
1.20 TV serialas „Nikita“ 

(N-7).
2.15 TV serialas „Detek-

tyvė Džonson“ (N-7).
3.10 Programos pabaiga.
3.15 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Emigrantai.
11.30 Delfinai ir žvaigždės.
13.05 Specialus tyrimas.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 „Nuodėminga  

meilė“ (N-7).
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien (su  

vertimu į gestų k.).
18.45 „Ten, kur namai“ 

 (N-7).
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
23.10 Vakaro žinios.
23.40 „Ten, kur namai“  

(N-7).
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.15 Durys atsidaro.

   

Trečiadienis

„DIRBTINIS INTELEKTAS“
Veiksmo serialas. JAV. 2014.
Režisierius M.Seicmenas.
Vaidina Dž.Holovėjus, M.Oris, Dž.Bilingslis.

Gabrielis Vonas yra aukštųjų technologijų žvalgybos agentas, jo galvo-
je implantuota mikroschema. Dėl jos Gabrielis yra vienintelis žmogus, 
tiesiogiai prijungtas prie visuotinio informacijos tinklo. Jis gali patekti 
į bet kokį duomenų centrą ir pasitelkdamas informaciją saugoti JAV. 
Gabrielio vadovas nori būti garantuotas, kad jo agentas elgsis pagal 
taisykles ir nenukryps nuo oficialių protokolų.

rekomenduoja

TV6
0.10

„SPĄSTAI“
kriminalinė drama. JAV, Prancū-
zija. 2012.
Režisierius S.Rusovickis.
Vaidina E.Bana, O.Vaild, 
Č.Hanemas.

Po kazino apiplėšimo su krūva pi-
nigų Edisonas drauge su seserimi 
Liza lekia per Ameriką, tikėdamasis 
pabėgti į Kanadą. Staiga jų mašina 
atsitrenkia į elnią, automobilis apsi-
verčia, vairuotojas Teo žūva. Ir atvyks-
ta policininkas. Ką daryti Edisonui ir 
kaip nuo šiol pasisuks jųdviejų gyve-
nimas? Kiek bus prarasta gyvybių?

„NAKTIES ĮKAITAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius M.Menas.
Vaidina T.Kruzas, Dž.Foks, M.Rufalas.

Rami naktis Los Andžele. Jau 12 
metų taksistu dirbantis Maksas iš-
važiuoja į eilinę pamainą. Oro uoste 
į jo automobilį įsėda į miestą ką tik 
atvykęs vyras. Tai bus visiškai kitoks 
Makso klientas. Vincentas yra sam-
domas žudikas. Per šią naktį jis turi 
apsilankyti penkiose Los Andželo 
vietose ir profesionaliai atlikti savo 
darbą, todėl Vincentas šaltakraujiškai 
okupuoja pirmą pasitaikiusį taksi.

„NIKITA“
Veiksmo serialas. JAV. 2011.
Režisierius K.Silversteinas.
Vaidina M.D.Kvigli, Š.Vestas,
A.Stanfordas.

Būdama problemiška paauglė, Niki-
ta JAV slaptųjų agentų organizacijos 
buvo išgelbėta nuo mirties bausmės. 
Suvaidinus jos mirtį, Nikitai suteikta 
galimybė pradėti gyvenimą iš naujo 
ir tarnauti tėvynei. Tiesa, jai nebuvo 
pasakyta, kad darbas numatomas 
nelengvas - šnipės ir žudikės.

TV3
22.10

LNK
22.10

LNK
1.20

 TV8
8.10, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 9.00 Senoji ani-
macija. 9.55 „Linksmieji draugai“. 11.00 „Arabų 
princas“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 14.30, 20.35 „Pa-
miršk mane“. 17.00 Pasikeisk! 18.00, 23.00 „Me-
dikai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Dauntono 
abatija“. 23.55 Pasikeisk! 0.50 Gydytojai. 

 INfo TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 
14.00, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Pagalbos 
skambutis. 12.00, 14.30 Yra kaip yra. 13.10 KK2. 
15.45 KK2. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
5.50 Lietuvos laikas. 6.00, 0.10 Informacinė žinių 
laida „EURONEWS“. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
„Fiksikai“. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 
17.00 Naujienos. 11.35 Gyvenk sveikai! 12.35 
„Bučinys 2“. 13.35, 14.20 Kartu su visais. 14.55 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.50 Mados nuospren-
dis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.10 „Aš - meras“. 
21.20 „Ponai - draugai“. 23.25 Lietuvos laikas. 
23.40 „Vakaras su Urgantu“. 0.40 Vakarinės nau-
jienos. 0.55 „Jurijus Antonovas. Teisė į vienatvę“.

 REN
7.00 „Bernardas“. 7.20 „Žvėreliai“. 7.45 „Mano 
tiesa“. 8.40 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.35 „Bu-
činys 2“. 11.15 „Bomba“. 12.50 Ekstrasensų 
mūšis. Apokalipsė. 15.30 „Mano tiesa“. 17.20 
„Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 19.25 „Aš - šalia“. 
21.20 Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo. 23.20 
Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 NTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gyve-
na gi žmonės! 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 10.10 „Technikos stebuklai“. 
10.55 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų 
teismas. Galutinis sprendimas. 13.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 
15.25 Gaminame su A.Zyminu. 16.00 „Bombila. 
Tęsinys“. 17.00, 1.30 Kalbame ir rodome. 18.50 
„Piatnickis. Antra dalis“. 20.45 „Voratinklis - 8“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.30 „Seniai. Aferis-
tė“. 2.30 „Buto klausimas“. 3.35 „Adrenalinas“. 
4.30 „Pirmasis kraujas“. 

 16.15  „Nuodėminga 
  meilė“

 21.00  „Rezidentai“  20.25  „Gyvenimo  
 receptai 2“
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7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“  
(N-7).

9.00 „Brolis už brolį“  
(N-7).

11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.55 „Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

13.00 „Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.00 „Komisaras  
Aleksas“ (N-7).

15.00 Amerikos talentai.
16.00 „Prokurorų  

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 „Visa menanti“  

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“  

(N-7).
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Meilės išbandymai“ 
(N-7).

23.45 „Sausas įstatymas“ 
(N-14).

0.50 „Visa menanti“  
(N-7).

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

2.50 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“ (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa (N-7).
13.00 Vantos lapas (N-7).
13.30 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.15 Savivaldybių rinkimai 

2015. Švenčionių 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Švenčionių 
rajono meras (tęsinys).

19.20 „Albanas“ (N-7).
20.20 „Kalinių žmonos“ 

(N-7).
21.30 Sąmokslo teorija (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Albanas“ (N-7).
1.20, 3.35, 5.25 Reporteris.
2.00, 4.10, 6.00 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.45 „Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 „Genijai iš pri-

gimties“.

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

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Prof. D.Matulis.  

Vaistų kūrimo  
iššūkiai.

13.30 Benediktinų kelias 
Lietuvoje.

14.00 „Paskendę povan-
deniniai laivai. 
Nelaimės jūroje“.

15.00 Koncertuoja 
„Lietuva“. 1995 m.

16.00 „Mūsų kaimynai 
marsupilamiai“.

16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Trembita.
18.15 Dok. f. „Baras“.
19.10 Istorijos detektyvai. 
19.55 Kultūros savanoriai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 Elito kinas. Drama 

„Venecija“ (N-7).
23.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre.
1.00 ARTi. Vitražas.
1.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių  

žaidimas“ (N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Stulbinamas  
gyvūnijos  
pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 „Griežčiausi tėvai“.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 „Alabama -  

namai namučiai“ 
(N-7).

14.50 Būrėja.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“  

(N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Sąžiningas  
žaidimas“ (N-7).

22.40 „Grubus žaidimas“ 
(N-14).

23.35 „Farų šeima“  
(N-7).

0.30 „Užribis“ (N-7).

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

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-14).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Saša ir Tania“  
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“  

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Arsenal FC“ -  
„AS Monaco FC“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Crisso Angelo  
iliuzijų pasaulis 
(N-7).

0.10 „Dirbtinis intelektas“ 
(N-14).

1.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

2.40 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Reidas.  
Eismo įvykių  
kronika.

9.45 „Priedangoje“  
(N-7).

10.45 „Komanda Č“  
(N-7).

11.45 Kinomano užrašai.
12.00 „80 traukinių  

aplink pasaulį“.
12.30 „Niagaros  

magija“ (N-7).
13.30 „Kapitono dukra“  

(N-7).
15.30 „Raudonasis  

progailis“ (N-7).
17.15 „Tėvai už borto“.
17.55 „Lelijos“ (N-7).
19.00 „Komanda Č“  

(N-7).
20.00 Balticum TV  

žinios.
20.20 Keisčiausi  

pasaulio  
restoranai.

20.50 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.50 Balticum TV  
žinios.

23.05 „Edeno  
muziejus“  
(N-7).

0.05 „Priedangoje“  
(N-7).
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Pamirštas vadas: Aleksan-
dras Kerenskis. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 Ypatingas 
atvejis. 14.05 „Ten, kur tu“. 15.00, 4.10 „Kol stanica 
miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.55 
„Pavasarį pražysta meilė“. 21.50 Specialusis kores-
pondentas. 23.35 Sektos ir netikri pranašai. Grynųjų 
kultas. 0.25 „Kamenskaja“. 1.20 „Šarlotės koljė“ (2). 

 TV Polonia
7.05 Laukimo salė. 8.00 Didžiosios Lenkijos 
gamtos rezervatai. 8.25 „Storulis“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 Sveika, Polonija. 12.40 Šios 
dienos užduotys. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50 „Meilė prie užliejamos pievos“. 
14.50 TV teatras: spektaklis „Kerštas“. 16.35 1200 
muziejų. Žaislų muziejus. 17.05 Laukimo salė. 
17.55 Šios dienos užduotys. 18.20, 23.40, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 Ir gauruoti, ir 
margi. 19.35 Kodėl? Kam? Kaip? 20.25 „Vilnote-
ka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 5.20 
Spektaklis „Kerštas“. 23.50, 3.45 „Gyvenimo eg-
zaminas“. 0.45 „Suk! Jei myli, tai suk! (Edvardas 
Klosinkis)“. 1.45 Šios dienos užduotys.

 DiVa UniVeRsal TV
4.10, 7.15, 8.45, 12.10, 2.30, 16.30, 22.25 Tikroji 
Holivudo istorija. 5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 
5.45, 6.30, 6.55, 9.30, 21.15 Išskirtiniai. 8.00, 13.40, 
20.50, 1.40 Madingi tinklaraštininkai. 8.25, 14.05, 
21.40, 2.05 Mados kontrolė. 9.55, 15.15, 3.20 Džu-
liana ir Bilas. 10.10, 16.00 Nuotaka milijonieriui. 
12.55, 18.45 Auksinis jaunimas. 14.30 Kortni ir 
Chloja užkariauja Hemptonsą. 18.20 Vakarėliai aplink 
pasaulį. 19.10 Dianos fon Fiurstenberg namas. 20.00 
Madingas projektas. 23.10 Raudonas takelis. 

 TV1000
7.15 „Tai, kas tikra“. 9.45 „Paslaptingas langas“. 11.30 
„Tarp dviejų pasaulių“. 13.30 „Mano liūdna meilės 
istorija“. 15.30 „Susiliejimas“. 17.15 „Džounsų šeimy-
nėlė“. 19.00 „Džobsas“. 21.15 „Nuosprendis“. 23.15 
„Kaulų kolekcininkas“. 1.15 „Raudonasis drakonas“. 

 TRaVel
8.30, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro 
uostas 24/7. 10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pa-
saulio paslaptys. 11.30, 16.00 Amerikos paslaptys 
ir mįslės. 12.30 Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 
Išgelbėkite mano verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 20.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Brange-
nybių pasaulyje. 22.00 Ekstremali statyba. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 „Kačiukai ir šunyčiai“. 8.15 „Liūtų 
karalienė“. 9.10, 13.45, 5.02 „Iškviečiamas tram-
dytojas“. 10.05 „Aligatorių tramdytojai“. 11.55, 
16.30, 20.10, 2.35, 5.49 „Žmogus ir liūtai“. 12.50, 
17.25, 21.05, 4.15 „Gyvenimas būryje“. 14.40, 
19.15, 1.40 „Akvariumų verslas“. 15.35 „Mega-
lodonas gyvas“. 18.20, 22.00, 0.45, 3.25 „Gyvūnų 
policija“. 22.55 „Kruvinas ežeras“. 

 sPoRT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 
„NBA World“. Speciali krepšinio laida. 8.00 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Los Andželo 
„Lakers“. 2014/2015 m. sezonas. 10.00 Karaliaus 
taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. 1 Pusfinalis. 12.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga. 
13.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Atlan-
tos „Hawks“. 2014/2015 m. sezonas. 15.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Excelsior“. 
2014/2015 m. sezonas 17.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 19.15 „NBA World“. Speciali krep-
šinio laida. Premjera. 20.00, 21.10 NBA krepšinio 
lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Los Andželo „Lakers“. 
2014/2015 m. sezonas. 22.10 „Road To Glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 2 laida. Premjera. 22.35, 
23.10 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. 1 
Pusfinalis. 0.30 KOK World series. Bušido kovos. 

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00, 17.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Borussia“. 8.50, 5.00 Ledo ri-
tulys. KHL. „Atlant“ - Rygos „Dinamo“. 10.50, 
19.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Man-
chester City“ - „Barcelona“. 12.40 Futbolas. 
UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Besiktas“. 
14.35 Dviračių sportas. Plentinių dviračių pa-
saulio čempionatas. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayer“ - „Atletico“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Arsenal“ - „Monaco“. 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.10 
„Trans World Sport“ žurnalas. 3.10 Golfas. 
PGA turo apžvalga. 3.40 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 4.10 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 

 eURosPoRT
9.30, 11.45, 1.40 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
čempionatas. 11.00 Sporto linksmybės. 20.30 
CAMPUS. FISU universiados žurnalas. 21.00 
Lengvoji atletika. Varžybos Malmėje. 23.15, 1.35 
Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 23.20 Rai-
telių klubo žurnalas. 23.25 Jojimas su kliūtimis. 
Tautų taurė. 23.40 Mėnesio sportininkai. 23.50 
Golfas. „US PGA Tour“. 0.50 Golfas. Europos 
turas. 1.20 Golfo klubas. 1.30 Jachtų klubas. 

 11.30  Muzikos pasaulio
  žvaigždės

 21.30  Sąmokslo teorija 15.00  Amerikos talentai  20.50  „Rosso San 
  Valentino“

 13.00  Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai

 10.30  „Stulbinamas  
gyvūnijos pasaulis“
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 23.20   „Sausas 
  įstatymas“

 10.05  „Magda M.“  16.00  „Mūsų kaimynai 
  marsupilamiai“

 21.30  „Dvynių 
  dienoraštis“

 19.30  Valanda su Rūta 19.30   Ginčas be 
  taisyklių

 TV8
7.40, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 8.30 „Mis Marpl“. 
9.35 „Linksmieji draugai“. 10.05 Senoji animacija. 
10.40 „Dauntono abatija“. 12.40, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 13.35, 19.00 „Laukinis angelas“. 
14.30, 20.35 „Pamiršk mane“. 17.00, 23.30 Pasi-
keisk! 18.00, 22.35 „Medikai“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 Drama „Širdies auka“. 0.25 Gydytojai. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 
14.00, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Šefas 
rekomenduoja. 11.30 Padėkime augti. 12.00 Yra 
kaip yra. 13.10 KK2. 14.30 24 valandos. 15.40 
Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje (rusų k.). 

 PBK
5.50, 20.40 Lietuvos laikas. 6.00, 0.10 „EURO-
NEWS“. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 „Fiksikai“. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 
11.35 Gyvenk sveikai! 12.40 „Bučinys 2“. 13.35, 
14.20 Kartus su visais. 14.55 Vyriška/Moteriška. 
15.55, 4.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 „Aš - meras“. 
21.25 „Ponai - draugai“. 23.25 Lietuvos laikas. 23.35 
„Vakaras su Urgantu“. 0.40 Vakarinės naujienos. 
0.55 „Prieš naktį“. 1.40 „Vyresnioji sesuo“.

 REn
7.00 „Bernardas“. 7.35 „Žvėreliai“. 8.05 „Mano 
tiesa“. 9.00 „Žvaigždžių gyvenimas“. 9.50 „Bu-
činys 2“. 11.35 „Aš - šalia“. 13.15 „Ekstrasensų 
mūšis. Apokalipsė. 15.20 Ekstrasensų mūšis. 
Jie sugrįžo. 17.25 „Bučinys 2“. 19.15 Žinios. 
19.25 „Aš - šalia“. 21.15 „Žvaigždžių gyveni-
mas“. 23.05 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė. 

 nTV MIR
5.00 Ryto laida. 7.15 Gydytojų byla. 8.10 Gyvena 
gi žmonės! 8.45 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 10.10 „Pirmoji pavara“. 10.55 
Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 13.30 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 14.00 Prokurorų patikrinimas. 
15.25 Valgome namie! 15.55 „Bombila. Tęsi-
nys“. 17.00, 1.30 Kalbame ir rodome. 18.50 
„Piatnickis. Antra dalis“. 20.45 „Voratinklis - 8“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.35 „Seniai. Nesu-
griaunama sąjunga“. 2.30 „Sodininkų atsakas“. 
3.35 „Adrenalinas“. 4.30 „Pirmasis kraujas“. 

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.05 Dek, mano žvaigžde, dek. 
Eugenijus Urbanskis. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Žinios. 10.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.55, 3.25 
Ypatingas atvejis. 14.05 „Ten, kur tu“. 15.00, 4.10 
„Kol stanica miega“. 16.30 Žinios. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 19.55 „Pavasarį pražysta meilė“. 21.50 Vakaras 
su V.Solovjovu. 23.35 Karibų krizė prezidento akimis. 
0.20 „Kamenskaja“. 1.15 „Šarlotės koljė“ (3). 

 TV PolonIa
7.10 Esminiai pokalbiai: J.Glovackis ir V.Dombrovs-
kis. 8.00 „Kasdienėje tarnyboje“. 8.25 „Saulės 
ietis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.45 „Ex Li-
bris“. 12.05 „Laukinė Lenkija“. 12.40 Šios dienos 
užduotys. 13.05, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
13.30, 18.45, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50 „M, kaip meilė“. 14.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 15.35, 6.50 „Vilnoteka“. 15.55 „Suk! 
Jei myli, tai suk! (Edvardas Klosinkis)“. 16.45 Regio-
nų istorija. 17.05 Esminiai pokalbiai: J.Glovackis ir 
V.Dombrovskis. 17.40 Istorijos aktualijos. 18.00, 
1.45 Šios dienos užduotys. 18.25, 22.45, 4.35 
Polonija užsienyje. 18.35 Pramoginė laida. 18.55, 
2.15 XX amžiaus sensacijos. 19.25 KucinAlina. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.55, 3.45 „Paradoksas“. 23.00, 
5.15 Sveika, Polonija. 23.45 „Instinktas“.

 DIVa UnIVERsal TV
4.10, 7.15, 19.10, 20.00 Dianos fon Fiurstenberg 
namas. 5.00, 11.25, 16.45 Liežuvautoja. 5.45, 
8.00, 17.30, 20.50, 1.50 Tikroji Holivudo istorija. 
6.30, 18.20, 2.40 Vakarėliai aplink pasaulį. 6.55, 
18.45, 3.05 Auksinis jaunimas. 8.45, 21.35, 22.20, 
23.50 Išskirtiniai. 9.30, 0.40 Madingi tinklarašti-
ninkai. 9.55, 15.05, 3.30 Džuliana ir Bilas. 10.40, 
15.55 Nuotaka milijonieriui. 12.10 Raudonas ta-
kelis. 20.15, 14.40, 23.05, 1.05 Mados kontrolė. 

 TV1000
7.15 „Draugai su vaikais“. 9.15 „Kvartetas“. 11.00 
„Kaulų kolekcininkas“. 13.00 „Raudonasis dra-
konas“. 15.00 „Bušas“. 17.15 „Invazija“. 19.00 
„Didieji lūkesčiai“. 21.15 „Divergentė“. 23.45 „Pri-
ėmimas“. 1.30 „Holivudo žmogžudysčių skyrius“.

 TRaVEl
8.00, 13.30 Gyvenimas po katastrofos. 8.30, 14.00 
Naujo būsto paieška. 9.30, 17.00 Oro uostas 24/7. 
10.30, 15.00, 24.00 Didžiosios pasaulio paslaptys. 
11.30, 16.00 Amerikos paslaptys ir mįslės. 12.30 
Pamesto bagažo aukcionai. 18.00 Išgelbėkite mano 
verslą! 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 20.00 
Naujo būsto paieška. 21.00, 23.00 Neįtikėtinos isto-
rijos. 22.00 Muziejų mįslės. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas  

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas  

„Aistros spalvos“ 
(N-7).

11.00 TV Pagalba (N-7).
12.55 „Ragai ir kanopos 

sugrįžta“.
13.30 „Legenda apie  

Korą“ (N-7).
14.00 „Kempiniukas 

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

Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 Ginčas be taisyklių 

(N-7).
21.00 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Apokalipto“ (N-14).
1.00 TV serialas 

„Ieškotojas“ (N-7).
1.50 TV serialas 

„Aferistas“ (N-7).
2.40 TV serialas „Mažylė 

Houp“ (N-7).
3.05 „Paskutinis iš vyrų“ 

(1) (N-7).
3.30 „Pelkė“ (N-14).

6.30 „Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Madagaskaro  

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 24 valandos (N-7).
10.10 Yra kaip yra (N-7).
11.30 TV serialas 

„Gyvenimo receptai 
2“ (N-7).

12.30 KK2 (N-7).
13.25 „Tomas ir Džeris“.
13.55 „Madagaskaro  

pingvinai“.
14.20 TV serialas  

„Bėgantis laikas“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.05 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.10 Kriminalinė drama 

„Ledo žmogus“  
(N-14).

0.15 TV serialas  
„Ties riba“ (N-14).

1.10 TV serialas  
„Nikita“ (N-7).

2.05 Sveikatos ABC  
televitrina.

2.30 Programos pabaiga.
2.35 Lietuva Tavo delne.

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

(N-7).
9.50 „Miestelio ligoninė“.
10.40 Gyvenimas.
11.30 Auksinis protas.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.05 Mūsų laisvės metai. 

1994 m.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 TV serialas „Nuodė-

minga meilė“ (N-7).
17.00 „Akis už akį“ (N-7).
17.45 „Naisių vasara“.
18.15 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.).
18.45 Savivaldybių tarybų 

rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Karinė drama „Dvynių 

dienoraštis“ (N-14).
23.25 Vakaro žinios.
24.00 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
0.30 „Akis už akį“ (N-7).
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Delfinai ir žvaigždės.
4.55 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

7.00 „Muchtaro  
sugrįžimas (N-7).

8.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
9.00 Dainuok mano dainą.
11.00 Kalbame ir rodome.
11.55 „Prokurorų  

patikrinimas“.
13.00 „Muchtaro  

sugrįžimas“ (N-7).
14.00 „Komisaras Aleksas“ 

(N-7).
15.00 Amerikos talentai.
16.00 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“  
(N-7).

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

18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa 

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

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

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

(N-7).
23.20 TV serialas „Sausas 

įstatymas“ (N-14).
0.25 TV serialas „Visa 

menanti“ (N-7).
1.20 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
9.00 „Albanas“ (N-7).
10.05 „Magda M.“ (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 Šeima - jėga! 2.
13.30 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“
17.15 Savivaldybių rin-

kimai 2015. Trakų 
rajono meras.

18.00 Reporteris. Orai.
18.35 Savivaldybių rinkimai 

2015. Trakų rajono 
meras (tęsinys).

19.20, 0.20 „Albanas“ (N-7).
20.20 Kriminalinė drama 

„Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“  
(1) (N-7).

21.30 Taip gyvena  
žvaigždės! (N-7).

22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.20, 3.35, 5.25 Reporteris.
2.00, 4.10, 6.00 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
2.45 „Laukinis pasaulis“.
3.05, 4.55 „Genijai iš pri-

gimties“.

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

žvaigždės.
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Istorijos detektyvai. 
13.30 „Lietuvos Prezidentas 

Aleksandras Stulginskis“.
14.00 „Naskos linijų 

paslaptys“.
15.00 „Sicilijos mumijos“.
16.00 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai“.
16.25 „Namelis prerijose“.
17.15 „Lietuvos krikštui 600“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Menora.
18.15 ...formatas. Poetė 

Sonata Paliulytė.
18.30 Pagauk kampą.
19.00 Legendos.
19.45 Visu garsu.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Visu garsu“ interviu 

su Viktoru Gerulaičiu.
22.15 LRT aukso fondas. 

„Endhauzo paslaptis“.
23.00 „Lietuvos krikštui 

600“.
23.30 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
24.00 Panorama.
0.35 Dėmesio centre.
1.00 Elito kinas. Drama 

„Venecija“ (N-7).
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 15.20  „Anglų kalbos 
  mokytoja“

 18.00  „Pelkė“ 22.55  „Detektyvė Rizoli“

6.45 „Mano puikioji 
auklė“.

7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“ 

(N-7).
10.30 Dokumentinis f. 

„Stulbinamas  
gyvūnijos pasaulis“.

11.00 „Karadajus“  
(N-7).

12.00 Griežčiausi tėvai.
12.55 „Audra“ (N-7).
13.55 Alabama - namai 

namučiai (N-7).
14.50 Būrėja.
15.25 Penki ingredientai.
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji 

auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“  

(N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Midsomerio  

žmogžudystės. 
Slaptos gelmės“ 
(N-14).

22.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

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

0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale  

kablys.
10.00 „Kobra 11“  

(N-7).
11.00 „Las Vegasas“  

(N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-14).
13.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

13.30 „Saša ir Tania“  
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai.
17.00 „Kobra 11“  

(N-7).
18.00 „Pelkė“ (N-14).
19.00 „C.S.I. kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“  

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-7).
21.30 Veiksmo f.  

„Greito reagavimo 
būrys“ (N-14).

23.15 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Kauno 
„Žalgiris“ -  
Stambulo 
„Galatasaray“.  
Vaizdo įrašas.

1.00 „C.S.I. kriminalistai“ 
(N-7).

2.40 „Bobo užkandinė“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV  
žinios.

9.15 Keisčiausi  
pasaulio  
restoranai.

9.45 „Lelijos“ (N-7).
10.50 „Komanda Č“  

(N-7).
11.50 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

13.50 „Pasaulis pro  
traukinio langą“.

14.50 Reidas. Eismo  
įvykių kronika.

15.20 „Anglų kalbos  
mokytoja“  
(N-7).

17.00 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

18.00 „Komisaras  
Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“  
(N-7).

 20.00 Balticum TV  
žinios.

20.20 Karštos senos  
sėdynės.

20.50 „Trauma“  
(N-7).

 21.50 Balticum TV  
žinios.

22.05 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

0.05 „Tėvai už borto“.

„APOKALIPTO“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius M.Gibsonas.
Vaidina R.Jangbladas, Dž.Briueris, D.Ernandes.

Filme rodomas daugiau nei prieš 3 tūkst. metų gyvavusios taikios jukatekų 
majų gentelės gyvenimas. Ją užpuola negailestingi ir žiaurūs kariai, ieškantys 
vergų ir gyvų aukų savo dievams. Vienas jaunas vyras, jausdamas pražūtingą 
likimą, paslepia nėščią žmoną ir sūnų netoli jų kaimelio, o pats įkliūva užpuo-
likams. Ar pavyks jam išvengti žiaurios žūties ant piramidės aukuro?

TV3
22.10

rekomenduoja

„GREITO REAGAVIMO 
BŪRYS“
Veiksmo filmas. Kanada. 2011.
Režisierius A.P.Kultraras.
Vaidina S.Ostinas, M.Šenksas,
M.Dž.Vaitas.

Teitas yra elitinio policijos būrio na-
rys. Šio būrio svarbiausia taisyklė - 
būti sąžiningam sau pačiam. Netikė-
tai geriausi pareigūnai atsidurs tarp 
dviejų nusikalstamų grupuočių...

„VIEŠBUTIS „GRAND HOTEL“
serialas. Ispanija. 2013.
Režisierius K.Sedesas.
Vaidina A.Ozores, A.Saliamanka,
J.Gonsalesas.

Veiksmas vyksta Ispanijoje 1905 m. 
Pasiryžęs išsiaiškinti, kur paslaptin-
gai dingo kambarinė Kristina, jos 
brolis Chulijus įsidarbina viešbučio 
patarnautoju ir pradeda tyrimą. Jis 
įsiskverbs į aukštuomenės sluoksnius, 
atskleis ne vieną sukrečiančią tiesą...

„LEDO ŽMOGUS“
kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisierius A.Vromenas.
Vaidina M.Šenonas, V.Raider,
K.Evansas.

Ričardas Kuklinskis turi žmoną ir 
dvi dukteris, jis yra atsidavęs tėvas 
ir mylintis vyras. Tačiau šis vyras 
gyvena dvigubą gyvenimą. Šeimai 
nežinant, Ričardas dirba negailes-
tingu samdomu žudiku...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV1
0.45

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 „Kačiukai ir šunyčiai“. 8.15, 11.55, 16.30, 
20.10, 2.35, 5.49 „Žmogus ir liūtai“. 9.10, 5.02 „Iškvie-
čiamas tramdytojas“. 10.05 „Aligatorių tramdytojai“. 
12.50, 17.25, 21.05, 4.15 „Gyvenimas būryje“. 13.45 
„Gyvūnų policija“. 14.40, 19.15, 1.40 „Akvariumų 
verslas“. 15.35 „Gyvatė žmogėdra“. 18.20 „Beždžio-
nių istorija“. 22.00, 0.45, 3.25 „Beždžionių istorija“. 
22.55 „Liūno broliai“. 23.50 „Kalnų pabaisos“. 

 SPORT1
7.00, 12.00, 19.00, 21.00, 23.00 „Sportas“. 7.15 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 8.00 
Karaliaus taurė „Copa del Rey“. Krepšinis. 2 
pusfinalis. 10.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando 
„Cavaliers“ - Hjustono „Rockets“. 12.15 „NBA 
World“. Speciali krepšinio laida. 12.40 NBA „Visų 
žvaigždžių“ šeštadienio šou. 16.20 WTA Rio Open. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. 18.20 Čempionai LT. 
„Ateitis“. Futbolo ateitis auga čia. Premjera. 19.15 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 
20.00, 21.10 Karaliaus taurė „Copa del Rey“. 
Krepšinis. 2 pusfinalis. 22.10, 23.10 KOK World 
series. Bušido kovos. 2.10 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. Turo apžvalga. 3.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Feyenoord“ - „Excelsior“. 2014/2015 m. 
sezonas. 5.00 NBA krepšinio lyga. Hjustono 
„Rockets“ - Toronto „Raptors“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
 7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayer“ - 
„Atletico“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Arsenal“ - „Monaco“. 10.40 Krepšinis. 
Eurolyga. „Nizhny Novgorod“ - „Olympiacos“. 
12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Unicaja“. 14.20 Motosportas. Nascar lenktynių 
apžvalga. 15.20 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 16.20 Boksas. Genadijus 
Golovkinas - Martinas Murray’us. 17.40 Krep-
šinis. BBL. „TU/Rock“ - „Liepaja“. Tiesioginė 
transliacija. 19.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žal-
giris“ - „Galatasaray“. Tiesioginė transliacija. 
21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Pa-
nathinaikos“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. Europos lyga. 1.35 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Galatasaray“. 3.25 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Mas-
kvos „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 

 EUROSPORT
9.30-20.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempi-
onatas. 21.00 Kovinis sportas. „Fight Club“. 
23.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas. 
1.30 Lengvoji atletika. Varžybos Malmėje. 
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 KINAS SU ŽVAIGŽDE

n Žanras: drama, JAV

n Režisierius: Timas Bertonas (Tim Burton)

n Vaidina: Eimi Adams (Amy Adams), 

Kristen Riter (Krysten Ritter), Kristofas 

Valcas (Christoph Waltz), Terensas 

Stempas (Terence Stamp) ir kiti

„DiDElĖs akYs“

apie šeimą ir nepaprastus gabumus
Kultinio režisieriaus Timo Bertono (Tim Burton) filmas „Didelės akys“ sudomino ir 
Lietuvos publiką. Atlikėjai MiLiTAi DAiKeryTei (17) patinka filmai, pagrįsti tikrais 
faktais, todėl ir šis buvo ne išimtis. Dainininkė čia atrado jai artimas vertybes ir su-
tiko savo įspūdžiais pasidalyti su „Laisvalaikio“ skaitytojais.

- Kokius įspūdžius padarė filmas?
- Labai mėgstu tikrais faktais pagrįstus filmus, 

o ši istorija man ypač patiko, nes joje nagrinėjamos 
man artimos vertybės. Pagrindinė jų - gabumai ir 
jų realizavimas. Be to, didelį įspūdį padarė filmo 
dekoracijos, pastatymas. Ypač ryškios spalvos ir 
graži aplinka.

- Kokia yra pagrindinė filmo idėja?
- Manau, kad filmo pagrindinė mintis atsklei-

džiama moters emocijomis. Pagrindinis filmo tiks-
las yra pademonstruoti, kiek psichologinės žalos 
gali padaryti melas, o ypač kai jis susijęs su tavo 
pagrindinėmis vertybėmis - šeima ir gabumais.

- Kaip vertinate aktorių vaidybą?
- Mano nuomone, aktorių vaidyba buvo nuosta-

bi. Moteris atsiskleidė kaip labai jautri ir moteriška 
persona, o vyras - paslaptingas ir veidmainiškas.

- Jei šio filmo režisiere būtumėte jūs, ką 
pakeistumėte?

- Nedrįsčiau sakyti, kad ką nors keisčiau, nes filmą 
puikiai atskleidė jo kūrėjas. Be to, būtų didelė nepa-
garba režisieriui. Manau, idėja perteikta puikiai.

- Jūsų manymu, kokiam žiūrovui skirtas 
šis filmas?

- Mano nuomone, tai filmas, kuris neturi konk-
rečios auditorijos. Jis gali patikti ir jaunam, ir vy-
resnio amžiaus žmogui.

- Pagal ką renkatės, kokį filmą žiūrėti?
- Aš renkuosi pagal žanrą ir rekomendacijas. Apie 

šį filmą per radiją išgirdau dirbdama. Jis buvo įdomiai 
apibūdintas, buvo paminėta, kad tai istorija, kurios per-
sonažas vis dar gyvas, tad buvau labai susidomėjusi.

- Ar dažnai filmus renkatės žiūrėti kino 
teatre?

- Man labai patinka eiti į kino teatrą. Manau, 
tai suteikia galimybę jaukiai praleisti laiką su drau-
gu arba šeima. Jeigu yra galimybė žiūrėti filmą 
namuose, juk nėra galimybės valgyti tokių skanių 
spragintų kukurūzų. (Šypsosi.) O koks filmas be 
jų!? Esu nuo jų priklausoma!

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainininkė Milita Daikerytė su savo  
draugu Oskaru neabejinga ne tik geriems  
filmams, bet ir spragintiems kukurūzams

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Didelės akys“ - 
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20-26 d. 12, 14.50, 18.40, 21.40 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) -  
20-26 d. 11.10, 13.20, 18.10 val.
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-26 d. 15.30, 20.20 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 20-26 d. 17.50, 20.40 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 26 d. 18.30 val. 
(ALFA.LT kino seansas).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 10.40, 13.30, 16.20, 17.40, 19.05, 20.30, 
21.50 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.30, 
12.35, 14.40, 16.45 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 10.50, 16, 
18.50, 21.10 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d.  
10.10, 11.30, 13.45, 16.10 val. (10.10 val. seansas vyks 
21-22 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20-26 d. 13.10, 18.30, 21.30 val. (18.30 val. seansas vyks 
20-22 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 20-26 d. 12.20, 15.10, 18 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-26 d. 10.20, 12.50 val.

„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d.  
20.50 val.
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
20-26 d. 15.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20-26 d. 12.15, 15.10, 18.05, 21.10 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) -  
20-26 d. 11.30, 13.45, 16, 19.30 val.  
(11.30 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-26 d. 16.50, 18, 20.45, 21.40 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama,  
D.Britanija, Vokietija, N-13) - 20-26 d. 12.45,  
15.40, 18.20, 21.15 val. (12.45 val. seansas vyks 
 21-22 d.).
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 26 d. 20.20 val. 
(ALFA.LT kino seansas).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“�  
(drama, JAV, N-18) - 20-26 d. 12.15, 15.30, 18.45,  
21.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 11.30, 
13.45, 16, 19.30, 21.50 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 11, 13.05, 
15.10, 17.15 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20-26 d. 11.10, 14, 18.15, 21.05 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 20-26 d. 12, 14.45, 17.45, 20.30 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d.  
11.15, 13.30, 15.50, 18.10 val. (11.15 val. seansas vyks 
21-22 d.).

„Visko teorija“� (biografinė romantinė drama, D.Britanija, 
N-13) - 20-26 d. 17.30, 20.15 val.
„8 nauji pasimatymai“� (komedija, Rusija, N-13) -  
20-26 d. 14, 18.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-22 d. 11.15, 12.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 20-26 d. 15 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV, N-13) - 
 20-26 d. 16.10 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d. 21 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 20-22 d. 20.20 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Meilė iš pirmo smūgio“� (drama, Prancūzija) - 20 d. 
16.30 val.
„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“� 
(drama, Švedija, Vokietija, Norvegija, Prancūzija) - 20 d. 
18.30 val. 21 d. 15.20 val. 23 d. 21 val. 24 d. 17.50 val.  
25 d. 17.30 val.
„Maidanas“� (dokumentinis f., Nyderlandai, Ukraina) - 
20, 22 d. 20.40 val. 21 d. 17.30 val. 23 d. 16.30 val. 
26 d. 17 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 21 d. 13.40 val.
„Violeta“� (drama, Prancūzija) - 21 d. 20 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., D.Britanija, 
Prancūzija) - 22 d. 14.20 val.
„Detektyviniai Conano Doyle’o siužetai“� (animaci-
nis f., Ukraina) - 22 d. 16 val.
„Mirtis Venecijoje“� (drama, Italija, Prancūzija) -  
22 d. 19 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV) - 23 d. 14.20 val.
„Baltas Dievas“� (drama, Vengrija, Vokietija, Švedija) - 
23 d. 19 val.

„Vaizduotės 
žaidimas“

„The Imitation Game“

Vienų dievintas, kitų maišytas su žemė-
mis - toks buvo Alanas Tiuringas. Genialus 
matematikas ir kriptografas, tapęs informa-
tikos mokslo tėvu ir tituluotas Antrojo pa-
saulinio karo didvyriu, tačiau vėliau viešai 
pasmerktas ir gyvenimą baigęs savižudybe. 
Antrojo pasaulinio karo įkarštyje britų prem-
jeras Vinstonas Čerčilis sukviečia visus ta-
lentingiausius šalies mokslininkus, mate-
matikus, kalbininkus, žvalgybos pareigūnus 
ir net šachmatų čempionus, kad šie iššif-
ruotų vokiečių karo laivyno kodą Enigmą. 
Vienas svarbiausių šios elitinės komandos 

narių ir buvo genialusis A.Tiuringas. Tačiau 
gyvenimas nenuspėjamas, o sėkminga kar-
jera gali sugriūti vos per akimirką.

Pagal tikrus įvykius sukurta istorinė 
drama „Vaizduotės žaidimas“ atskleidžia 
nepaparastai įdomų ir sudėtingą šio moks-
lininko gyvenimą, kurį įkūnija britų žvaigž-

dė Benediktas Kamberbačas (Benedict 
Cumberbatch).

Drama nominuota net penkiems „Auk-
siniams gaubliams“ ir dar 60-iai kitų apdo-
vanojimų, o prizų lentynoje jau turi net 34 
statulėles.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo vasario 20 d.

n Biografinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 

2014
n Režisierius: Morten Tyldum

n Vaidina: Keira Knightley, Allen Leech, Mark 

Strong, Charles Dance, Matthew Goode, Benedict 

Cumberbatch, Matthew Beard, Rory Kinnear ir kiti

n IMDB: 8,2/10

Pagal tikrus įvykius sukurta istorinė drama „Vaizduotės 
žaidimas“ atskleidžia sudėtingą mokslininko 

gyvenimą, kurį įkūnija britų žvaigždė Benediktas 
Kamberbačas (Benedict Cumberbatch, centre)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Juodoji jūra“
„Black Sea“

Į atleistą povandeninio laivo kapitoną Robin-
są, kurį filme įkūnija aktorius Džudas Lo (Jude 
Law), kreipiasi paslaptingas samdytojas su pa-
siūlymu vadovauti Juodojoje jūroje paskendusio 
povandeninio laivo paieškos ekspedicijai. Spėja-
ma, kad šiame laive yra didžiulis aukso krovinys. 
Norėdamas uždirbti ir atkeršyti ankstesniam 
darbdaviui kapitonas surenka komandą iš rusų 
bei anglų jūreivių ir išplaukia į Juodąją jūrą. Bet 
greit supranta, į kokį rizikingą sumanymą įsivė-
lė. Į kokius pavojus ir intrigas jis nėrė savo noru? 
Kas už viso to stovi? Ir kaip kapitonui pavyks 
išlikti bei išsaugoti komandą?

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Meilė iš pirmo smūgio“� (drama, Prancūzija) - 24 d. 
16 val.
„Žiemos miegas“� (drama, Turkija, Prancūzija, 
Vokietija) - 24 d. 20 val. 25 d. 19.40 val.
„Kanibalų metas“� (satyra, Vokietija) - 26 d.  
19.15 val.
„Neužglaistomi plyšiai betone“� (drama, Austrija) -  
26 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20 d. 16.15, 19, 21.15 val. 21-26 d. 16.15, 18.30, 
21.15 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 20-26 d. 19.30, 22 val.
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-26 d. 18.45, 21.30 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) - 20, 23, 
26 d. 11, 13, 15, 17.30 val. 21-22 d. 11, 13.45, 17.30 val. 
24-25 d. 13, 15, 17.30 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 21-22 d. 11, 15 val.
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, V) - 21-22 d. 12.15, 14.15 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama,  
JAV, N-18) - 20 d. 10.45, 13.20, 16, 18.30,  
22 val. 21-26 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20-26 d. 16, 19, 21.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20, 23-24, 26 d. 
10.30, 11.45, 12.30, 14.30, 16.30, 18.15 val. 21-22 d. 
10.15, 11.45, 13, 15.15, 16.30, 18.15 val. 25 d. 11.15, 
12.45, 14.30, 16.30 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20, 23-26 d.  
13.45, 17.15, 19.45, 22 val. 21-22 d. 17.30, 19.45,  
22 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 20-24, 26 d. 15.30, 20.30 val. 25 d. 15.30 val.

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20, 23-26 d. 11.30, 
13.45, 15.15 val. 21-22 d. 11.30, 14 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 20, 23-26 d. 11, 13.15 val.  
22 d. 11 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20, 23-24, 26 d. 10.15, 12.45 val. 21 d. 10.15, 
12.30 val. 22 d. 10, 12.30 val. 25 d. 10.15 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) -  
25 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 21 d. 11 val. 
(Multikinuko seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
20 d. 16 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 20 d. 16.50 val.
„Uždaras seansas“� - 20 d. 19 val. 21 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 21 d. 14 val.
„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
21 d. 16.10 val.
„Trispalvis“� (dokumentinis f., Lietuva) - 25 d. 16 val.
„Coco prieš Chanel“� (biografinė drama, Prancūzija) - 
25 d. 17.10 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, D.Britanija, JAV, 
Belgija) - 25 d. 19 val.
„Didelės akys“� (biografinė drama, JAV) - 25 d.  
16.15 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 26 d. 18.10 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-26 d. 13.40, 15.15, 17.50, 21.45 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama,  
D.Britanija, Vokietija, N-13) - 20-26 d. 15.30, 19,  
20.45 val.

„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f.,  
JAV, N-16) - 20-26 d. 13.25, 16.10, 18.55, 20.30 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) -  
20-26 d. 11.30 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 26 d. 18.15 val. 
(ALFA.LT kino seansas).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, 
 JAV, N-18) - 20-26 d. 10.15, 13, 15.45, 18.30,  
21.20 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.25, 
12.30, 14.30, 16.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d.  
10.50, 13.05, 18.45, 21 val. (25 d. 13.05 val.  
seansas nevyks).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
20-26 d. 10.30, 11.10, 13.10, 16.30 val.  
(10.30 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV,  
N-16) - 20-26 d. 15.20, 18.15, 21.1 val. (26 d. 18.15 val. 
seansas nevyks).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d.  
21.30 val.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 20-26 d. 12.40, 18 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-26 d. 10.40 val.

CINAMON
„Bitė Maja“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Austrija, Vokietija, 3D, V) - 20-26 d. 14.45 val.
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20-26 d. 19.15, 21.45 val. (19.15 val. seansas 
vyks 20 d.).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 20, 22, 24, 26 d. 19.25 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) - 20-26 d. 
10.45, 12.45 val.

Kino teatruose nuo vasario 20 d.

n Trileris, JAV, Didžioji Britanija, Rusija, 2014

n Režisierius: Kevin MacDonald

n Scenarijus: Dennis Kelly

n Vaidina: Jude Law, Scoot McNairy, Ben 

Mendelsohn ir kiti
n IMDB: 6,8/10

Premjera
Filmo „Juodoji jūra“ žvaigždė - 

Džudas Lo (Jude Law) 
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 11.30, 14, 16.30, 18.15, 19.15, 20, 21, 
22 val. (20 d. 19.15 val. seansas nevyks; 20 val. seansas 
vyks 20 d.).
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20-26 d. 14.30 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
20-26 d. 10.35, 12.30, 14.25, 16.20, 18 val.  
(10.35 val. seansas vyks 21-22 d.; 26 d. 12.30 val. sean-
sas nevyks).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d.  
13.30, 16.45, 19, 20, 21.15 val. (20 d. 20 val.  
seansas nevyks).
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f.,  
JAV, 3D, N-13) - 20-26 d. 22.15, 22.30 val.  
(22.15 val. seansas vyks 21, 23, 25 d.; 22.30 val. seansas 
vyks 20 d.).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 11.15, 
12.15, 15.45, 17.15 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d. 19.25, 
22.15 val. (19.25 val. seansas vyks 21, 23, 25 d.;  
22.15 val. seansas vyks 22, 24, 26 d.).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) - 20-26 d. 
11.10, 13.30, 15.50, 18.10 val.
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20-26 d. 15.20, 18.20, 21.10 val.
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-26 d. 18, 20.40 val.
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 20-26 d. 20.30 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 26 d. 18.40 val. 
(ALFA.LT kino seansas)

„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.20, 12, 
13.10, 14.10, 17 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 10.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.20 val.
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.10, 
12.20, 14.40, 16.20 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 13.20, 
15.40, 19.10, 21.40 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20-25 d. 18.40 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d.  
21.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-22 d. 10.40 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-26 d. 12.50, 21 val.
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20-26 d. 17.45, 20.45 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) -  
20-26 d. 10.40, 15.45 val. (10.40 val. seansas vyks  
21-22 d.).
„Vaizduotės žaidimas“� (biografinė drama, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 21, 23, 25 d. 18.15 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 26 d. 18.15 d.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 10.20, 13.10, 16, 18.45, 21.45 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.10, 
12.15, 13.20, 14.20 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 16.30, 19, 
21.30 val.

„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 11, 13, 
15.30 val. (11 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Bukas ir bukesnis 2“� (komedija, JAV, N-13) -  
20-26 d. 15.15 d.
„Jupiterė. Pabudimas“� (mokslinės fantastikos f., JAV, 
3D, N-13) - 20-26 d. 18 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 21-22 d. 10.30 val.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“� (komedija, JAV, N-16) - 
20, 22, 24 d. 18.15 d.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d.  
21.15 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Amerikiečių snaiperis“� (biografinis karinis f., JAV, 
N-16) - 20-26 d. 21.45 val.
„Gauruotos eglutės“� (komedija, Rusija, N-7) -  
20-26 d. 16.05 val.
„Juodoji jūra“� (trileris, D.Britanija, JAV, Rusija, N-16) - 
20-25 d. 18.35 val.
„Annie“� (komiška drama, JAV, N-7) - 26 d. 18.35 val. 
(ALFA.LT kino seansas).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“� (drama, JAV,  
N-18) - 20-26 d. 10.10, 12.30, 15.30, 18.15, 21 val. 
(10.10 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“� (komedija, Lietuva, N-13) - 20-26 d. 17.15, 
19.30, 21.20 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) - 20-26 d. 10.20, 14, 
15.10 val. (10.20 val. seansas vyks 21-22 d.).
„Meškiukas Padingtonas“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, D.Britanija, Prancūzija, V) -  
20-26 d. 11.45, 12.55 val. (11.45 val. seansas  
vyks 21-22 d.)

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Amerikiečių 
snaiperis“

„American Sniper“

1974-ųjų balandžio 8 dieną Teksaso 
valstijos Odesos mieste, sekmadieninės 
mokyklos mokytojos ir protestantų diakono 
šeimoje gimė berniukas, kuriam buvo lem-
ta tapti JAV karinių pajėgų legenda - geriau-
siu visų laikų amerikiečių snaiperiu. Pirmą-
jį ginklą Krisas Kailas iš tėvo gavo dovanų, 
kai jam buvo aštuoneri. Dar po 21-erių me-
tų (2003 m. pavasarį) Krisas pro optinį tai-
kiklį Irake stebėjo, kaip prie JAV jūrų pės-
tininkų būrio artėja moteris, rankose spaus-
dama granatą. Savo pirmąjį sėkmingą kari-
nį taikinį K.Kailas pakomentavo taip: „Toji 
moteris jau buvo negyva. Aš tiesiog pasi-
rūpinau, kad ji su savimi nepasiimtų ame-
rikiečių karių“.

Per savo karinę karjerą, trukusią iki 
2009-ųjų, K.Kailas likvidavo 255 taikinius 
(iš jų 160 patvirtintų) ir tapo sėkmingiau-

siu visų laikų JAV snaiperiu. Per tuos še-
šerius metus (keturias pamainas pavojin-
giausiose Irako teritorijose) Krisas buvo 
du kartus pašautas ir išgyveno šešis spro-
gimus. Už jo galvą irakiečiai buvo pasky-
rę premiją, išaugusią nuo 21 tūkst. iki 80 
tūkst. JAV dolerių.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo vasario 20 d.

n Biografinė drama, JAV, 2014

n Režisierius: Clint Eastwood

n Vaidina: Bradley Cooper, Sienna Miller 

ir kiti
n IMDB: 7,5/10

Premjera

Pagrindinį herojų filme įkūnija aktorius 
Bredlis Kuperis (Bradley Cooper)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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kinas/teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

20 d. 18.30 val. - L.Delibes „Kopelija“. 3 v. baletas.  
Dir. R.Šervenikas.
21 d. 18.30 val. - J.F.Halevy „Žydė“. 3 d. opera (prancū-
zų k.). Dir. M.Staškus.
22 d. 18.30 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. bale-
tas. Dir. A.Šulčys.
25 d. 18.30 val. - G.Verdi „Ernani“. 2 d. opera (italų k.). 
Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakov 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
21 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! W.Szymborska 
„Moters portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Molnar „Lilijomas“. 
Rež. L.Bagossy.
22 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! W.Szymborska 
„Moters portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Visuomenės 
priešas“. Rež. J.Vaitkus.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - Premjera! N.Erdmanas „Savižudis“. 
Rež. G.Tuminaitė.
21 d. 14 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
22 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
20 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“.  
Rež. P.E.Landi.

21 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
22 d. 12 val. 99 salėje - J.Erlicko „Bilietas iš dangaus“. 
Rež. D.Jokubauskaitė.
22 d. 18 val. - P.Demirskio „Nesistebėk, jei kas nors 
ateis padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.
24 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
25 d. 18 val. - „Pabaigos pradžia“. Rež. A.Lebeliūnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“  
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
21 d. 19 val. - „Flamenko ir sutartinių jungtuvės“.  
Rež. B.Bublytė.
22 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
22 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“.  
Rež. J.Popov.
24 d. 18.30 val. - Klasikinio šokio kolektyvo „Nuotaika“ 
30-mečio jubiliejinis koncertas. Režisierė-baletmeisterė 
O.Tamašauskienė.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžiojoje salėje

20 d. 18.30 val. - „Geležis ir sidabras“ (pagal V.Šimkaus 
(1936-2004) eiles). Rež. R.Kazlas.
21 d. 18.30 val. - Premjera! „Maršrutas“.  
Rež. A.Jankevičius.

Mažojoje salėje
22 d. 14 val. - Premjera! „Saulės vaduotojas“ (pagal 
A.Liobytės pjesę „Trys negražios karalaitės“). Rež. R.Driežis.

„DOMINO“� TEATRAS
21 d. 13 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
21 d. 19 val. - R.Kūnio „Langas į parlamentą“.  
Rež. A.Večerskis.
22 d. 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
23 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“.  
Rež. K.Smoriginas.
24 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
25 d. 19 val. - V.Sigarevs „Melo detektorius“. Rež. I.Lūsis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Budėjimai“. Šiuolaikinio 
šokio spektaklis. Choreogr. V.Jankauskas (Vyčio 
Jankausko šokio teatras).
21 d. 11 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Maži 
stebuklai“. Šiuolaikinio šokio spektaklis. Choreogr. 
B.Banevičiūtė (Šokio teatras „Dansema“).
21 d. 12 ir 17 val. Kišeninėje salėje - „Didysis dūdinin-
kas“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
22 d. 12 ir 15 val. Juodojoje salėje - Premjera! 
„Stebuklingas sodas“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
22 d. 12 val. Juodojoje salėje - „Senelės pasaka“.  
Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
22 d. 17 val. Juodojoje salėje - „Lietaus žemė“ (N-14). 
Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
23 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka Saulė Degutytė („Stalo teatras“).
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Sparnuotasis Matas“. 
Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
21 d. 18 val. - Premjera! „Frankas V“. Rež. V.Kaniušonis 
(Panevėžio teatras „Menas“).

KEISTUOLIŲ TEATRAS
21 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Mamulė 
Mū“. Rež. A.Sunklodaitė.
21 d. 19 val. - R.Kazlas ir Pakeleiviai „Dainų šilelis“.
22 d. 15 val. - Profesionalai vaikams. Jo Didenybė 
Fortepijonas. Atvira pamoka su aktore I.Balsyte ir pianistu 
A.Anusausku.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
20 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitės „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.

Išdalyti Berlyno kino festivalio „lokiai“

Kino festivalio žiuri nariai - Odri Totu (Audrey 
Tautou) ir Danielis Briulis (Daniel Bruehl) 

EPA-Eltos nuotr.

„Auksinį lokį“ už iranietį režisierių Džafarą 
Panahį (Jafar Panahi), kuriam neleidžiama 
išvykti iš šalies, atsiėmė jo giminaitė Hana
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“.  
Rež. I.Paliulytė.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“.  
Rež. J.Jurašas.
24 d. 18 val. Rūtos salėje - Atsisveikinimas su  
spektakliu. G.Padegimo „Jah“. Rež. G.Padegimas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
20 d. 18 val. - Dž.Rosinio „Sevilijos kirpėjas“.  
3 d. komiška opera. Dir. J.Janulevičius.
21 d. 18 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Dir. V.Visockis.
22 d. 12 val. - Z.Bružaitės „Voro vestuvės“. 2 d. operelė 
baletas. Choreogr. J.Smoriginas. Dir. V.Visockis.
22 d. 18 val. - I.Kalmano „Monmartro žibuoklė“.  
3 v. operetė. Dir. V.Visockis.
25 d. 17 val. - Edukacinis projektas ir „Vedybų vekselis“.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
20 d. 18 val. - E.Radzinskij „Koba“. Rež. S.Rubinovas.
21 d. 18 val. - Aktorės Kristinos Kazakavičiūtės jubilie-
jinis vakaras.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
22 d. 14 val. - Premjera! „Paslaptinga naktis“.  
Rež. J.Jukonytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
21 d. 12 val. - Premjera! „Molinis sapnas“. Rež. A.Žiurauskas.
22 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Rež. O.Žiugžda.
24 d. 18 val. - ATM pristato Ovidijaus Vyšniausko kon-
certą „Gražiausios dainos“.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
„Domino“ teatro gastrolės
22 d. 14 ir 18 val. - „Paryžiaus katedra“.  
Rež. R.Marcinkus. Choreogr. P.Andrzjewska.
23 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
25 d. 18 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

VDU TEATRAS
24 d. 19.30 val. - Uždaras vakaras. Persona grata Aidas 
Giniotis. Dešinėje kėdėje - L.Donskis. Kairėje kėdėje - 
A.Chmieliauskas. Muziką atlieka VDU Vaidybos studentai. 
Chormeisterė Rasa Ivanauskienė. Rež. E.Urmonaitė.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 v. 
opera (italų k.). Rež. D.A.Adamkevičiūtė. Dir. D.Pavilionis.
22 d. 12 val. - „Tinginėlių kaimas“. 1 d. muzikinė pasa-
ka. Rež. R.Bunikytė.
25 d. 18.30 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“.  
3 v. operetė. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.

KONCERTŲ SALĖ
20 d. 18 val. - Premjera! „Klastingas tirpalas“ („Kitoks 
teatras“).
21 d. 18 val. - „Nepaleisk manęs“. Rež. A.Lebeliūnas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
21 d. 12 val. ir 14 val. „Vištytė ir gaidelis“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.
22 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
25 d. 18 val. - K.Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“. 
Rež. D.Rabašauskas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. - M.Panjolio „Duonkepio žmona“.  
Rež. A.Lebeliūnas.
21 d. 18 val. - „Daktaras ir Mangaryta“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.
22 d. 12 val. - „Kukučio kelionė“. Rež. I.Norkutė.
24 d. 18 val. - Ch.Boitchev „Pogrindžio komedija“.  
Rež. R.Boravskis (Vilniaus kamerinis teatras).

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
20 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Abele „Jazminas“.  
Rež. M.Kimelė.
21 d. 18 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery  
„Anė iš Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
22 d. 18 val. - J.Tatte „Sankirta su pagrindiniu keliu“. 
Rež. A.Vidžiūnas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos 
koncertas „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Fortepijonų duetas R.Rikterė ir 
Z.Ibelhauptas. Dalyvauja vokalistės: B.Stanislauskaitė, 
L.Valionienė. Dir. J.Domarkas.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Karuselėje su Pavelu Giunteriu“. Mušamųjų instrumentų 
ansamblis „Giunter Percussion“: P.Giunter, S.Gailius, 
T.Kulikauskas, R.Vilčinskas. Dalyvauja muzikologas 
D.Užkuraitis.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
22 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Užburtoji 
fleita“. Ansamblis „Musica Humana Juventus“ (meno vado-
vas ir dir. A.Vizgirda). Solistai fleitininkai: A.Baublinskaitė, 
V.Kaziulytė, M.Račkauskaitė, R.Rėčkus, D.Šeibokaitė. 
K.Ivanauskaitė (fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
22 d. 10.30 val. - Respublikinis muzikos (meno) 
mokyklų instrumentinių ansamblių festivalis „Mokytojas 
ir mokinys“. Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui. Dalyvauja: Druskininkų, Klaipėdos, 
Naujosios Akmenės, Raseinių, Kėdainių, Panevėžio, 
Ukmergės, Molėtų, Širvintų, Rudaminos, Elektrėnų, 
Vilniaus ir kitų miestų muzikos (meno) mokyklų įvairių 
instrumentinių ansamblių mokytojai su mokiniais.

MOKYTOJŲ NAMAI
21 d. 19 val. VMN Svetainėje - Rusiškų romansų vaka-
ras „Meilė - tai gyvenimo melancholija“. A.Murauskas 
(vokalas, gitara), A.Živakauskaitė (klavišiniai), V.Straigytė 
(šokis). Įėjimas nemokamas.
24 d. 18 val. VMN svetainėje - Vakaras iš ciklo 
„Pasidainavimai su Veronika“. Svečiuose Vilniaus kultūros 
centro folkloro ansamblis „Jorė“ (vadovė R.Aleksiūnienė).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Išdalyti Berlyno kino festivalio „lokiai“ n Berlyno kino festivalio PAGRINDINIS 

APDOVANOJIMAS - „Auksinio lokio“ statulėlė - šiais metais 

atiteko į savo šalies valdžios nemalonę patekusiam iraniečių 

režisieriui Džafarui Panahiui (Jafar Panahi) už juostą „Taksi“.

Šis filmas - jau trečiasis Dž.Panahio darbas, sukurtas po to, 

kai jis buvo nuteistas už antivyriausybinę veiklą ir jam buvo 

uždrausta „dirbti pagal profesiją“.

„Auksinį lokį“ už Dž.Panahį, kuriam neleidžiama išvykti iš 

šalies, atsiėmė jo giminaitė Hana (Hana), atlikusi „Taksi“ vieną 

iš vaidmenų. Mergaitė negalėjo sulaikyti ašarų ir pasakyti 

kalbos. Jau po ceremonijos Naną puolė raminti festivalio žiuri 

nariai - Odri Totu (Audrey Tautou), Danielis Briulis (Daniel 

Bruehl), Pong Džun Ho (Bong Joon-ho), Metju Veineris 

(Matthew Weiner), Marta de Laurentis (Martha de Laurentis).

n DIDYSIS PRIZAS atiteko vienam garsiausių čilės 

kinematografininkų Pablui Larainui (Pablo Larrain) už juostą 

„Klubas“, pasakojančią apie buvusių dvasininkų, išvarytų iš 

bažnyčios už savo nusižengimus, bendruomenę.

n Apdovanojimą už GERIAUSIĄ SCENARIJŲ taip pat 

iškovojo čilietis - vienas iš garsiausių dokumentininkų 

Patrisijus Gusmanas (Patricio Guzman), kurio juosta 

„Perlamutrinė saga“ pasakoja apie senųjų Patagonijos 

gyventojų istoriją ir gyvenimą. „Perlamutrinė saga“ pelnė ir 

ekumeninio žiuri prizą.

n Prizas už GERIAUSIĄ REŽISŪRĄ atiteko lenkei 

Malgožatai Šumovskai (Malgorzata Szumowska) ir rumunui 

Radu Žudei (Radu Jude). M.Šumovskos filmas „Kūnas“ 

pasakoja apie tėvo ir dukters santykius, R.Žudės - apie žiaurią 

vergovinę santvarką Rumunijos pietuose XIX amžiuje.
Eltos inf.

...ir rumunui Radu Žudei (Radu Jude)

Prizas už geriausią režisūrą atiteko 
lenkei Malgožatai Šumovskai 

(Malgorzata Szumowska)...
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
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  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur - 80 Lt nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur - 150 Lt nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur - 100 Lt   
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur - 85 Lt nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
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“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur - 85 Lt nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



62 laisvalaikis 2 0 1 5  v a s a r i o  2 0

 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur - 3 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 0,58 Eur - 2 Lt nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (0,58 Eur - 2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
4,34 Eur - 15 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 4,92 Eur - 17 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
3,48 Eur - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 3,76 Eur - 13 Lt.  
3D bilietai - + 1,16 Eur - 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
3,19 Eur - 11 Lt. 3D bilietai -  
4,05 Eur - 14 Lt. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur - 1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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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 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur - 150 lt. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur - 75 lt. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
rašykite  club@

respublika.net         ●
        tu

rite pa
siū

lym
ų

, k
u

r g
a

lėtų
 B

ū
ti ta

iko
m

a
 „la

isva
la

ik
io

“ n
u

o
la

id
a

?         ●
        rašykite  club@

respublika.net

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“. 
0,03 Eur - 10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur - 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa -  
5,79 Eur - 20 Lt,  
sidabrinė - 6,66 Eur - 23 Lt,  
auksinė - 7,24 Eur - 25 Lt, platininė  
(su LAVA putomis) - 8,98 Eur - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Maestro  
Gintaras Rinkevičius
1960 02 20

Modelis, žurnalistė 
Gabrielė Martirosianaitė
1991 02 23

Astrologė viDa
Tel. +37067569583

El.p. vegoskonsultacija@gmail.com

Operos solistė  
Ona Kolobovaitė
1985 02 25

Aktorius  
Ramūnas Cicėnas
1980 02 25

„Namai - pragarai, be jų -  
negerai“. Teks aktyviai spręsti susikau-
pusias šeimos problemas. Stenkitės būti 
dėmesingi giminėms ir artimiesiems. 
atsiduokite kūrybai. Aplankykite 
parodą, nueikite į koncertą. Darbe teks 
dirbti už du. Geriausios dienos - 21, 26. 
Nepalanki - 24.

AVINuI

„Auga vaikai, auga ir 
bėdos“. Skirkite save namams, 
giminėms ir artimiesiems. Pasidomėkite 
vaikais, padėkite jiems išspręsti 
sudėtingus klausimus. Atnaujinkite namų 
interjerą. Darbe puikiai susikalbėsite su 
bendradarbiais. Geriausios dienos - 20, 
24. Sudėtingiausia - 22.

JAUČIUI

„Skola - ne žaizda, 
neužgis“. Skolų grąžinimo metas. 
Išsivaduosite iš priklausomybės. 
Racionaliai planuokite biudžetą. Laisvu 
laiku stenkitės kuo daugiau keliauti, bend-
rauti. Saugokite savo sveikatą, įsiklausykite 
į aplinkinių patarimus. Palankios dienos 
20, 23, 24. Sudėtingesnės 21, 25.

DVYNIAMS

„Dėkui, kas pakalba, 
išgrauš, kas atsako“. Savaitės 
pradžia bus puiki. Pasitikėjimas 
savimi ir dvasinė ramybė padės išspręsti 
iškilusias problemas. Būkite atidūs kon-
taktuodami su kitais. Saugokitės intrigų 
ir nesuteikite progų apkalboms. Palanki 
21 diena, nepalankios 23, 24.

VĖŽIUI

„Gyvenimas su galu, o 
darbas be galo“. Stenkitės daugiau 
laiko praleisti gryname ore, sportuokite. 
Norėsis būti įvykių centre, tačiau ne 
visada tai pavyks. Nuotaika pasitaisys, 
jei užsiimsite mėgstama veikla ar kūryba. 
Būkite atsargūs finansiniais klausimais. 
Palanki 24 diena, nepalanki - 21.

LIŪTUI

„Meilė - kaip seilė: vei-
kiai pragaišta“. Mylimasis atsiskleis 
pačiomis geriausiomis savybėmis, su 
juo praleisite neužmirštamų akimirkų, 
užvaldyti meilės ir aistros. Tačiau darbas 
ir kasdienybė reikalaus savo dalies. 
Drąsiai imkitės atsakomybės. Palankiausia 
diena - 24, sudėtingesnė - 25.

MERGELEI

„Darbas meistrą giria“. Šli-
fuokite savo profesinį meistriškumą: visas 
vargas atsipirks. Ieškosite naujų sferų 
savo kūrybiškumui realizuoti. Nebijokite 
eksperimentuoti. Širdies reikaluose 
galimos esminės permainos. Stebėkite, 
kokį įspūdį padarote kolegoms. Palankios 
dienos - 20, 22, nepalanki - 25.

SVARSTYKLĖMS

„Draugą bėdoje pažinsi“. 
Vienu mostu visų tikslų nepasiek-
site. Link tikslo eikite nuosekliai, 
nesiblaškykite. Pasirūpinkite artimai-
siais. Galbūt jūsų labai reikia draugui? 
Palaikykite jį sunkią minutę. Ir, ko gero, 
ne vien patarimu. Sėkmingos dienos 
- 20, 24, sudėtingesnė - 26.

SKORPIONUI

„Geri vaikai - tėvams paguo-
da, blogi - širdį užduoda“. Būkite 
atidūs tėvams. Nepykite ant jų už įkyrumą. 
Ateina metas, kai jūs turite rūpintis 
tėvais ir juos mylėti. Neskubėkite pradėti 
naujos veiklos. Viską gerai apgalvokite. 
Su pavaldiniais elkitės draugiškai. Geros 
dienos - 23, 24, sudėtingesnė - 21.

ŠAuLIuI

„Tas gerai kalba, kas 
teisybę sako“. Jūsų visuomeninė 
veikla bus sėkminga ir pripažinta. 
Pasitaikys galimybė dalyvauti rizik-
ingame renginyje. Galite sutikti tą 
vienintelį (-ę), kurio (-s) taip seniai 
laukiate. Atkreipkite dėmesį į savo 
sveikatą. Gera diena - 23, įtempta - 24.

OŽIARAGIUI

„Gyvenime rasi, ko nori, - 
ir gero, ir blogo“. Metas išnarplioti 
problemų kamuolį, nes kuo toliau, tuo 
bus sudėtingiau tai padaryti. Teks apeiti 
aštrius kampus ir pasinaudoti gražbylystės 
gebėjimais. Mokykitės santūrumo ir kant-
rybės, tramdykite prigimtį. Sėkmingos 
dienos - 22, 24, sudėtingesnė - 20.

VANDENIuI

„Duos neduos - nepavydėk 
tykot“. Galėsite pasidžiaugti vaikų 
pasiekimais. Jūsų pastangos darbe bus 
įvertintos. Tačiau neatsipalaiduokite - 
žmonės pavydūs. Saugokite save nuo 
streso ir konfliktų. Santykiuose iš naujo 
įžiebkite aistros liepsną. Palankios tam 
dienos - 20, 24, netinkama - 26. 

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

ProGNozė SAvAiTGAliui (vASArio 20-22 D.)
Penktadienį negalima tinginiauti ar leistis į avantiūras. Tvarkykitės namuose, atsikratykite visko, kas nereikalinga. Stenkitės, kad jūsų 
problemos neturėtų įtakos aplinkiniams. Šeštadienį nerekomenduotinas fizinis krūvis. Geriau pailsėkite ir pasisemkite jėgų naujiems 
planams įgyvendinti. Rami muzika, gera knyga ir išjungtas telefonas padės susigrąžinti vidinę pusiausvyrą. Sekmadienis tinkamas nau-
jiems darbams pradėti. Galimos aštrios situacijos, kurias jums teks skubiai spręsti. Galima vykti į kelionę, komandiruotę. Šis savaitgalis 
bus sėkmingiausias Ugnies ženklams: liūtai mėgausis sėkme asmeniniuose, meilės santykiuose. Galėsite džiaugtis priedu prie algos 
arba karjeros šuoliu. Galite išvykti į ilgai lauktą kelionę. Avinams ir Šauliams pavyks pabaigti užsitęsusius darbus, būsite aktyvūs ir 
ryžtingi. Palankus metas meilės susitikimams ir pasimatymams. Daugiau dėmesio skirkite sutuoktiniui. Svarstyklėms gali tekti išgyventi 
išsiskyrimo kartėlį arba nesutarimus su mylimu žmogumi. Neskubėkite daryti išvadų ir neskubinkite įvykių, kad vėliau netektų gailėtis. 
vandeniai ir Dvyniai nuolat turėtų keliauti, bendrauti su draugais, mokytis. vėžiams patartina ieškoti kompromisų santykiuose su 
partneriu. Žemės ženklai jausis sutrikę dėl gausių įvykių, nes jie pareikalaus lankstumo, išminties. Nesispyriokite ir greitai, konstruktyviai 
spręskite klausimus, net jeigu rezultatas iš karto nebus aiškus. Jaučiai bus įtraukti į visuomeninius reikalus. Mergelės laiką leis pirki-
niams. Žvaigždės pataria prieš ką nors perkant gerai pasiderėti. ožiaragiams patartina objektyviai įvertinti savo norus ir laimėjimus.

ProGNozė vASArio 23-26 D.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, 
atsakymai:

Vertikaliai: Egidijus. Nepagydoma. 
Lūšis. Dolomitas. Lima. „Yva“. 
Antis. Tuja. Togas. Tauta. Pa. Dilus. 
Irtis. Zonos. Oslas. MA. Nemunas. 
Artis. Mes. Ratelis. Mikas. Irus. 
Rodos. Vakar. Lakūs. Vokas. Tyla. 
Ena. Žydės. Smėlis. Pataikūnas. 
Nusimano. Vės. Tos. Bra. Rėmas.
Horizontaliai: Lupena. AV. Vilija. 
Etiketė. Dūma. Merūnas. Niša. 
Zulusai. Ji. Donis. Pusėtinas. Žūt. 
Olos. Vyno. Dygus. Rodas. Novas. 
Mokės. Elas. Aidas. Po. Orkos. 
Nr. Ametistas. UA. Gi. Arlis. SS. 
Vytautas. MIR. Dantis. Atėmė. 
Ostas. Kylam. Mesalina. Barsukas. 
Rasos.
Pažymėtuose langeliuose: 
Sandrauga.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

salono „Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki vasario  
24 d. siųskite SMS žinute  
numeriu 1390. Rašykite:  
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės kaina 0,29 Eur - 1 Lt.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Leonarda Lisauskienė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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NAUJIEJI. Kinijos sosti-
nė Pekinas pasipuošė 
Naujųjų metų simbo-
liais. Pagal kinų ka-
lendorių nuo 2015 m. 
vasario 19 dienos pra-
sideda medinės Ožkos 
metai, o pagal japonų - 
Avies. Kadangi medis 
yra susijęs su žalia spal-
va, tai ir 2015 metai 
vadinami žaliosios me-
dinės Ožkos metais.

l

Vaikinukas bare „kabina“ merginą:
- Panele, o jūs, turbūt, grožio salone buvote?
- Taip, - atsako. - O ką?
- Uždaryta buvo, ar ne?

l

Kartą viena fėja nusprendė padaryti 
kam nors stebuklą. Išsirinko pagyvenusią 
porą, kur vyras ir žmona kartu išgyveno 30 
metų. Atskrido pas juos ir tarė:

- Aš įvykdysiu po vieną jūsų norą, ko tik 
užsigeisite!

Pirmoji prakalbo žmona:
- Norėčiau su savo mylimu vyru apsigy-

venti kokiame nors rojaus kampelyje, kad 
mums nieko netrūktų iki pat gyvenimo galo!

Fėja tik mostelėjo burtų lazdele ir žmonos 
rankose atsirado vilos nuosavybės dokumentai 
Antilų salose, bilietai, didelės sumos čekis.

Tada kalbėjo vyras:
- Atleisk, brangioji, tau jau 50 metų... 

Tikiuosi, tu mane suprasi... Noriu tose sa-
lose apsigyventi su mane mylinčia, 30 metų 
jaunesne moterimi.

Fėja mostelėjo burtų lazdele ir vyras pa-
seno 30 metų.

Moralas: vyrai gal ir kiaulės, bet fėjos - 
tai moterys.

l

- Jūs tikrai žavinga! O kurgi tas mažas 
trūkumas, apie kurį rašėte savo skelbime? - 
klausia vyras.

- Mokykloje, bet netrukus grįš.
l

Ko negalima rodyti savo antrajai pusei?
- Savo pirmosios pusės.

aNEkDOTai

FESTIVALIS. Mentone (Prancūzija) prasidėjo tra-
dicinis 82-asis „Citrinų festivalis“. Iki kovo 4 die-
nos truksiančiame festivalyje - daugybė įspūdin-
gų skulptūrų, sukurtų iš citrusinių vaisių.

beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.


